
๑ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ครั้งที ่6 / ๒๕64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.๒๕6๔ เวลา ๑3.0๐ น. 
 
 

ก. รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภวูิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๑. ดร.นำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมพิชา  ตันติสันติสม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1๕. อาจารย์อนุชา  พวงผกา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1๖. อาจารย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด (แทน) ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
1๗. ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี (แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  
1๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒๐. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้  นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย  
 พนักงานราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
๒๑. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย  รักษาการหัวหน้างานการเงิน 
 

 

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี      ติดราชการ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ติดราชการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    ติดราชการ 
 ๔. ดร.มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง    ติดราชการ 
 ๕. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   ติดราชการ 
 

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



๒ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.0๐  น. 
 อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ  จึงมอบหมายให้    
รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานแทน 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย กับสังคมแห่ง
การเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธี เปิด และการปาฐกถาพิเศษ “ชีวิต...กับงานวิจัย” 
โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และภายบ่ายเป็นการนำเสนอการนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 
 
 ๑.๑.๒ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการส่งเสริมเวที่ประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม
คลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 

เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา เป็นการเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต
หลักสูตรกลุ่มวิชาดิจิตตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

2. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต
หลักสูตรกลุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี ระหว่างว ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กับโรงเร ียน                   
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ได้แก่ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาการขายออนไลน์ วิชาช่างเกษตรเบื้องต้น และโรงเรียน
ไทรงามพิทยาคม ได้แก่ วิชาการขยายพันธุ์พืช วิชาช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๒  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
 ๑.๒.๑  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  
แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 



๓ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบถึงสถานะ
และปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้ หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยควาสะดวก 
และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตาม
แบบวัด IIT EIT และ OIT ต่าง ๆ ให้มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น บัดนี้ คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต่อที ่ประชุมเพื ่อทราบ  โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
 ๑.๒.๒  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
   
  - ไม่มี 
 
 ๑.๒.๓  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๒.4  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
บริการวิชาการ ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดกำแพงเพชร) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของจังหวัด
กำแพงเพชร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันของจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒.5  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 

๑.๒.๕.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 

 
๑.๒.๕.๒ ขณะนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศออนไลน์ จำนวน 927 คน 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 



๔ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.๒.๖  เรื่องจากผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 ตามที่ งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามเกณฑ์การจัด

U-multirank ประจำปี 2021 ร่วมกับ คณะกรรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลด้วยระบบการประเมิน
ของ U-multirank ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ 1450/2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เข้า
ร่วมการจัดอันดับเฉพาะในระดับสถาบันเท่านั้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม  2563 จนถึงปลายเดือน
มีนาคม 2564 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับอีเมล์จาก
ทีม U-multirank เพ่ือแจ้งผลการประเมินเบื้องต้นประจำปี 2021 และได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถโต้แย้งผลการ
ประเมินได้ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้ดำเนินงานไม่ได้มี การแจ้งโต้แย้งผลการประเมินไปยังทีม    
U-multirank แต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางทีม U-multirank จะทำการแจ้งยืนยันผลการประเมินจริงประมาณปลายเดือนกันยายน 
2564 นี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
  
 - ไม่มี 
 
๑.๔  เรื่องจากคณะ 
 ๑.๔.๑   เรื่องจากคณะครุศาสตร์  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๒ เรื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๓   เรื่องจากคณะวิทยาการจัดการ  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๔   เรื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๕   เรื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                
  - ไม่มี 



๕ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 1.4.6 เรื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย  
 
  - ไม่มี 
 
 1.4.7  เรื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์  
  - ไม่มี 
 
๑.๕  เรื่องจากสำนัก/สถาบัน 
 ๑.๕.๑   เรื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1.5.1.1 งานวิทยบริการ 
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๔ นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  1.5.1.2 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
   1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงานสอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/256๔ นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ ดังนี้ 

วันที่ดำเนินการสอบ จำนวนรับสมัคร/วัน จำนวนสมัครสอบ ขาดสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๑๖ ๔ ๘ ๔ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๑๙ ๒ ๑๒ ๕ 

   
1.5.1.๓ งานศูนย์ภาษา 

๑) จัดกิจกรรมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 3/2563 หรือนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยทำการเปิดสอบตั้งแต่วันที่ 1-16 
มิถุนายน 2564 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

๒) รายงานผลการดำเนินงานจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ 
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม )
  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.๒   เรื่องจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งเรื่อง
ต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑.๕.๒.๑ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ภาคปกติ และภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 



๖ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.๕.๒.๒ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำรายงานจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)  
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.๓   เรื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
 
  - ไม่มี 

 
 1.5.๔ เรื่องจากสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
   
  - ไม่มี   
 
 ๑.๕.๕   เรื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑.๕.๕.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำระบบและกลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของทั้ง 3 กลุ่ม (เด็กและเยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) ขณะนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มและกำหนด
วันจัดประชุมวิพากษ์แผนยกร่างแนวทางการขับเคลื่อนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

1.5.๕.๒ การสรรหานักวิจัยดีเด่นระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานระดับหลักสูตรทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการจัดส่งรายละเอียดไปยังทางคณะต่อไป 

 
๑.๕.๕.๓ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดท าบันทึกการขอใช้

บริการและแบบฟอร์มการใช้บริการงานทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบ ขั้นตอนและกระบวนที่
ถูกต้องเป็นการลดระยะเวลาในการดำเนินงานและความรวดเร็วในการขอใช้บริการ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกจากคณะ
ต้องลงนามโดยคณบดีหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนคณบดีเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)  

  
  1.5.๕.๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานจำนวนรายงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย      
ที่แล้วเสร็จ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 256๔ นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ  
 

คณะ จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) 
คณะครุศาสตร์ ๑ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒ 
คณะวิทยาการจัดการ ๑ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 



๗ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

คณะ จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 
คณะพยาบาลศาสตร์ - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - 

รวม ๙ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๕.๖   เรื่องจากกองกลาง  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๕.๗ เรื่องจากกองพัฒนานักศึกษา  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๕.๘ เรื่องจากกองนโยบายและแผน  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๕.๙ เรื่องจากงานการเงิน  
 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / 256๔ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕6๔ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๑ พฤษภาคม 256๔ เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๘ หน้า ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
   จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / 256๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
 - ไม่มี 
 
 
 



๘ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / 256๔ 

 
ความเป็นมา   

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕ / 256๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม 
256๔ มีมติต่าง ๆ ไปแล้วนั้น จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

1 เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) 

แจ้งให้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) ทราบ 

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 

แจ้งให้งานพัสดุทราบ งานพัสดุ ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

4 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : 
ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 (รอบ 
11 เดือน) 

แจ้งให้งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ทราบ 

งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

5 เห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร กับโรงเรียนมัธยม
จังหวัดกำแพงเพชร และมอบคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณา
ดำเนินการต่อไป 

แจ้งใหค้ณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดำเนินการ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

6 เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน : 
1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ

แจ้งใหก้องนโยบายและ
แผนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ 

กองนโยบายและ
แผน 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๙ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
มอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเร่งดำเนินการให้
ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 

7 เห็นชอบการปรับลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาและงบประมาณโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูล
งบประมาณให้ถูกต้องและส่งกลับให้
หน่วยงานเพื่อปรับกิจกรรมภายใต้
โครงการเดียวกัน 

แจ้งใหก้องนโยบายและ
แผนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ 

กองนโยบายและ
แผน 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

8 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการให้
ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 
2564 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. พิจารณาลดค่าบำร ุงหอพัก KPRU 
HOME 

แจ้งให้นิติกรดำเนินการ นิติกร ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

9 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง โครงการพัฒนา
การศึกษาสำหรับโรงเรียนในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
พ.ศ. 2564 และมีข้อแสนแนะดังนี้ 
๑. ข้อ ๔ เพิ่มหัวข้อ การประเมินโครงการ 

แจ้งให้นิติกรทราบ นิติกร ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

10 เห็นชอบโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับ
โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

แจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทราบ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

11 เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ... 
และมอบนิติกรแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง 

แจ้งให้นิติกรดำเนินการ นิติกร ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

๑๒ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน การเทียบวิชาเรียน การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. ... 

แจ้งให้นิติกรทราบ นิติกร ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๑๐ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
๑๓ เห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และมอบ
กองกลางแก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง 

แจ้งให้กองกลาง
ดำเนินการ 

กองกลาง ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

5.๑  การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) 
 

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

 ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS)  
  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS)  
 

5.2  การพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
จัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ 

 
ความเป็นมา  

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

ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  
 
 



๑๑ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

5.3  การพิจารณาการเร่งรดั ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอรายงานติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
 

5.4  การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน) 

 
  ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รวมข้อมูลจากผู้ ที่เกี่ยวข้องใน
จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ
มหาวิทยาลัย (ดำเนินการในปีการศึกษา 2563) รายละเอียดตามความแจ้งแล้วนั้น 

ในการนี ้ จ ึงขอรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการดำเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (ดำเนินการในปีการศึกษา 2563)          
(รอบ 1๒ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 (รอบ 1
๒ เดือน) 
   
  มติที ่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 (รอบ 1๒ เดือน) 
 

5.5  การพิจารณาการรับประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) 
 

  ความเป็นมา 
  ตาม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื ่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ที่ได้ประกาศกำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็น
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ สมศ.ได้จัดประชุม
สื ่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประเมินขั้นตอนและวิธีการประเมินคุณภาพ ขั้นตอนและวิธีการประเมินคุณภาพ



๑๒ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๖/๒๕64 วันอังคารที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ภายนอกเพื่อเป็นการเตรียมความต้องก่อนการประเมิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Ms-Teams 
โดยมีผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง และนางสาวชรินรัตน์ เข้าร่วมประชุม  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการรับประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-
2565) 
   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการรับประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) โดยการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ปี ๒๕๖๕ จะดำเนินการกรอกข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุม
รับทราบ ดังนี้ 
  
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่ 7  เรื่องจากสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
  
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืน ๆ   
 ที่ประชุมร่วมหารือการอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา เช่น โครงการ IPAD 
สำหรับนักศึกษา หรือซิมสัญญาณอิเทอร์เน็ตโทรศัพท ์
 
 
 
        ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น. 
 

                                                                                           
                    (นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์) 
                     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  
 

                                                                                              
                                               (ผูช้่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


