
ภาพถ่ายงานวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 

เมื�อวันที� 29 กันยายน 2519 
ดร.วิชัย แข่งขัน ดํารงตําแหน่ง

อธิการบดีวิทยาลัยครูกําแพงเพชร

     นอกจากนี� ในเดือนกันยายนเป�นเดือนสุดท้ายของป�งบประมาณ 2565 ยังคงมีกิจกรรมต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแน่นตารางเช่นเคยค่ะ 
 หลายโครงการมีการจัดแสดงผลงาน   เพื�อให้เห็นถึงความสําเร็จของโครงการนําไปสู่ความสําเร็จ 
ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ในโอกาสนี�จึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ 
 และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน  ที�ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานภายใต้ความรับผิดชอบกัน
อย่างต่อเนื�องตลอดทั�งป� ถึงแม้จะมีงานตามนโยบายหลายงานเข้ามาแทรกอยู่เป�นระยะๆ แต่ทุกท่าน
สามารถปฏิบัติงานที�ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี�ยม โดยในเดือนหน้าก็จะเริ�มป�งบประมาณใหม่ 
 หลายโครงการเป�นโครงการที�ต้องดําเนินการต่อเนื�อง หลายโครงการเป�นโครงการริเริ�มตามแผน
กลยุทธ์ฉบับใหม่ จึงขอให้กําลังใจบุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที�เช่นเคยค่ะ  เพื�อความสําเร็จของ
KPRU ร่วมกัน

สารจากรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ฉบับที� 13 : กันยายน 2565

     สวัสดีค่ะ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรทุกท่าน ในเดือนกันยายนนี� ถือเป�นเดือนสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย  เนื�องจากวันที� 29  กันยายน  ของทุกป�  
ถือเป�นวันสถาปนาในครั�งที�เป�นวิทยาลัยครู ซึ�งจวบจนป�จจุบัน

นับเป�นป�ที� 49 ในป�หน้ามหาวิทยาลัยฯ เตรียมการจัดงานครบ
รอบ 50 ป� ขณะนี�ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและเตรียม
การจัดกิจกรรมวันครบรอบ 50 ป�ด้วยแล้ว 

ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

     เมื�อต้นเดือนที�ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ
หมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
โดยที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ�าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี   กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ระหว่างวันที� 20 - 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม
ทีป�งกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม)
วิทยาเขตสะลวง – ขี�เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ โดยบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที�สําเร็จการศึกษาในป�
2560 , 2561  และ  2562  มีกําหนดเข้ารับพระราชทาน 



     ทั�งนี�ในช่วงการเตรียมการจัดทํางบประมาณ เมื�อวันที� 8 สิงหาคม 2565 ที�ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ
โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับงานการเงิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ได้เชิญคลังจังหวัด
และหัวหน้าส่วนงานของสํานักงานคลังจังหวัด มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  หลักการเขียนโครงการที�ดี  การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝ�กอบรม และการจัดงาน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ การดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือเวียนที�เกี�ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที� เป�นต้น เพื�อให้การ
ดําเนินงานโครงการของป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป�นไปด้วยความเรียบร้อย มีการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า เพื�อประโยชน์ต่อนักศึกษา และการดําเนินพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ในวันอังคารที� 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. และมหาวิทยาลัยฯ  กําหนดซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ระหว่างวันที� 23 - 25 ธันวาคม 2565 ขณะนี�กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนกําลังเตรียมการรับลงทะเบียนบัณฑิตที�จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
จึงขอให้ทุกคณะและหลักสูตรต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งบัณฑิตเพื�อเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
และขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน เพื�อจะได้กลับมายังมหาวิทยาลัยและพบปะอาจารย์และเพื�อนร่วมรุ่นกัน

     สําหรับสารฯ ฉบับนี� มีเรื�องสําคัญที�จะแจ้งให้บุคลากรได้ทราบถึงผลการดําเนินงานสําคัญและ
ทิศทางการขับเคลื�อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรของเรา ขอให้บุคลากรที�รักทุกท่าน
ได้ติดตาม ดังนี�ค่ะ 

การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566

     เมื�อวันที� 15 กันยายน 2565 ที�ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2566 แล้ว  ซึ�งอนุมัติตามกรอบวงเงินและ
โครงการที�แต่ละหน่วยงานได้เสนอคําขอตั�งงบประมาณ ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

     สําหรับงบประมาณที�มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณจากเงินราย
ได้ที�จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมจากการลงทะเบียนของ
นักศึกษา  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 นี� รวมทั�งสิ�น
524,799,740 บาท  แบ่งเป�น  ได้รับจากสรรจากงบ
ประมาณแผ่นดิน จํานวน 427,001,900 บาท ซึ�งงบ
ประมาณส่วนใหญ่จะเป�นงบบุคลากร  และงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์  ที�ดิน  สิ�งก่อสร้าง)  ในส่วนของงบ
ประมาณเงินรายได้ มีจํานวนทั�งสิ�น 90,797,840 บาท 

โดยในส่วนของงบประมาณเงินรายได้นี�  กว่า  40%  จะเป�นงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร
เช่นเดียวกัน ทั�งนี� จากข้อมูลงบประมาณย้อนหลังไป 5 ป� จะเห็นสถิติงบประมาณที�มีแนวโน้มลดลง
ดังแสดงในตาราง (หน้าถัดไป) ซึ�งส่วนหนึ�งก็เกิดจากแนวโน้มที�ลดลงของจํานวนนักศึกษา 
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ตารางแสดงสถิติงบประมาณที�มีแนวโน้มลดลง

      ทั�งนี� เพื�อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ส่งผลต่อการดําเนินพันธกิจได้อย่างครบ
ถ้วน จะเห็นได้ว่าหลายๆ โครงการจึงมีลักษณะของการบูรณาการโครงการ  รวมถึงมีการบูรณาการ
งบประมาณระหว่างหน่วยงานภายใน    รวมถึงได้กําหนดจุดเน้นเพื�อให้โครงการที�เสนอเป�นโครงการ
สําคัญหรือโครงการมุ่งเป�าที�ส่งผลต่อความสําเร็จที�กําหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที�มีความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมกัน  ร่วมกันคิดวางแผนโครงการ
ภายใต้ข้อจํากัดของงบประมาณ  และขอให้กําลังใจทุกท่านเพื�อเตรียมความพร้อมในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ที�จะถึงนี�นะคะ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําป�การศึกษา 2564 

      เมื�อวันที� 9 กันยายน 2565 ที�ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจําป�การศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจ
ประเมินนําโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
อีก 4 ท่านได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรป�ญญาพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ� 
ศรีแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 
โดยผลการประเมินของเราป�นี� ได้คะแนน 4.65 อยู่ในระดับดีมาก โดยการประเมินการศึกษาภายในนี�
มหาวิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมินทุกป� ซึ�งทําให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบผล
การดําเนินงานที�สะท้อนให้เห็นการขับเคลื�อนการพัฒนามหาวิทยาลัย  ไปสู่วิสัยทัศน์ที�กําหนดร่วมกัน 
เพื�อเป�นการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี�
ผลการดําเนินงานที�หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ได้จัดส่งข้อมูลมาสังเคราะห์เป�นรายงาน
ระดับมหาวิทยาลัยนี� ยังจะสามารถสะท้อนข้อมูลให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เพื�อนําไปสู่การหาแนวทาง
ปรับปรุงหรือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในป�การศึกษาต่อไป 
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ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศชก.) 
รวมถึงสํานักรับรองคุณภาพ (สรร.) ที�เป�นหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ อาท ิ
ISO 9001 14001 45001 22000 หรือมาตรฐาน  GMP/HACCP รวมถึงหน่วยประเมินด้านกิจกรรมเพื�อ
การท่องเที�ยวตามมาตรฐานการท่องเที�ยวไทย (Thailand Tourism Standard) เป�นต้น ทั�งนี� หากหน่วยงาน
คณาจารย์หรือนักวิจัยท่านใด ต้องการขอรับการสนับสนุน หรือขอรับคําปรึกษา หรือการสร้างความร่วมมือ
ในโครงการต่าง ๆ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. สามารถแจ้งมาที�
ดิฉันเพื�อประสานความร่วมมือให้ได้นะคะ 

   เมื�อวันที� 8 กันยายน 2565  ดิฉันและรองอธิการบดีฝ�ายวิจัยฯ พร้อมกับ ผศ. ธีรศิลป� กันธา และ
อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ Success Case กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) 
ที�ได้เป�ดบ้านให้เครือข่าย มรภ. เข้าเยี�ยมชมและหารือสร้างความร่วมมือกันต่อเนื�อง โดยเฉพาะในเรื�อง
การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป�นห้องปฏิบัติการเพื�อให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับสินค้าเกษตร
อินทรีย์   โอกาสนี�ได้เข้าชมโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  (Food Innovation Service Plant ;
FISP) เพื�อเป�นแนวทางในการจัดตั�งศูนย์นวัตกรรมอาหารของ KPRU  ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี� 
ยังมีโอกาสได้เยี�ยมชมศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสําอางแบบครบวงจร (ICOS) และกระบวนการผลิต
ผักทอดกรอบ ณ โรงงานนําทาง อีกด้วย 

       ทั�งนี� ข้อมูลผลการดําเนินงานตามมาตรฐานต่าง ๆ นี� จะเป�นข้อมูลสาธารณะที�ทําให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มั�นใจในผลผลิตของมหาวิทยาลัย ทั�งด้านคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที�มหาวิทยาลัย
และกระทรวงได้กําหนดไว้  รวมถึงเป�นหลักประกันให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย  และหน่วย
งานที�เกี�ยวข้องมีข้อมูลพื�นฐานที�จําเป�นต่อการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ�งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนี� มหาวิทยาลัยฯ จะนําไป
เป�นข้อมูลสําคัญประกอบการชี�แจงงบประมาณ   เพื�อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป�น
ประจําทุกป�  เพื�อเป�นการยืนยันได้ว่า  เมื�อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดินมาแล้ว เรามีระบบ
และกลไกที�จะสร้างมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป�นไปตามมาตรฐานที�กําหนดและใช้งบ
ประมาณแผ่นดินของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า ในนามมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานที�ร่วมกันดําเนินการภายใต้พันธกิจสําคัญ  ทําให้ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื�อง และขอความร่วมมือทุก
ท่านนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที�คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ไว้ ไปจัดทําแผนการดําเนินงานเพื�อให้การ
บริหารและจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเราพัฒนาขึ�นอย่างต่อเนื�อง

การสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

     สําหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หรือ วว. เป�นหน่วยงานภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวง อว. มีภารกิจ
สําคัญที�จะสามารถสนับสนุนจุดเน้นการพลิกโฉมและพันธกิจสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยฯ  เพราะภายใต้สถาบัน วว. มีหน่วยงานภายในหลาย
หน่วยงาน ที�จะสนับสนุนการวิจัยหรือการบริการวิชาการในโครงการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) 
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) 
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     เมื�อวันที� 8 กันยายน 2565 ดิฉันและรองอธิการบดีฝ�ายวิจัยฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
"ผลสัมฤทธิ�จากการประเมินสถานะการเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามเจตนารมณ์ที�คาดหวัง"
จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ    ซึ�งเป�นประเด็นที�มหาวิทยาลัยหลายแห่งกําลังศึกษาแนวทาง
ดําเนินการเพื�อเตรียมความพร้อมในการเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับ   ถึงแม้ว่าจะเป�นเรื�องที�ไม่ใกล้ตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมากนัก  แต่โดยที�พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้เป�ดโอกาสและ
วางแนวทางไว้แล้ว ซึ�งขณะนี�มหาวิทยาลัยราชภัฏทั�ง 38 แห่ง ได้มีการพูดคุยหารือเพื�อให้การดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป�นไปในทิศทางเดียวกัน   สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยที�เป�น
สถาบันอุดมศึกษาเพื�อการพัฒนาชุมชนท้องถิ�น โดยสิ�งที�เราต้องเตรียมการเป�นอันดับแรก  คือการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเพื�อสร้างความคิดเห็นร่วมกันในการปรับเปลี�ยนสถานะดังกล่าว

         ทั�งนี� สิ�งที�ได้จากข้อสรุปของนักวิจัยและผู้บริหาร
จากมหาวิทยาลัยต้นแบบที�ร่วมเสวนาบนเวทีข้างต้น คือ 
ความอิสระและความคล่องตัวเป�นแรงผลักดันสําคัญที�จะ
ทําให้เกิด Productivity ของมหาวิทยาลัย แท้จริงแล้ว
เป�าหมายไม่ได้อยู่ที�การเปลี�ยนสถานภาพเป�นมหาวิทยาลัย
ในกํากับ แต่มหาวิทยาลัยจะต้องรู้ว่าเราจะมีจุดเน้นในเรื�อง
อะไร และสร้างความเป�นอิสระ และความคล่องตัวในเรื�องนั�น 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการขับเคลื�อนการพัฒนา
คุณภาพโครงการ U2T for BCG ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที�ใช้บังคับ สิ�งสําคัญที�สุดคือ “วิสัยทัศน์ของผู้นํา” และ “ความเข้าใจ"
เป�าหมายเดียวกันของบุคลากร” ซึ�งเราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงใน
อนาคตค่ะ

   เมื�อวันที� 16 กันยายน 2565  ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม  ประธานกรรมการฯ  พร้อมด้วยคณะ
กรรมการขับเคลื�อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ  U2T 
for BCG เดินทางมาตรวจเยี�ยมและติดตามการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   โดยมหาวิทยาลัย
ได้รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมทั�ง 79 ตําบลที�รับ
ผิดชอบ และคัดเลือกพื�นที�ตําบลมาร่วมจัดแสดงผลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ ลานกิจกรรม ชั�น 1 อาคาร 14
รวมถึงได้นําคณะทํางานลงพื�นที�ตรวจเยี�ยมพื�นที�ต้นแบบ 
ณ ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร

"ผลสัมฤทธิ�จากการประเมินสถานะการเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐตามเจตนารมณ์ที�คาดหวัง" จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 
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             ผลจากการพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักบริการวิชาการฯ ร่วมกับอาจารย์
ที�ปรึกษาจากคณะ  สํานักต่างๆ  ผู้ปฏิบัติงาน  U2T  หน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มชุมชน  และผู้ประกอบการ  ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมสินค้า  U2T  for  BCG ประจําป� 2565 
เมื�อวันที�  27  กันยายน  2565  โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร 
(นายบุญช่วย หอมยามเย็น)  เป�นประธานในพิธีเป�ด  และมีท่านพาณิชย์จังหวัด ประธานหอการค้า
จังหวัด ผู้แทนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  และอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เกียรติร่วมพิธีเป�ด
และเยี�ยมชมบูทต่างๆ  พร้อมทั�งให้ข้อเสนอแนะและแนวคิดที�จะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื�อต่อยอดโครงการในอนาคต  ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนฯ ทุกท่าน 
ภายในงานมีพื�นที�ตําบลเป�าหมายทั�ง  79 ตําบล เข้าร่วมนําเสนอผลงานและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน กว่า 160 ผลิตภัณฑ์ 

            สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพื�นที�การดําเนินงานโครงการ U2T ในเฟสที� 2
จํานวน 79 ตําบล ประกอบด้วยด้วย จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 51 ตําบล และจังหวัดตาก จํานวน
28 ตําบล  ในการเยี�ยมชมติดตามจากคณะกรรมการของ  สปอว. ในครั�งนี�  ได้รับคําชื�นชมจากคณะ
กรรมการฯ ถึงกระบวนการจัดการโครงการอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน การลงพื�นที�อย่าง
จริงจังของอาจารย์ที�ปรึกษา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที�พัฒนาขึ�นหลายผลิตภัณฑ์ได้นําองค์ความรู้
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลัก BCG เข้าไปช่วยสนับสนุน ซึ�งสามารถช่วยยกระดับ
มาตรฐานและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป�นรูปธรรม จึงขอส่งต่อกําลังใจให้ผู้บริหาร อาจารย์ที�ปรึกษา
ประจําพื�นที� และผู้ปฏิบัติงาน U2T ทั�ง 79 ตําบล ทุกท่านนะคะ

             ในงานดังกล่าว ดิฉันได้เห็นภาพความตั�งใจของอาจารย์ที�ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงาน U2T
ความจริงใจที�มีให้แก่ชุมชน เสียงสะท้อนขอบคุณจากชุมชนและหน่วยงานในพื�นที� ที�ได้ฝากขอบคุณ
กระทรวง อว. และมหาวิทยาลัย ที�นําโครงการดีๆ มาให้แก่ชุมชน ถึงแม้ว่าจะช่วงเวลาสั�น ๆ เพียง 
3  เดือน  แต่ผลิตภัณฑ์ที�ได้ร่วมกันพัฒนาสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ  สามารถต่อยอด 
ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ�น   และขยายช่องทางการตลาดได้หลากหลายมากขึ�น   ถึงแม้ว่าจะป�ด
โครงการแล้ว แต่เชื�อว่าการพัฒนาที�ได้เริ�มต้นนี�จะได้รับการสานต่ออย่างแน่นอน  เพราะผู้ปฏิบัติ
งานโครงการเป�นลูกหลานของคนในพื�นที� ฝากให้กําลังใจชุมชนด้วยนะคะ 
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ที�
การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 1

(บรรจุครบ 1 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 2

(บรรจุครบ 3 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 3

(บรรจุครบ 6 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 4

(บรรจุครบ 9 ป�)

การต่อสัญญาจ้าง
ครั�งที� 5

(บรรจุครบ 12 ป�)

1

ต้องมีผลการ
ประเมิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอด

ระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับ

ดีขึ�นไป

ต้องมีผลการ
ประเมิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอด

ระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับ

ดีขึ�นไป

ต้องมีผลการ
ประเมิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอด

ระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับ

ดีขึ�นไป

ต้องมีผลการ
ประเมิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอด

ระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับ

ดีขึ�นไป

ต้องมีตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ�ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ หรือใน
กรณีมีตําแหน่งทาง

วิชาการตํ�ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ให้ต่อสัญญาจ้าง
ครั�งละ 1 ป� จํานวนไม่
เกิน 3 ป� โดยให้ส่ง

รายงานความก้าวหน้า
การเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการทุกครั�ง
ที�ต่อสัญญา

2  

ต้องมีเอกสาร
ประกอบการสอน

ที�มีคุณภาพ 
ไม่น้อยกว่า 

1 เล่ม หรืองาน
วิจัยที�มีคุณภาพ

ตามที�มหาวิทยาลัย
กําหนด ไม่น้อย
กว่า 1 เรื�อง

ต้องมีเอกสาร
ประกอบการสอนที�
มีคุณภาพตามที�
มหาวิทยาลัย

กําหนด ไม่น้อยกว่า  
1  เล่ม

ต้องมีตําราหรือ
หนังสือที�มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามที�  
ก.พ.อ. กําหนด  
ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม

 

      

การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

        เนื�องด้วยในป�จจุบันนี� บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ�งตามข้อ 16
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551 และที�แก้ไขเพิ�มเติม และโดยมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื�องหลักหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื�อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  พ.ศ.  2561 และที�แก้ไขเพิ�มเติม  เพื�อกําหนดเกณฑ์การประเมินการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั�น เพื�อให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านได้เตรียมตัวเพื�อต่อสัญญาจ้าง
ในแต่ละครั�ง  มหาวิทยาลัยฯ  จึงมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที�และนิติการ  สรุปเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี�

 
1) เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
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ที�
การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 1

(บรรจุครบ 1 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 2

(บรรจุครบ 3 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 3

(บรรจุครบ 6 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 4

(บรรจุครบ 9 ป�)

การต่อสัญญาจ้าง
ครั�งที� 5

(บรรจุครบ 12 ป�)

3   

  ต้องมีงานวิจัยที�
สอดคล้องกับสาขา

วิชาที�ผู้รับการ
ประเมินสอนอยู่
  ไม่น้อยกว่า 1 

เรื�อง ในกรณีที�เป�น
งานวิจัยที�มีผู้ร่วม
วิจัย ต้องเป�นผู้
วิจัยหลัก และมี

ส่วนร่วมในงานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

30
  

ต้องมีงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื�นที�มี
คุณภาพและมีการ
เผยแพร่ตามเกณฑ ์ 
ก.พ.อ. ไม่น้อยกว่า 
1 เรื�อง ในกรณีที�
เป�นงานวิจัยที�มี

ผู้ร่วมวิจัย 
  ต้องเป�นผู้วิจัย

หลักและมีส่วนร่วม
ในงานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

  

 

4   

ต้องมีบทความทาง
วิชาการหรือ

บทความวิจัยที�ตี
พิมพ์ลงวารสารที�
ปรากฏในฐาน

ข้อมูล TCI หรือ
ฐานข้อมูลที� สกอ.  
รับรอง หรือตีพิมพ์
ผลงานในรายงาน
สืบเนื�องจากการ
ประชุมวิชาการ
(Proceeding)

ต้องมีบทความทาง
วิชาการหรือ

บทความวิจัยที�
ตีพิมพ์ลงวารสาร
ที�ปรากฏในฐาน
ข้อมูล TCI หรือ
ฐานข้อมูลที� สกอ.

รับรอง

 

5   

ต้องมีผลการสอบ
TOEIC ไม่ตํ�ากว่า

400 คะแนน
กรณีที�มีคะแนนผล
สอบไม่ถึงเกณฑ์

ต้องแสดงหลักฐาน
แสดงความ

ก้าวหน้าของผล
คะแนนอย่างน้อย

ร้อยละ 10

ต้องมีผลการสอบ
TOEIC ไม่ตํ�ากว่า

400 คะแนน
กรณีที�มีคะแนนผล
สอบไม่ถึงเกณฑ์

ต้องแสดงหลักฐาน
แสดงความก้าวหน้า

ของผลคะแนน
อย่างน้อย 
ร้อยละ 10

 

1) เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ต่อ) 
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ที�
การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 1

(บรรจุครบ 1 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 2

(บรรจุครบ 3 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 3

(บรรจุครบ 6 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 4

(บรรจุครบ 9 ป�)

การต่อสัญญาจ้าง
ครั�งที� 5

(บรรจุครบ 12 ป�)

1

ต้องมีผลการ
ประเมิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอด

ระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับดี

ขึ�นไป

ต้องมีผลการ
ประเมิน

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอด

ระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับดี

ขึ�นไป

ต้องมีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับดี

ขึ�นไป
  

ต้องมีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาอยู่ในระดับดี

ขึ�นไป

ต้องมีตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี�ยวชาญเฉพาะ

ไม่ตํ�ากว่าระดับ
ชํานาญการ หรือใน
กรณีมีตําแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี�ยวชาญเฉพาะ  
ตํ�ากว่าระดับชํานาญ
การ ให้ต่อสัญญา
จ้างครั�งละ 1 ป� 

 จํานวนไม่เกิน 3 ป� 
 โดยให้ส่งรายงาน

ความก้าวหน้าการเข้า
สู่ตําแหน่งประเภท
วิชาชีพ เฉพาะหรือ
เชี�ยวชาญเฉพาะทุก
ครั�งที�ต่อสัญญา

2  
มีแฟ�มสะสมงาน
ตามประเด็นการ

ประเมินป�ละ 1 เล่ม

มีแฟ�มสะสมงานตาม
ประเด็นการประเมิน

ป�ละ 1 เล่ม

มีแฟ�มสะสมงานตาม
ประเด็นการประเมิน

ป�ละ 1 เล่ม
 

3   

มีคู่มือปฏิบัติงาน
ไม่ตํ�ากว่า  1 เรื�อง 

หรืองานวิจัย
สถาบัน หรืองาน

วิจัยแบบมีส่วนร่วม
ที�สอดคล้องกับ

ภาระงาน หรืองาน
สร้างสรรค์  

ที�สอดคล้องกับภาระ
งาน ต้องมีส่วนร่วม
ในการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30  

ไม่น้อยกว่า 1 เรื�อง  

มีคู่มือปฏิบัติงาน
หลักไม่น้อยกว่า 1
เรื�องที�ไม่ซํ�ากับการ
ต่อสัญญาจ้างที� 3

 

2) เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
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ที�
การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 1

(บรรจุครบ 1 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 2

(บรรจุครบ 3 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 3

(บรรจุครบ 6 ป�)

การต่อสัญญา
จ้างครั�งที� 4

(บรรจุครบ 9 ป�)

การต่อสัญญาจ้าง
ครั�งที� 5

(บรรจุครบ 12 ป�)

4   

มีการพัฒนาตนเอง
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือด้าน
อื�นที�เกี�ยวข้องกับ

งานที�ตนเอง
รับผิดชอบ 

หรือด้าภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย

ป�ละ 1 ครั�ง  

มีการพัฒนาตนเอง
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือ
ด้านอื�นที�เกี�ยวข้อง
กับงานที�ตนเองรับ
ผิดชอบ อย่างน้อย

ป�ละ 1 ครั�ง

 

5    

งานวิจัยสถาบัน 
 หรืองานวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมที�สอดส

คล้องกับภาระงาน 
 หรืองานสร้างสรรค ์ 

ที�สอดคล้องกับ
ภาระงาน  

มีส่วนร่วมในการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
30 ไม่น้อยกว่า  
1 เรื�อง หรือมีหลัก
ฐานการยื�นส่งการ
วิเคราะห์ค่างาน 
และผลงานสําหรับ

การประเมินเพื�อแต่ง
ตั�งให้ดํารงตําแหน่ง

สูงขึ�น

 

6    

ต้องมีผลผลสอบ
TOEIC Mock Test

ไม่ตํ�ากว่า 400 
 คะแนน ในกรณีที�มี
คะแนนผลสอบไม่ถึง
เกณฑ์ ต้องแสดง

หลักฐานแสดงความ
ก้าวหน้าของผล
คะแนนอย่างน้อย

ร้อยละ 10

 

2) เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ต่อ)

ที�มา: สรุปโดยงานการเจ้าหน้าที�และนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

Kamphaeng Phet Rajabhat University



เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ                                4,483,718.04 บาท

เงินสมทบประกันสังคม                                             2,096,989 บาท

เงินสมทบกองทุนทดแทน                                              154,560 บาท

ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ                                             48,000 บาท

ค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการประเมินการพิจารณา                     64,000 บาท
ตําแหน่งที�สูงขึ�น

ค่าตอบแทนการประเมินการพิจารณาตําแหน่งที�สูงขึ�น                234,400 บาท 

ทุนสนับสนุนการศึกษา                                               1,349,040 บาท

ค่าประกันชีวิตประกันสุขภาพพนักงาน                             450,019.06 บาท

ค่าตอบแทนประเมินการสอน                                             57,180 บาท

เงินสนับสนุนการจัดทําผลงานเพื�อขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ�น       172,000 บาท 
สายสนับสนุน

ว่าด้วยเรื�องเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย

     ในป�งบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามอัตราที�มีอยู่จริงทั�งหมด 166,855,100.49 บาท แบ่งเป�นค่าจ้าง 1.6/1.4 จํานวน
156,634,128.93 บาท และสวัสดิการ 0.1 จํานวน 10,220,971.56 บาท 
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     โดยเงินสวัสดิการ 0.1 จํานวน 10,220,971.56 บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้เบิกจ่ายเป�นสวัสดิการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการด้านต่างๆ
สําหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2563 ในรายการต่อไปนี�

รวมทั�งสิ�น 9,576,005.34 บาท
คงเหลือเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ 2565 จํานวน 644,966.22 บาท

            โดยเงินคงเหลือ งานการเงินได้นําเข้ากองทุนสวัสดิการ เพื�อนําไปเบิกจ่ายเป�น
ค่าประกันสุขภาพ ในป�งบประมาณ 2566 ต่อไป

ข้อมูล ณ วันที� 19 กันยายน 2565



We     Kpru

    สุดท้ายค่ะ ในเดือนตุลาคมที�จะถึงนี�เป�นเดือนแรกของป�งบประมาณ 2566 โดยกองนโยบายและ
แผน จะเป�ดระบบการเบิกจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที� 16 ตุลาคม 2565 เนื�องจาก
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจะต้องดําเนินการเคลียร์งบประมาณของป�งบประมาณ 2565 และเพิ�มข้อมูล
งบประมาณของป�งบประมาณ 2566  เข้าสู่ระบบ  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละหน่วย
งานใช้เวลาช่วงนี�   เตรียมการเพื�อดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ  ตามแผนการดําเนินงาน
ที�วางแผนงบประมาณไว้  เพื�อให้อัตราการเบิกจ่ายเป�นไปตามอัตราที�รัฐบาลสํานักงบประมาณ
และกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดไว้  ขอให้กําลังใจผู้บริหารและบุคลากร
ทุกท่าน  เพื�อร่วมกันขับเคลื�อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป�นที�ยอมรับกันอย่างต่อเนื�องค่ะ

      สําหรับสารจากรักษาราชการแทนอธิการบดีฉบับนี� ขอแจ้งความเคลื�อนไหวและแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบเพียงเท่านี�ก่อน  ฉบับถัดไปจะมีเรื�องอะไรอีก 
โปรดติดตามต่อไปค่ะ 

KPRU 
สวัสดีค่ะ

Kamphaeng Phet Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เลขที� 69 หมู่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518
www.kpru.ac.th
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