
๑ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕64 
วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕6๔ เวลา ๑3.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

ก. รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
8. ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1๑. ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๒. อาจารย์พบพร  เอี่ยมใส (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันวสิา  พวงมาลัย (แทน) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
2๑. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้  นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย  
 พนักงานราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี     ติดราชการ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย ผู้ช่วยอธิการบดี     ติดราชการ 
 ๓. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ผู้อ านวยการกองกลาง    ติดราชการ 
 ๔. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   ติดราชการ 
 5. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย รกัษาการหัวหน้างานการเงิน    ติดราชการ 
 

ค. รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 ๑. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา หัวหน้างานเลขานุการ  
 ๒. นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ ประจ างานเลขานุการ   



๒ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑3.0๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุมและ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑.๑  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 จากส านักงาน ป.ป.ช. โดยในตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตด้าน
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน ดังนั้น ข้าพเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอ
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จเพ่ือให้การบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไป ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมถึงให้การบริหารจัดการปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบและการเกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดังประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
 ๑.๑.๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 ๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ทุกคณะ
จัดกิจกรรมแนะแนวในเชิงรุก ซึ่งจะจัดประชุมหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง 
 
 ๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยราขภัฏก าแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
๑.๒  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
 
 ๑.๒.๑  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 
  1.2.1.1 ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ Green Office สามารถติดต่อได้ที่กองกลาง  
 
  1.2.1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๓ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๑.๒.๒  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๒.๓  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑.๒.๓.๑ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ๑.๒.๓.๒ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระหว่างการด าเนินงานเพ่ือรองรับการ
ประเมิน สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ (EQA-KM) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม
รวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ และการประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา      
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ๑.๒.๓.๓ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๒.๔  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา  
 
  - ไม่มี 
 

๑.๒.๖  เรื่องจากผู้ช่วยอธิการบดี  
 
 - ไม่มี 

 
๑.๓  เรื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
 
 - ไม่มี 
 
 
 
 



๔ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.๔  เรื่องจากคณะ 
 ๑.๔.๑   เรื่องจากคณะครุศาสตร์  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๒ เรื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๓   เรื่องจากคณะวิทยาการจัดการ  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๔   เรื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือการกุศลสนับสนุนทุนให้นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เปิดรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2564 และปิดรับสมัครเมื่อผู้สมัครครบ 2,000 คน ช่วงเวลาท า
กิจกรรมวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ HTTPS://SCITECH.KPRU.AC.TH/CALCHALLENGE2021 
   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔.๕   เรื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
  - ไม่มี 
 
 1.4.6 เรื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย  
 
  - ไม่มี 
 
 1.4.7  เรื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์  
 
  - ไม่มี 
 
๑.๕  เรื่องจากส านัก/สถาบัน 
 ๑.๕.๑   เรื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 

https://scitech.kpru.ac.th/CALCHALLENGE2021


๕ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

  1.5.1.1 งานวิทยบริการ 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าจดหมายข่าว ฉบับประจ าเดือน ตุลาคม 
๒๕๖๔ น าเสนอเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  1.5.1.2 งานศูนย์คอมพิวเตอร์  

๑) รายงานผลการด าเนินงานเรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเล่ม) 

๒) รายงานการใช้/เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์            
จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

๑.๕.๑.๓ งานศูนย์ภาษา 
๑) รายงานผลการสอบ MOCK TEST ของนักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
๒) วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 จัดโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากร อบรม

ภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC ETS) ในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Team จ านวน
ผู้ลงทะเบียน 164 คน 

๓) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จัดสอบ TOEIC ETS แก่บุคลากร ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวนผู้ลงทะเบียน 73 คน 

 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.๒   เรื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๕.๓   เรื่องจากส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 
  - ไม่มี 
 
 1.5.๔ เรื่องจากส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ 
ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ รายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)   
 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๖ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๑.๕.๕   เรื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1.5.5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

1.5.5.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานจ านวนงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย           
ที่แล้วเสร็จ ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

คณะ จ านวนงานวิจัย (เรื่อง) 
คณะครุศาสตร ์ - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
คณะวิทยาการจัดการ - 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ 
คณะพยาบาลศาสตร ์ - 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด ๒ 

รวม ๓ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.๖   เรื่องจากกองกลาง  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๕.๗ เรื่องจากกองพัฒนานักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑.๕.๗.๑  เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษาเปิดห้องบริการ KPRU ลดค่าเทอม 
เฉพาะกิจเพ่ือแก้ปัญหาให้นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
 
  ๑.๕.๗.๒ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 อาจารย์อนุพงศ์ รุ่งน้อย หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและ
นายวุฒิชัย อาจกล้า เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาทั่วไป เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล
เนื่องในโอกาสครอบรอบ 2 ปี คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ณ ห้องประชุมรับรองพระสงฆาธิการ อาคารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.๘ เรื่องจากกองนโยบายและแผน  
 
  - ไม่มี 
 
 



๗ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ๑.๕.๙ เรื่องจากงานการเงิน  
 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / 256๔ 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕6๔  เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ ตุลาคม 256๔ เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน ๑๖ หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 

 
   จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐ / 256๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 / 256๔ 

 
ความเป็นมา   

  ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9 / 256๔ เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน  
256๔ มีมติต่าง ๆ ไปแล้วนั้น จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 
เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1 เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ตามท่ี
เสนอ 

แจ้งให้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) ทราบ 

งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

2 เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอ
เมตริกซ์  ตามที่เสนอ 

แจ้งให้งานพัฒนา
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ทราบ 

งานพัฒนา
ระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

3 เห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มอบผู้บริหารแจ้งให้อาจารย์ด าเนินการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

แจ้งให้งานพัสดุ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

งานพัสดุ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๘ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
2. มอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 

4 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
1. มอบคณะ ศูนย์ ส านัก จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
2. มอบคณะท างานในการสังเคราะห์และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินของ
มหาวิทยาลัยตามรายละเอียดของสมศ. 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
พ.ศ. 2565 (ค าสั่ง ฯ ที่ 1401/2564 
และค าสั่งฯ เพ่ิมเติม) จัดท าข้อมูล ได้แก่ 
PA2-1 บทสรุปผู้บริหารสามารถศึกษา
ข้อมูลและบันทึกข้อมูลผ่านลิ้งค์ 
https://bit.ly/3kjSDnE  หรอืสแกน QA 
Code๒ และ PA2-2 แบบส ารวจตนเอง
เพ่ือเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย 
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-
2565) สามารถศึกษาข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลผ่านลิ้งค์ https://bit.ly/3zd4wQt 
หรือสแกน QA Code๓ ทั้งนี้ขอความ
อนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องท าการบันทึกข้อมูล
ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

แจงใหงานมาตรฐานและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ด าเนินการ 

งานมาตรฐานและ 
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

5 เห็นชอบเงิน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับโรงเรียน
อนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ... โดยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเภท

แจงใหนิติกรและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ด าเนินการ 

นิติกร ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 



๙ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บกรณีค่าเล่าเรียนและ
ค่าบ ารุงการศึกษาว่าจะเป็นการเรียกเก็บ
ซ้ าซ้อนหรือไม่ และให้ดูประเภทค่าใช้จ่าย
ในการเรียกเก็บอ่ืน ๆ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การรับการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบการพิจารณาแก้ไข
ประกาศ เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

6 เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กับสมาคมปัญญาประดิษฐ์
ประเทศไทย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
1. ปรับข้อความให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
2. ประสานก าหนดการลงนาม 

แจงใหนิติกรและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ด าเนินการ 

นิติกร ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

 
           มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

5.๑  การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) 
 

ความเป็นมา   
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) 
นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS)  
 

 ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS)  
  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) ตามท่ีเสนอ 
 



๑๐ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

5.2  การพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
จัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ 

 
ความเป็นมา  

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
จัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ขอรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระ
นี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  ตามท่ีเสนอ 
 

5.3  การพิจารณาการเร่งรดั ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรขอรายงานติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานระมัดระวังการก าหนดคุณลักษณะ หรือการล็อกเสปค ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
การร้องเรียนได้ 
  ๒. มอบคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะ เพ่ือจะได้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่าย 
   

5.4  การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน กอง และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมด าเนินการในปีการศึ กษา 
2564) 

 
  ความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ ส านัก สถาบัน กอง และมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม



๑๑ 
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องค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย งานมาตรฐาน ฯ จึงได้ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมด าเนินการ           
ในปีการศึกษา 2564)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน กอง และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมด าเนินการในปี
การศึกษา 2564) 
   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน กอง และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมด าเนินการในปีการศึกษา 
2564) โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรพิจารณากิจกรรมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับประเด็นข้อเสนอแนะ และก าหนดช่วงเวลาที่
ชัดเจน เช่น วัน เดือน ปี สัปดาห์ หรือเดือน 
  ๒. ผลการด าเนินงานในรอบสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ควรแสดงผลการด าเนินงาน
พอสังเขป โดยระบุข้อมูล ใครท าอะไรที่ไหน  อย่างไร และมีผลที่เกิดขึ้นอย่างไร  
 

5.5  การพิจารณารายชื่อหลักสูตรที่จะใช้เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ในการ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 
  ความเป็นมา 

ด้วย มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพหลักสูตรด้วยเกณฑ์
ประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) โดยก าหนดเงื่อนไขคุณภาพคือ ต้องเป็นหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในได้มาตรฐานระดับดีมาก หรือระดับดีต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน หรือเป็นหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่
คุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) และต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะและสถาบันด้วย 
ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ได้มีจ านวน 4 หลักสูตร ที่ประสงค์ใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัญฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละหลักสูตรฯ และเห็นชอบหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร

ได้ใช้เกณฑ์ AUN-QA ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเล่ม) 
 



๑๒ 
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  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรที่จะใช้เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUN-QA) ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อหลักสูตรที่จะใช้เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 
ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 

5.6  การพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
  ความเป็นมา 
  จากสภาพปัญหาที่พบหรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพบว่า ภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการจะมี
การทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการ
บริหารงานของหน่วยงานราชการตามมา ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง      
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายข้อ 10 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสหรือความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และสร้างจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมจริยธรรมที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เน้นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม 
รวมถึงการประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและการสร้างค่านิยมสุจริต และประเมิน
แนวทางในการป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรที่สะท้อนได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เห็นถึงในการ
ด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 



๑๓ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

5.๗  การพิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
  ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.01 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อ
ค าถามทั้งหมด ซึ่งในรายงานผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน โดยน าข้อมูลจากการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อ เสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
โครงการ ส าหรับการประเมินหน่วยงานของท่าน จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 
10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนเกิน (ร้อยละ 80) ทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท ามาตรการ/แนวทางการ
ปรับปรุงหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการด าเนินการที่เป็นอยู่ เพ่ือจะได้เป็น
แนวทางการด าเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรม     
และความโปร่งใส  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
และให้ผู้บริหารหน่วยงานก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ 
 

5.๘  การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
  ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
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๑๔ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

แนวทางในการปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
จ านวน 35 ตัวชี้วัด จ าแนกออกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยกองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 มีผลการด าเนินงานดังนี้ มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 27 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 77.14) และ       
ไม่บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 22.86) โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 3.9667 
คะแนน หรือร้อยละ 79.33 (ระดับดี) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยที่ประชุม        
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. มอบคณะครุศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑๐, ๑๑, ๑๔ และด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบาย
และแผน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  ๒. มอบกองนโยบายและแผนจัดส่งค าอธิบายตัวชี้วัดที่ ๓๐ จ านวนหลักสูตรระยะสั้นหรือการให้บริการ    
ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๓. มอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการ จัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและ
แผน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เพ่ือทางกองนโยบายและแผนจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียด         
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

5.๙  การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด กับ
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
 
  ความเป็นมา 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้มีความประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เพ่ือที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่ ครู อาจารย์ และนักศึกษา เรื่อง เทคนิคการบัญชี เทคนิคภาษีอากร 
และมาตรฐานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต เป็นระยะเวลา 3 ปี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
แยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
 



๑๕ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       
แม่สอด กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และมอบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประสาน
ก าหนดวันเวลาเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง 
 

5.๑๐  การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
  ความเป็นมา 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีความประสงค์ที่จะสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการในด้านการวิจัย การ
ฝึกอบรม และกิจกรรมความร่วมมืออ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
แนบ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี และระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงนี้จะต่อเนื่องไป
โดยอัตโนมัติอีกเป็นระยะเวลาเท่ากับกรอบระยะเวลาเดิม หากไม่ได้มีการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็น         
ลายลักษณ์อักษร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์แล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

5.๑๑  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ท าการ การจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 
  ความเป็นมา 
  ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือประทับตรา 
ด่วนที่สุด ที่ อว 0200.6/ว 15982 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 แจ้งเวียนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน การ
สอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากได้โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2564 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย



๑๖ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ท าการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การเปิด
สถานที่ท าการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การเปิดสถานที่ท าการ     
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มอบนิติกรแก้ไข เพ่ิมเติม               
ตามข้อเสนอแนะ 
 

5.๑๒  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ชะลอการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษา (รายใหม่) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  พ.ศ. .... 
 
  ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษา
ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จ านวน ทั้งหมด ๑๓ ราย 
แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน ๑๑ ราย และสายสนับสนุน จ านวน ๒ ราย จากเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยฯ จะมีภาระผูกพันจากเงินสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับทุนสนับสนุนการศึกษาประมาณ ๑,๕๖๖,๐๐๐ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะมีภาระ
ผูกพันส าหรับทุนสนับสนุนการศึกษาประมาณ ๑,๐๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินรายใหม่ได้อีก ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
ประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้วางแผนส า หรับการศึกษาต่อ จึงน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
ชะลอการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา (รายใหม่) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ชะลอการให้
ทุนสนับสนุนการศึกษา (รายใหม่) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  พ.ศ. .... 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ชะลอการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษา (รายใหม่) ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

5.๑๓  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
 



๑๗ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ความเป็นมา 
  ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอให้พิจารณาสังกัดของงานวิเทศสัมพันธ์
และกิจการอาเซียน และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งภารกิจของทั้งสองงานแตกต่างจากภารกิจของ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้อ านวยการกองกลาง และ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน จึงได้หารือร่วมกันและมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรพิจารณาการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

๑. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เป็นหน่วยงานระดับงาน สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี  
จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
  
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  7  เรื่องจากสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืน ๆ   
  
  - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังที่ 1๑/๒๕64 วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

        ปิดประชุมเวลา 1๗.๑๕ น. 
 

                                                                                       
                    (นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์) 
                     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  
 

                                                                                           
                                                 (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา) 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




