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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 1.1 บันทึกความเข้าใจ (MOU)  ความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองก าแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพ้ืนที่
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลเมืองก าแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 1.2 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ Webometrics 
 1.3 สรุปรายชื่อ ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคณะและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรประจ าปี 2563 
 1.4 ข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 1.5 ข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ภายใต้
โครงการ แผนงานการส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 1.6 จ านวนผู้สมัครและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. (ก าแพงเพชร
และแม่สอด) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 1.7 สรุปจ านวนผู้รายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 
 1.8 (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
ตามตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือก าหนดกลุ่มสถาบัน และจัดท าแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 1.9 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2564 
 2.0 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2564 
 2.1 ผลการประเมินศักยภาพองค์กรและผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์(Strategic 
Focus Analysis)  
 2.2 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เรื่อง 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
 2.3 การพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 



 2.4 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 การพิจารณาแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 6/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.6 รายงานการส ารวจข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2.7 รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 6/2564 
 2.8 เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เรื่อง ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 
2564) 
 2.9 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบจากกองพัฒนานักศึกษา 
 3.0 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.1.1 รายงานความคืบหน้าการจัดท าหลักสูตร 
  3.1.2 การประเมินผลการสอน พ.ศ.2564 
  3.1.3 การส ารวจความต้องการรับการสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและต ารา 
 
 3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 3.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 1) 
 3.3.2 ก ากับติดตามการด าเนินงานภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2) 
 3.3.3 ก าหนดการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 3) 
 3.3.4 ส ารวจหลักสูตรที่มีความประสงค์ที่ต้องการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการตรวจประเมินในรอบปีการศึกษา 2564  
 3.3.5 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร และคระกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2564  (เอกสารหมายเลข 4) 



 
 3.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าส านักงานคณบดี  
  3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)     

 3.6  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 3.7  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 3.8  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 3.9 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย   
 3.10 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.11 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 3.12 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  
 3.13 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 3.14 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 3.15 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
 3.16 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 3.17 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 3.18 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3.19  เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์  
        

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากคณบดี 
 5.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  5.2.1 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษาปีสุดท้าย 
 5.3 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 5.4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
 5.4.1 ก ากับติดตามการใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 4 (เอกสารหมายเลข 5) 
 5.4.2 แผนกลยุทธ์ระดับคณะประจ าปีงบประมาณ 2565 (เอกสารหมายเลข 6) 
 
 5.5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 5.6 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 5.7 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 


