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                 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                            คร้ังที่ ๖ (๕๑)/๒๕๖๔ 

                                วันจันทร์ ที่  ๒๘  มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
                        ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

                                   ............................................................................... 

ผู้มาประชุม    (ในห้องประชุม)                จำนวน      ๒๒       คน    

๑. ผศ.ดร.เสนาะ           กลิ่นงาม            อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นรีนารถ             ศรวีรนารถ            รองอธิการบดี                                    กรรมการ 
๓. ผศ.วิเชียร                เข็มเงิน                รองอธิการบดี                               กรรมการ 
๔. ผศ.พจนารถ             บวัเขียว               รองอธิการบดี                                   กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.เมธาวิน   สาระยาน              ผูช้่วยอธิการบดี                                  กรรมการ 
๖. อาจารย์อนุชาติ         บญุมาก                ผูช้่วยอธิการบดี                                  กรรมการ 
๗. ผศ.ทัศนัย               ทั่งทอง                  ผู้ช่วยอธิการบดี                                  กรรมการ 
๘. ผศ.ดร.อัญชนา          พาณิช                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                     กรรมการ 
๙. รศ.ดร.บัญญัติ           ศิริธนาวงศ์            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร        กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.กาญจนา       บญุส่ง                 คณบดีคณะครุศาสตร์                         กรรมการ 
๑๑. ผศ.ดร.กังสดาล        สกุลพงษ์              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                กรรมการ 
๑๒. ผศ.ณรงค์               ไกรเนตร์              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                     กรรมการ 
๑๓. ผศ.สวุัฒน์              เตชะเพชรไพบูลย์   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            กรรมการ 

๑๔. ผศ.ดร.วนิดา           ดุรงค์ฤทธิชัย         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                   กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.วรวธุย์     ยิม้แย้ม              (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  เลาหสถิตย์          ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต                    กรรมการ  
๑๗. ผศ.ดร.พิชิต              สุดตา                 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ          กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วจิิตรปัญญารักษ์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ                     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.มธุรส      ปราบไพรี             (แทน)  ผูอ้ำนวยการสำนักวิทยบริการฯ     กรรมการ                 
๒๐. ผศ.แสนประเสริฐ       ปานเนียม            กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ภาคย์           พรมหมณ์แก้ว       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                  กรรมการ 
๒๒. นายสะอาด             เขม็สีดา               ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๒ 
 
 

 

 
ผู้มาประชุม     (ออนไลน์)        จำนวน    ๓   คน 
 

๑. รศ.ยศ                   ธีระเดชพงศ์           ที่ปรึกษาอธิการบดี                     

๒. อาจารย์กรกรต         เจรญิผล               กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                   
๓. ผศ.ดร.ราเชณ           คณะนา                กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                
    

ผู้เข้าร่วมการประชุม             จำนวน    ๑๖   คน 
๑. นางภควัน                 จนัทนเสวี         ผู้อำนวยการกองกลาง    (online)                          
๒. นายนเรนทร             อมรจุติ            รกัษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
๓. นายกิตติภพ               รกัษาราษฏร์     รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  (online)                          
๔. นางสาวเจษฎารัตน์       กล่ำศรี            รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาฯ  (online)                          
๕. นางสถาพร                บญุหมั่น           หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (online) 
๖. นายเชฐ                    ศรีแย้ม            รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
๗. นางอัญธิกา                ถาวรเวช          รักษาการหัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร 
๘. นางสาวสีนวล             ไทยานนท์         หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๙. นางชุติมา             แฉ่งฉายา          นกับริหารงานทั่วไป 
๑๐.  นายฤทธี                ทิมรอด            นักบริหารงานทั่วไป  
๑๑. อาจารย์ ดร.จุติพร      อินทะนิน         รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๒. อาจารย์ปองพล         รกัการงาน        รอง ผอ.สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๑๓. นายบุญเขต             นเรนทร            นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 
1๔. นายอภิวัฒน์             พานทอง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1๕. นายวนัณพงศ์           วงศ์พานิช          นักวิชาการศึกษา   
๑๖. นายชาญยุทธ์           อรุณสวัสดิ์          รักษาการหัวหน้าศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 
 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 

                   ๑.๑   การชี้แจง คู่มือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



๓ 
 
 

                             ประธาน   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ   
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ได้ให้คำแนะนำ และชี้แจงข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้มีการทบทวนและกำหนดกรอบการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ให้กับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ทราบ   
                             ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  เลขาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า 
 

                 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ทบทวนและมี
มติกำหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564  โดยกำหนดให้มีการประเมิน 
(รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า ๒-๔)   ดังนี้ 

 

                ประเด็นที่ 1 ความสำเร็จตามเป้าหมายสำคัญของหน่วยงาน ค่าน้ำหนักร้อยละ 15   
โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จ  จำนวน 3   ประเด็นย่อย 6 ตัวชี้วัด  ได้แก่  ๑) การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
อาหารและการท่องเที่ยว ๒) การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University)  3)   การ
พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

   

        ประเด็นที่ 2 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน ค่าน้ำหนักร้อยละ 50 โดย
มีตัวชี้วัดความสำเร็จ  จำนวน 7   ประเด็นย่อย 15 ตัวชี้วัด  ได้แก่  1) ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน  2) พัฒนาการวิจัย  3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม  4) ปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี   5) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  6) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒ นธรรม                
7) ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 

           ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์กร ค่าน้ำหนักร้อยละ 30 โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 
ประเด็นย่อย  6 ตัวชี้วัด ได้แก่  1) การพัฒนาองค์กร  ๒) ความสำเร็จตามเป้าหมายของผู้บริหาร   3)  การ
บริหารงบประมาณ  4) การบริหารงานตามความเห็นของนักศึกษา/ผู้รับบริการ   5) ผลการประเมิน ผลงาน
ของหน่วยงาน 

              ประเด็นที่ 4  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 5  โดยมีตัวชี้วัด
ความสำเร็จ จำนวน 1 ประเด็นย่อย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

              สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ 8 คณะ  สำนักงานอธิการบดี  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   และสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ใช้กรอบการประเมิน 4 ประเด็น  และมีค่าน้ำหนักเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                      ๑. คณะกำหนดตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ในประเด็นที่ 1 จำนวน  2-3 
ตัวชี้วัด  ตามแนวทางการบริหารจัดการคณบดีได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการสรรหาคณบดี  



๔ 
 
 

                      2. ให้สำนักกำหนดตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็น ที่ 2 จำนวน 2-3 ตัวชี้วัด ตามแนวทางการบริหารจัดการผู้อำนวยการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการสรรหาผู้อำนวยการ  
                      3. ให้สถาบันกำหนดตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ในประเด็นที่ 1   และ
ประเด็นที่ 2  ในประเด็นย่อย “ความสำเร็จตามพันธกิจหลักของสถาบัน” จำนวน 2-3 ตัวชี้วัด ตามแนวทาง
การบริหารจัดการสถาบันที่ผู้อำนวยการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการสรรหาผู้อำนวยการ 

                  มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

 
                 ๑.2   มาตรการ Work for Home 

                    นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอต่อที่ประชุมให้
ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๑๔)  โดยให้บุคลากรปฏิบัติงาน แบบ Work for Home   จนถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ และขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว  จึงขอหารือว่ามหาวิทยาลัย จะมีแนวปฏิบัติให้
บุคลากรปฏิบัติงาน แบบ Work for Home ต่ออีกหรือไม่  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความ
รุนแรง   

                   ประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ในการปฎิบัติ  Work for Home ในช่วงที่
ผ่านมาเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัย จะเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในวันที่  ๕ กรกฎาคม 
2564  ดังนั้น  จึงกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการสอนตามปกติ  โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และไม่ควรย้ายตารางสอน เพ่ือมิให้นักศึกษาเกิดความสับสนกับรายวิชาอ่ืน  
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ  โดยใช้มาตราการตามที่กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กำหนด  
 

                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุม 

                              ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                                               
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๕ (๕๐)/๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ 
น. ณ  ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
(รายละเอียดตามเอกสารหน้า  ๓ – ๒๙)  
 

                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งที่ ๕ (๕๐)/๒๕๖๔  โดยไมม่ีการแก้ไข   
 
 

ระเบียบวาระที่   ๓   เรื่องสืบเนื่อง    



๕ 
 
 

                          3.๑ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสุนเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                  อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  สืบเนื่อง
ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (๕๐)/2564 เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม 2564  ให้มีการพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ทั้งนี้  ได้มีการหารือในรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุน ดังนี้ 
 
     วารสารระดับชาติ      TCI    กลุ่มท่ี  ๑  - ค่าตอบแทน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

                                TCI     กลุ่มท่ี ๒  - ค่าตอบแทน    ๗,๕๐๐  บาท  (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

     วารสารระดับ นานาชาติ    ค่าตอบแทน 
                             -  Impact Factor 0.001-1.000 หรือ Quartile 4   ไม่เกิน  15,000  บาท 
                             -  Impact Factor 0.001-2.000 หรือ Quartile 3   ไม่เกิน  20,000  บาท 
                             -  Impact Factor 0.002-5.000 หรือ Quartile ๒   ไม่เกิน  30,000  บาท 
                             -  Impact Factor 5.00๑ ขึ้นไป หรือ Quartile  ๑  ไม่เกิน  ๔0,000  บาท 
                                ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยตาม (๑) และ (๒) ให้เบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือ
การวิจัย และสามารถขอรับการสนับสนุนรวมกันได้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

                             มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   ๔  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                        ๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรา
เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.............. 
                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุม              
ให้ทราบว่า เพ่ือให้การจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และให้การ
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย    เป็นไปตามหนังสือ อว 0227.3/ว 1009   ลง
วันที่๑๙  สิงหาคม 2563  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  กรณี
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย    และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ....... (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )  สรุป
สาระสำคัญ ดังนี้ 

              “เงินประจำตำแหน่ง” หมายความว่า  เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ  เงินประจำ
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภททั่วไป  เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งจ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนในอัตราที่กำหนดตามประกาศนี้ 



๖ 
 
 
 

                       ข้อ  ๔  ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในแต่ละประเภทและระดับ
ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้   

        (๓) ตำแหน่งประเภททั่วไป อัตราเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ 
   (๓.๑) ระดับชำนาญงานพิเศษ     ๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๓.๒) ระดับชำนาญงาน      ๒,๕๐๐  บาทต่อเดือน 
  (๔) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ อัตราเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ 
   (๔.๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   ๑๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๔.๒) ระดับเชี่ยวชาญ      ๙,๙๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๔.๓) ระดับชำนาญการพิเศษ     ๕,๖๐๐  บาทต่อเดือน 
   (๔.๔) ระดับชำนาญการ      ๓,๕๐๐  บาทต่อเดือน 
         ข้อ ๕ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ และดำรง

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอีก
ตำแหน่งหนึ่ง 

         ข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

         ข้อ ๗ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้จ่ายตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ และงดจ่ายเมื่อพ้นจากตำแหน่ง  

             กรณีพนักงานได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งไม่ได้จัดสรร
งบประมาณไว้รองรับ ให้ขอตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายในปีถัดไป 
 

                             คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
            -  เงินประจำตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ และระดับชำนาญงาน 

ต้องของบประมาณจากกรมบัญชีกลาง  เพราะจะเบิกจากเงินสวัสดิการไม่ได้ เนื่องจากขัดกับระเบียบปฏิบัติ 
ดังนั้น จึงต้องมีการ (ร่าง) ระเบียบฉบับดังกล่าว เพ่ือของบประมาณแผ่นดินต่อไป 
                          -  ขอให้มหาวิทยาลัย สนับสนุนพิจารณาประเด็น การอนุมัติเงินเดือน 1.7 , 1.5 
                          -  พิจารณาประเด็นการอนุมัติค่าตำแหน่งวิชการย้อนหลัง ให้สามารถเบิกจ่ายได้ 
                          -  เพ่ิมบทเฉพาะการ ประเด็นกรณียังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินประจำ
ตำแหน่ง ก็ไม่สามารถเบิกเงินให้กับบุคคลที่ได้รับการปรับตำแหน่งใหม่ได้ 
                            มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ....... ปรับรายละเอียดให้เทียบเคียง
กับระบบข้าราชการ  และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปพิจาณาประกอบ 
 

                    ๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  ว่าด้วย การเปลี่ยนประเภท
ตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการตดัโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ........ 



๗ 
 
 

                               นายสะอาด  เข็มสีดา  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นำเสนอต่อที่ประชุม              
ให้ทราบว่า เพ่ือให้การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  มีความคล่องตัว 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ   มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำ (ร่าง) 
ข้อบังคับ ว่าด้วย การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง  และการตัดโอนตำแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ....     (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า ๓๖ -๓๙) 

                   ข้อ  ๖.  การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไปเป็นตามกรอบของตำแหน่ง ค่าจ้าง และจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่พึงมีในมหาวิทยาลัย ภาระงานของหน่วยงาน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการ ความไม่ซ้ำซ้อน 
และความประหยัด 

                   ข้อ ๑๐. เมื่อมีการเสนอขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และตัดโอน
ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

              (1) รองหัวหน้าหน่วยงานที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
         (2) หัวหน้างานและ/หรือประธานสาขาในสังกัดหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัย 

เสนอขอเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง จำนวน ๓ คน เป็น
กรรมการ 

         (3) หัวหน้าสำนักงาน/เลขานุการของหน่วยงาน เป็นกรรมการ 
         (4) เจ้าหน้าที่สังกัดงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง เป็นเลขานุการ 
              ในกรณีหน่วยงานใดไม่มีการแบ่งงาน หรือแบ่งงานน้อยกว่า ๓ งาน  ให้หัวหน้า

หน่วยงานแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นกรรมการแทนจนครบจำนวนดังกล่าว 
 

         ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอเปลี่ยนประเภท
ตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับนี้ รวมทั้ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 

 

                            มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การ
เปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ........   
 

                    ๔.๓  (ร่าง) แผนการบริหารงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการ
สุขภาพ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 
                              ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ                
ขอเสนอ  (ร่าง) แผนการบริหารงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ของ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   ซึ่งผ่านความเห็นชอบ  ในหลักการ
จากคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน งบประมาณและการบริหารทรัพย์สิน  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  และจากคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และ



๘ 
 
 

วิทยาการสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  รายรับ-รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2564  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   สรุปสาระสำคัญ  ดังนี้       
                         

          รายการ                          พยาบาลศาสตร์       การแพทย์แผนไทย      สาธารณสุขศาสตร์   
      

๑) งบประมาณ (รายรับ)                 26,933,200             2,795,000          5,048,400                  
๒) การจัดสรร  (รายจ่าย)                26,933,200             2,795,000          5,048,400                  

- รายจ่ายบุคลากร                      18,015,200             2,455,900           3,333,500 
-  รายจ่ายพื้นฐาน                        2,804,800                  78,000              493,600 
-  รายจ่ายหลักสูตรหารายได้           1,655,200                  10,000                75,000    
-  รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์         2,138,000               251,100              846,300 
-  งบจัดสรรเข้ากองทุน                  2,320,000                      -                    300,000 

 

                      คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้                        

                           -  เนื่องจาก สาขาแพทย์แผนไทย จำนวนนักศึกษามีน้อยลงทั้งภาคปกติ และภาค
สมทบ  ดังนั้น จึงต้องสร้างจุดเด่น โดยตั้งเป้าหมายที่จะหารายได้จากการบริการวิชาการให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน   
                          -  ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากร ให้มีความเหมาะสมผล           
ต่ออนาคตในภายภาคหน้า  เพ่ือจะได้ทราบค่าใช้จ่ายที่สามารถบริหารจัดการต่อไปได้ 
                           -  ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเพ่ือสมทบเข้ากองทุนพัฒนาของคณะให้มากข้ึน 
 

                           มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารงบประมาณ คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569)  และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ไปพิจารณา 
 

                                  4.๔  พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั 
               หลักสูตรและแยกเว้นตัวบ่งช้ี ที่ 2.1, 2.2 และ 3.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

 

                  อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้ดำเนินการสำรวจการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 หลักสูตร โดยแบ่งได้ ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรที่ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
หลักสูตรครบทุกตัวบ่งชี้   มี  13 ตัวบ่งชี้   จำนวน  47 หลักสูตร  

2. หลักสูตรที่ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ          
หลักสูตร มี  12 ตัวบ่งชี้   จำนวน  4 หลักสูตร            



๙ 
 
 

                           3. หลกัสูตรที่ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ 
หลักสูตร  มี 11 ตัวบ่งชี้   จำนวน  4 หลักสูตร 
                           4. ขอยกเว้นตัวบ่งชี้ ที่ 2.1, 2.2 และ 3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า  41-42) 

                                          มติที่ประชุม  เหน็ชอบ ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
               หลักสูตร  และยกเว้นตัวบ่งชี้ ที่ 2.1, 2.2 และ 3.1 ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 

                      ๕.๑  การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน (SCD 
Rankings) 
 
                               ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเข้าร่วมการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(SCD Rankings)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๕  แห่ง ในปีนี้นั้น  จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงาน เพ่ือรวบรวมส่งข้อมูดตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ได้แก่  
                           ๑) นโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น คะแนน  10%  
                           ๒) หลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  คะแนน 15 %   
                           ๓) การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน  คะแนน 40%  
                           ๔) การทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน คะแนน  10 %  
                           ๕) การพัฒนาการวิจัยชุมชน  คะแนน 10 % 
                           ๖) ศิษย์เก่าท่ีทำงานเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  คะแนน  10 %  
                           ๗) รางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่าง  คะแนน  5 % 
 

                           ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  แล้วนำส่งข้อมูล 
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 2564    
 

                         มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                        ๕.2  การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (UT – COVID WEEK) ภายใต้โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  



๑๐ 
 
 

                          ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี   แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งได้รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ใน 16  พ้ืนที่
ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 320 คน ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ 
โดยมุ่งให้เกิดการสร้างงาน และพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า  โดยมีการปรับแผนเปลี่ยน
รูปแบบแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน   เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ของ U2T สอดคล้องกับสถานการณ์
การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ กำลั งระ บาดอยู่ ในปัจจุบัน  สป .อว. จึ งแจ้ ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งปรับแผนเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

                            การจดักิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK)  เมื่อวันที่ 23 - 28 
พฤษภาคม 2564   ดังนี้ 
                          1. กิจกรรมเชิงรุกเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  บริเวณโรงเรียน ศาสน-
สถาน และตลาด ในพื้นที่ 16 ตำบล  การจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ 
COVID-19  การจัดหาอุปกรณ์  เจล/สเปรย์ล้างมือเพ่ือฆ่าเชื้อโรค  การสอนทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น 
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield) การรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ  ได้แก่ การล้างมือ  
เว้นระยะห่าง  และการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

 

                        ๒. กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีน  ในพ้ืนที่  16                   
ตำบล  จากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำพ้ืนที่โครงการฯ  และหัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เร่งด่วน ที่ประชุมได้มีมติเลือกดำเนินการ           
ในกิจกรรม ดังนี้  การจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19  การ
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ  ได้แก่  การล้างมือ  เว้นระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากอนามัย
รวมทั้ง กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่  โดยดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
                          อาจารย์ปองพล  รักการงาน  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  นำเสนอต่อที่ประชุม          
ให้ทราบถึง ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)   มีวิธีการ คือ  ๑) การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 2) แผนการเฝ้าระวัง COVID-19 และ
โรคระบาดใหม่  3) การพัฒนาสินค้า OTOP 4) การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน  5) การพัฒนาสัมมา                      
อาชีพใหม ่  ซึ่งมีกิจกรรมรายตำบล ดังนี้ 
 

              - ตำบลช่องสะแก     ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์                      
              - ตำบลป่าเด็ง    แหล่งท่องเที่ยวเรื่องกล้วยครบวงจร 
              - ตำบลวังจันทร์       ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น   
              - ตำบลแก่งกระจาน    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง OTO 
              - ตำบลสองพ่ีน้อง     การท่องเที่ยวชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              - ตำบลห้วยแม่เพรียง    ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จักสาน หมู่บ้านผ้า 



๑๑ 
 
 

              - ตำบลห้วยท่าช้าง      ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือไทยทรงดำ พัฒนาลวดลาย 
              - ตำบลทับคาง               แหล่งท่องเที่ยวเชิงประเชิงวัติศาสตร์ทวารวดี วัดเขาพระ 
              - ตำบลบางเค็ม                ศูนย์การเรยีนรู้อาหารปลอดภัย ปลาสลิดครบวงจร 
              - ตำบลบางเก่า                ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสมุนไพรในท้องถิ่น 
              - ตำบลบ้านในดง             ศูนย์การเรียนรู้กล้วยหอมครบวงจรแห่งแรกในเพชรบุรี 

   - ตำบลไร่สะท้อน             ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนดครบวงจร  
              - ตำบลท่าตะคร้อ             การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน 
              -  ตำบลหาดขาม               แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้สัปปะรดครบวงจร 
              -  ตำบลเข้าล้าน               แหล่งท่องเที่ยวมะพร้าวแบบครบวงจร 
              -  ตำบลทองมงคล                 การท่องเที่ยวชุมชน จุดพักรถ ศูนย์รวบรวมสินค้า พร้อมขาย     
  

       มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                   ๕.๓  การจดัซื้อโปรแกรม Zoom Meeting   
        อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  

ตามที่มหาวิทยาลัย  กำหนดให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น  และได้มีแนวความคิดจะนำระบบ  
Zoom Meeting  มาใช้ในการสอนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  พร้อมทั้งนำมาใช้ในการประชุมต่าง ๆ                
จึงขอความคิดเห็นจากผู้บริหาร 

 

       คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   -   ขณะนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กำลังพิจารณาการจัดการสอนโดยใช้ระบบ LMS  

2  ระบบ ได้แก่ MOODLE LMS , CANVAS LMS   ในการของการจัดการสอนของนักศึกษาจำนวนมากต้อง   
มีระบบการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด ให้การเรียนการสอน                
มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์  ของการประกัน
คุณภาพ 
                        -  ควรวางระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบ ๑๐๐% 
                        -  อาจารย์บางคนจะใช้การเรียนการสอนผ่าน ระบบ  Google Meet , ระบบ Zoom 
หรือการสอนผ่าน facebook  ซึ่งเสียค่าใช่จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
                        -  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ได้ให้บริการระบบการเรียนการสอน  MOODLE LMS  ซึ่งมี
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย  ขณะนึ้มีอาจารย์เข้าใช้งาน จำนวน ๕๓ คน   ซึ่งต่อไปศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   
จะทำการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยใช้ระบบ Zoom เข้ามาช่วย 
 

     มติที่ประชุม   รับทราบ  มอบผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูล เพ่ือจัดซื้อระบบ 
Zoom  นำมาใช้กับระบบการเรียนการสอน  และการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
 



๑๒ 
 
 

                   ๕.๔  รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA 

Implementation and Gap Analysis” ผ่านทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
                   ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า  ตามที่ งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis  ในวันที่   
29 เมษายน 2564 และ วันที่  21 พฤษภาคม 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom  
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบ  มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based 
Education)  และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE และ TQF กับเกณฑ์ AUN-QA  นั้น บัดนี้การจัด
กิจกรรมกดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร 
AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์
การเรียนรู้” สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  ผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 310 คน จากบุคลากรภายนอกสถาบัน 
จำนวน  75 คน จากบุคลากรภายใน  จำนวน  266 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน  ๑๗๑ คน  เป็นเพศ
ชาย  จำนวน  49  คน  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.96)   
และหลังจากอบรมแล้วผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88)  โดยรวมผู้เข้า
อบรมมีความรู้ความเข้าใจและพึงพอใจหลังจากอบรมแล้วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01)  
 

                            มติที่ประชุม   รับทราบ 

                     ๕ .๕ รายงานผลกิ จกรรมการจั ดการความรู้  เพื่ อแสวงหา (Good Practice)                     
เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 

                   ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่
ประชุมทราบว่า  ตามที่ งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับ
อนุมัติให้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โดยมี 2 กิจกรรม ได้แก่  
                               กิจกรรมที่ 1   แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้สู่การเขียนแนวปฏิบัติที่ดี  จัด
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564   
                               กิจกรรมที่ 2   การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือใช้เป็นต้นแบบ  ในวันที่ 22 - 23 
มิถุนายน 2564   มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 26 ผลงาน โดยมาจากหน่วยงานภายใน  จำนวน  
23 ผลงาน และจากหน่วยงานภายนอก  จำนวน  3  ผลงาน  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 
 

         มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

            ๕.๖  จำนวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
                    ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบถึง รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนนักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ๑ ,๖๕๓  คน  จำนวน



๑๓ 
 
 

นักศึกษาเข้ารายงาน 1,478 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.12 ของแผนการรับนักศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 21 
มิถุนายน 2564   (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า  ๖๐-61) 
 

         มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                      ๕.๗  รายงานผลการสัมมนาออนไลน์ “อาจารย์ที่ปรกึษากับการให้คำปรึกษา
ทางด้านวิชาการ” 

                  ผศ.ดร.พิชิต สุดตา  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า สำนักส่งเสริมวิชการฯ  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง  “อาจารย์ที่ปรึกษากับการให้
คำปรึกษาทางด้านวิชาการ” ในวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564   เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น งาน
หลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ทำการประเมินผลกิจกรรมดังกล่าว  โดยการสำรวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน 185 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น  79  คน  จากนั้นได้นำข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นดั งกล่าว มาทำการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โดยมีรายละเอียด (ตามเอกสารการประชุม   หน้า 62-74) 

 
 

       มติที่ประชุม   รับทราบ 

             

                    ๕.๘   บริการออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ
ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid -๑๙) 

                  อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ   แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์    ในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๔  สำนักวิทยบริการฯ จึงจัดบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา    รายละเอียด  ดังนี้ 
 

                          ๑) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  จำนวนทั้งหมด  ๑๖๐ คน  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

                         ๒) อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (OPAC) ให้กับ
นักศึกษา๓. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ 
                         ๓) อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์   สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑   
ตลอดภาคการศึกษา 
                        ๔) อบรมการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม และการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน (อักขราวิสุทธิ์)  ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร  ตลอดภาคเรียน 



๑๔ 
 
 

                        ๕) อบรมการสืบค้นหนั งสื อ อิ เล็กทรอนิ กส์  (E-book)  ในระบบคลั งดิ จิทั ล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร  ตลอดภาคเรียน 
                        ๖) การใช้แอปพลิเคชัน Canva สำหรับสร้างสื่อการนำเสนอ ให้กับคณาจารย์ 
นักศึกษาและบุคลากร  ตลอดภาคเรียน 
                       ๗) อบรม Google Education สำหรับนักศึกษา  ให้กับนักศึกษา ตลอดภาคเรียน 
                        ๘. การบริการของห้องสมุด (Library tour online  ให้กับนักศึกษา ตลอดภาคเรียน 
                       ๙) บริการสืบค้นและยืมทรัพยากรสารสนเทศ    จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้
สอดคล้องตามหลักสูตรกับรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ที่ได้รับแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและ
ทะเบียน เพ่ือให้บริการยืมในรูปแบบ online onsite และนัดหมายการยืมคืนสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
                     ๑๐) สนับสนุนบริการ Online Meeting โดยโปรแกรม Zoom และ Google Meet   
ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เข้ามาใช้บริการแล้ว ดังนี้    สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สำนักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 

 

                      ๑๑)  บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน  สำนักวิทยบริการฯ ได้มีบริการผลิตสื่อบริการ
การเรียนการสอน โดยให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา  ดังนี้  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  บันทึกสื่อการสอน
แบบออนไลน์และออฟไลน์  สนับสนุนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
 
 

         มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

          ๕.๙   จัดกิจกรรมบริการวิชาการรว่มกับสำนักงานโครงการยุทธศาสตรพั์ฒนา
ท้องถิ่น 

                   อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดและห้องเด็กเล็กโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์     
ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

วันที่ ๑๕-๒๕ มี.ค ๒๕๖๔          จัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน                
                                         ชายแดนทั้ง ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน 
                                         ป่าหมาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม (ศกร.) บ้านคีรีล้อม   
                                         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ(อินทรีอาสา ศกร)  
                                         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู 
 

วันที่  ๑๑-๑๓  พ.ค ๒๕๖๔        การติดตามและเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  



๑๕ 
 
 

                                         กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ ๑๔ พ.ค ๒๕๖๔               การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การการซ่อมบำรุงรักษาสื่อการเรียนรู้  
 

วันที่  ๑๗-๑๘ พ.ค ๒๕๖๔         การติดตามตรวจพื้นที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ กับกอง 
                                         กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔                        
 

วันที่  ๒๙ พ.ค ๒๕๖๔              จัดนิทรรศการการการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ       
                                         ตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ณ ค่ายกองกำกับการ ๑ กองบังคับการ 
                                         ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
 

๑-๓ ม.ิย ๒๕๖๔                     รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
                                         โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ณ กองกำกับการ๑ กอง 
                                         บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ รูปแบบ 
                                         ออนไลน์ ๓ โรงเรียน 

 

                  มติที่ประชมุ   รับทราบ 
 

            ๕.๑๐   โครงการศูนย์เรยีนรู้ต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำรเิพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี

                      อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ตลอดจนขณะนี้
กำลังดำเนินการตามแผนกิจกรรม  จัดทำห้องแสดงนิทรรศการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

                           ๑.  นิทรรศการรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ในรัชกาลที่ ๙  มีขั้นตอนการดำเนินการ  ได้แก่  
รวบรวมข้อมูล (เรียบร้อยแล้ว)   ออกแบบและจัดทำข้อมูล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  ตรวจทานข้อมูลต่างๆ  
จัดทำนิทรรศการ   ระยะเวลาดำเนินการ  (คาดว่าจะเสร็จ) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
 

                           ๒.  นิทรรศการ  พระราชประวัติและ  พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่   ๑๐              
และรอยเสด็จฯ เพชรบุรี  ในรัชกาลที่ ๑๐   มีขั้นตอนการดำเนินการ  ได้แก่   รวบรวมข้อมูล (เก็บข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมวลผล)   ออกแบบและจัดทำข้อมูล   ตรวจทานข้อมูลต่างๆ  จัดทำ
นิทรรศการ ระยะเวลาดำเนินการ  (คาดว่าจะเสร็จ)  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

                           ๓. นิทรรศการองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี               
กับการพัฒนาตามหลักศาสตร์พระราชา  มีขั้นตอนการดำเนินการ  ได้แก่ รวบรวมข้อมูล (อยู่ระหว่างเก็บ
ข้อมูล)  ลงพ้ืนที่เก็บภาพใหม่ในโครงการพระราชดำริบางแห่ง   สัมภาษณ์ชุมชนต้นแบบ  ออกแบบและ                   



๑๖ 
 
 

จัดทำข้อมูล  ตรวจทานข้อมูล  จัดทำนิทรรศการ (คาดว่าจะเสร็จ)  ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๔  เข้า
สัมภาษณ์ชุมชนต้นแบบ   เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

                                  -       นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  เปิดงานนิทรรศการ  ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔       
   

                        -     สรุปรายงานโครงการและประเมินผล  ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

                          มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                  5.๑๑ ความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระยะที่ 2  ประจำเดือน มิถุนายน  2564 

                             อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์   วิจิตรปัญญารักษ์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่สถาบันวิจัยฯ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสำหรับ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  ระยะที่ 2  ประจำเดือน มิถุนายน 2564  เพ่ือใช้ใน
การบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบการจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จำนวน 5 นวัตกรรม  เป็นเงิน  238,500 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
                          ๑) ต้นแบบหุ่นยนต์สนับสนุนทางการแพทย์เพ่ือสถานการณ์ COVID–19 จำนวน ๑ ตัว  
งบประมาณ  80,000 บาท 
                          ๒) ต้นแบบต้นแบบอุปกรณ์ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง                       
งบประมาณ  28,500 บาท   
                          ๓) ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสงยูวีซีแบบพกพา เวอร์ชั่น 3 จำนวน 10 ตู้ 
งบประมาณ  50,000 บาท  
                          ๔) ต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ชนิดครอบหัว  
จำนวน ๒ ชิ้น  งบประมาณ  50,000  บาท 
                          ๕)  ต้นแบบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคภายในกระเป๋าเก็บอาหารด้วยแสงยูวีซีโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์ จำนวน  3 ชุด  งบประมาณ 30,000 บาท  

       มติที่ประชุม  รบัทราบ  

                5.๑๒  รายงานผลโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย 

ดิจิทัล 
                    นายวันณพงศ์ วงศ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า  ตามที่

มหาวิทยาลัยได้กำหนดงบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จำนวน 
1 งาน งบประมาณ 13,000,00 บาท ประกอบด้วย ระบบบริหารการศึกษา และระบบบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ 6 เมษายน 2564 – 19 พฤษภาคม 2567  จำนนวน 12 งวดงาน 



๑๗ 
 
 

                      งวดงานที่  1 ได้มีการประชุมเก็บความต้องการระบบ ผ่านการประชุมออนไลน์ เก็บ
ข้อมูลระบบบริหารงานบุคคลทั้งระบบ และระบบบริหารการศึกษา 1 ระบบย่อย การรับสมัครนักศึกษา
ออนไลน์  ซึ่งบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้สรุปข้อมูลความต้องการระบบส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดและประชุมออนไลน์  เมื่อวันที่ 21, 24-25 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งได้ส่งเอกสารให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามยืนยันในรายละเอียดความต้องการระบบเรียบร้อยแล้ว  และได้นัดส่งมอบงาน
งวดที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 แบบออนไลน์ (มูลค่างาน 8%) 

                        งวดงานที่ 2 ระยะเวลา 150 วัน (มิ.ย.– ก.ย.) จะเป็นเรื่องการพัฒนา ติดตั้ง อบรม 
และทดสอบระบบงานระยะที่ 1 ดังนี้ 

1)  ระบบบริหารงานบุคคล                              ๒)  ระบบบริการการศึกษา 
- ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากร                        -  ระบบรับสมัครออนไลน์ 
- ระบบงานทะเบียนประวัติ 
- ระบบงานพัฒนาบุคลากร 

 

         มติที่ประชุม   รับทราบ 

                  5.๑๓  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรกิารตามภารกิจหน่วยงาน 

                              นายวันณพงศ์  วงศ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า                                       
เพ่ือการพัฒนาไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ดำเนินตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และ Improvement plan การประกันคุณภาพสำนักงาน
อธิการบดี นำเทคโนโลยีปรับปรุงระบบให้บริการ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการตามภารกิ จ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้   

                          ๑) ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (https://tpdc.pbru.ac.th/ teach/)  ซึ่งมีการใช้
งานบันทึกข้อมูลออกฝึกฯ แล้ว 2 รอบฝึกฯ  

๒)  ระบบเลือกตั้งออนไลน์ (http://www.pbru.ac.th/elections/) นำไปใช้กับการ
เลือกตั้งกรรมสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์
ประจำ 

๓)  ระบบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต และประเมินผู้ใช้บัณฑิต (https:// 
ict.pbru.ac.th/job/) ได้เปิดให้กรอกข้อมูลแล้ว 

๔)  และในส่วนการพัฒนาระบบตาม Improvement plan ได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบ                                   
                          -  ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดทำผลงานของบุคลากร (ผลงานวิชาการของสาย
วิชาการ และตำแหน่งของสายสนับสนุน) ได้ดำเนินส่งมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   และผอ.สำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ทดสอบระบบแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564                  
ได้ประชุมกับรองฯ วิชาการ โดยจะนำข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนของสายวิชาการ สาขาที่ขอและกลุ่มข้อมูล
ความเขี่ยวชาญเขา้ที่ประชุม กช. พิจารณาและส่งต่อให้ศูนย์ดิจิทัลต่อไป  



๑๘ 
 
 

                         - ระบบแจ้งและติดตามการซ่อมบำรุง (งานกายภาพฯ) ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้น  
เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2564 
 

        มติที่ประชุม  รับทราบ 

                  5.๑๔  Google มีนโยบายลดพ้ืนที่เกบ็ข้อมูลของสถาบันการศึกษา 

                              นายวันณพงศ์   วงศ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า                                        
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมใช้บริการต่าง ๆ  G Suite for Education ของบริษัท Google เช่น ระบบ 
email, ระบบจัดเก็บไฟล์, ประชุมออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เนื่องจากทาง Google มีนโยบายลดพ้ืนที่เก็บข้อมูลของสถาบันการศึกษาเหลือเพียง 100TB 
นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ในทุกพ้ืนที่ทำงานของ Google สำหรับรุ่นการศึกษาสำหรับลูกค้าที่มีอยู่ ในเดือน
กรกฎาคม 2565  และจะมีผลบังคับสำหรับลูกค้าใหม่ลงนามในปี 2565 ดังนั้นทางศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  
จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

       ๑)  เดือนมิถุนายน 64 จะเริ่มระงับ/ลบ เมลที่ไม่เข้าใช้งานเกิน 1 ปี  
                            ๒)  ผูท้ี่มีการจัดเก็บข้อมูล เกิน 20 GB ทำการระงับเข้าใช้งาน หากไม่ติดต่อกลับ 

           ภายใน 1 เดือน ทำการลบข้อมูล 
                        อ้างอิง : https://support.google.com/a/answer/10403871 
 

         มติที่ประชุม  รับทราบ 

                  5.๑๕   การเตรียมความพร้อมระบบ โครงการ Digital Transcript 

                                นายวันณพงศ์  วงศ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบว่า                                        
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการให้บริการ Digital Transcript เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  
เป็นสถาบันอุดมศึกษานำร่องให้บริการ Digital Transcript ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ (อว.) 

                         ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมประชุมออนไลน์ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ Digital Transcript” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จัดโดยสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ 
(สป.อว.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ (สพร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
ได้เสนอแนวทางและเทคโนโลยี พร้อมตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยที่ได้มีการดำเนินการให้บริการ Digital 
Transcript แล้ว เช่น ม.เชียงใหม่ ม.เกษตรศาสตร์   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ได้ประมาณการเตรียมความ
พร้อมระบบของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับโครงการดังกล่าง  ดังนี้ จัดหางบประมาณ (รายได้/แผ่นดิน) ดังนี้ 

 
                             ๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  ราคา 350,000 บาท  

                             ๒)  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท    
                                  ทำงานในระบบ SAN (Storage Area Network) 

๓)  ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA (Certificate) ประมาณ 200,000 บาท     
     (Symantec Secure Site Pro EV SSL) ระยะเวลา 5 ปี 
๔)   ใบอนุญาต Windows Server 2019   ประมาณ  25,000 บาท 

https://support.google.com/a/answer/10403871


๑๙ 
 
 

๕)   ใบอนุญาต Adobe Acrobat (PDF file) 
 

           มติที่ประชุม  รับทราบ 

                 5.๑๖  การขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทีสู่งขึ้น (Webometrics  ประจำปี 
2564  รอบที่ 2)                                

             นายวันณพงศ์ วงศ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า 
เพ่ือให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ข้อ 5.5 การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่1) หน้า 186 ได้กำหนดเป้าหมายการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย “Webometrics Ranking of 
World Universities”  ติดอันดับอย่างน้อย 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ โดยแนวปฏิบัติเพ่ือการ
ประเมินในประจำปี 2564 รอบที่ 2 (มิถุนายน) ตามตัวชี้วัดใหม่ ดังนี้  
                     1) ตั วชี้ วัด  Visibility (50% ) ดำเนิ นการโดย  DTC และ  Webmaster คณ ะ/
หน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ิมข้อมูลข่าวสารใน Website 
หน่วยงานก่อนแชร์ไป Social Network ต่าง ๆ ใส่ Tag Keyword, Metatag และ ฝาก/แลกเปลี่ยน Link/
แชร์ข้อมูล ประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ กับหน่วยงานอื่น 
                 2) ตัวชี้วัด Transparency (10%) ดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน โดย
ให้บุคลากรสมัครบัญชี Google Scholar ให้ครบทุกท่าน และเพ่ิม Link บทความวิชาการ/งานวิจัย จาก 
Website ฐานข้อมูลงานวิจัย หรือ Website ของหน่วยงานตนที่มีไฟล์ดิจิทัล และใช้ e-mail ภายใต้โดเมน
มหาวิทยาลัย @pbru.ac.th หรือ @mail.pbru.ac.th เผยแพร่บทความวิชาการ/งานวิจัย 
                3) ตัวชี้วัด Excellence (40%) ดำเนินการบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน โดยให้
บุคลากรนำเสนองานวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีมีค่า Impact Factor สูง ตีพิมพ์
งานวิจัยในวารสารที่เป็น e-Journal ฐานข้อมูลที่ชื่อเสียง เช่น Scimago, ISI, Web of Science, Scopus, 
Science Direct และเขียนบทความวิจัยในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ (hot issue) และสอดคล้องกับ
วารสารที่จะตีพิมพ์ 
 

                           ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด Visibility (50%) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (Domain) 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (pbru.ac.th) 

23 ก.พ. 64 23 มี.ค. 64 28 เม.ย. 64 29 พ.ค. 
64 

 



๒๐ 
 
 

Historic External Backlinks 13,955,
106 

 14,087,
531 

 14,087,
531 

 14,105,2
22 

 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (Trust 
Flow) 

46  41  41  42  

การถูกอ้างอิงของเว็บไซต์ (Citation 
Flow) 

32  30  30  31  

 
 

      มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

                5.๑๗  บริการระบบ PBRU LMS สาํหรบัจัดการ การสอบและการสอนออนไลน                              

                            นายวันณพงศ ์วงศ์พานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์  แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพ่ือ
การพัฒนาไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการพัฒนา และการ
ให้บริการระบบการจัดการเรียน/การสอบออนไลน์ (PBRU LMS Education) ที่มีความสามารถในการสร้าง
รายวิชา กำหนดลักษณะรายวิชา เพ่ิมเอกสาร บทเรียน ประกาศข่าวสาร นัดสนทนาร่วมกัน กำหนดกลุ่ม
ผู้เรียน นำเข้า - ยกเลิกนักเรียนในรายวิชา ตรวจสอบกิจกรรมของผู้เรียน/ผู้สอนแต่ละคน มอบหมาย
การบ้าน การทำข้อสอบ การกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานระบบ เป็นต้น เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการทำข้อสอบ และการสอบออนไลน์ ให้แก่บุคลากร คณะ และสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามภารกิจหน่วยงานของมหาวิทยาลัย   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการ
ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

1)  การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในเทอม 1/2564 
ให้แก่อาจารย์ที่แจ้งความประสงค์เข้าใช้งานระบบจำนวนประมาณ 115 รายวิชา จากอาจารย์ประมาณ 53 
คน โดยเป็นอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ 

2)  การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยได้ให้บริการแก่ศูนย์พัฒนาภาษาและ
วิเทศสัมพันธ์ ในการสร้างบัญชีการเข้าใช้งาน การจัดทำข้อสอบ และการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 152 คน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564  

3)  การสอบภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยได้ให้บริการแก่สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในการสร้างบัญชีการเข้าใช้งาน จัดทำข้อสอบ และการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษาทั้งนักศึกษารหัส 2562 รหัส 2563 และนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าทำการในปี
การศึกษา 2564 จำนวน 169 คน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564  

4)  การเตรียมความพร้อมในการสอบวัดทักษะความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2564 โดยได้ให้บริการแก่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการจัดทำข้อสอบให้แก่นักศึกษาใหม่ที่
จะเข้าทำการในปีการศึกษา 2564  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรายชื่อนักศึกษาเพ่ือทำการสร้างบัญชีเข้าใช้
งานระบบ และดำเนินการสอบ  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

             

           มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



๒๑ 
 
 
 

                      5.๑๘  การเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเพชรบุรี   

                              นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์  หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ  แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบ  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจทุก ๆ ด้าน และพร้อมให้บริการจัดโครงการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพในหลากหลายหัวข้อ  ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภายนอก โดยแบ่งส่วน
งาน ดังนี้ ๑) งานบริการฝึกอบรม  ๒) งานทดสอบทักษะอาชีพ (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้า ๙๕-๑๐๐)                    
 

         มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                     ๖.๑  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖4  เมื่อ
วันท่ี  ๒๑  มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
                         -  แต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  จำนวน 3 คน ได้ ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ     
ผศ.พจนารถ  บัวเขียว   ผศ.วเิชียร  เข็มเงิน  ตามคำแนะนำของอธิการบดี 
                         -  แต่งตั้ง ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ  รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2564 
                         -  อนุมัติ (ร่าง)  แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จำนวน 2,440 คน  และแก้ไขคุณสมบัติทั่วไปของ
นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จาก “เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
2.00” แก้ไขเป็น  “เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75” 
                         -  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                         -  แต่งตั้งประธาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
                         -  อนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ (ภาคเรรียนปกติ)  จำนวน  ๑๙  ราย 
                         -  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็น                   
                            ข้าราชการ 
                         -  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบุรี 
                         -  ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนางานวิชาการ ในอนาคตของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี และให้รับข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา 
                         -  รับทราบ การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)   
                         -  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จำนวน 124  ราย 
                         -  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย 
                         -  ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.
2562 (สมอ.08) 



๒๒ 
 
 

                         -  ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๒ หลักสูตร 
                         -  รับทราบ รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม  2564 
                         -  รับทราบ  แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                         -  รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา 
                         -  รับทราบ  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 
                         -  รับทราบ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
                        -  รับทราบ การทบทวน ปรับปรุง และเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

                           มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                              หลังจากที่ประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว      
และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม  หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติม  
ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม   
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.47  น.   

 

                    นางสาวสีนวล  ไทยานนท์ 
              ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

                        นายสะอาด   เข็มสีดา 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 

 


