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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี          ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)      
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล      กรรมการ/ประชุมออนไลน์ 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง)   
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย      กรรมการ/ประชุมออนไลน์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ)   
4. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านบริหาร    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ีมหันตรัตน์)      
5. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย      กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง)       
6. คณบดีคณะครุศาสตร์        กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)     
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)     
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)  
10. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง)  
11. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 

(อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม)     
12. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)  
13. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

(อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง)      
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

14. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4)     กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี)   

15. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4)     กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม)   

16. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 
(นางลักขณา เตชวงษ์)      

17. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล        ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)      

18. หัวหน้างานนิติการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางศราริตา แจ้งพันธ์)       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์ (บุคลากร ระดับปฏิบัติการ) 
2. นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย์ (บุคลากร ระดับปฏิบัติการ) 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2563  

เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา 
– อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยมีการแก้ไขในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
หน้าที่ 18 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง ในบรรทัดที่ 7 
ให้แก้ไขโดยตัดค าว่า “กรอบ” ออก เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบกรอบอัตราเรียบร้อยแล้ว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2563 

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อทราบดังนี้ 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยภายในประเทศ ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมอบหมาย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
และนิติกรด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
ก่อนน าเสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยพิจารณา และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 
ครั้งท่ี 2/2564  
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

5.1 ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง  
 

อนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่ อ
ก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ต าแหน่งเลขที่ 0097 ช่ือต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็น
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ  
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
2. ต าแหน่งเลขที่ 0336 ช่ือต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับช านาญ
การ สั งกั ดส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

งานทรัพยากรบุคคลแจ้ง
มติที่ประชุม ก.บ.ม. ให้
หน่วยงานทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

5.2 ขอความ เห็นชอบ (ร่ า ง )  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 
ต าแหน่ง 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 
ต าแหน่ง  ตามที่เสนอ 

1.งานทรัพยากรบุคคล
จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
การก าหนดกรอบระดับ
ต า แ ห น่ ง พ นั ก ง า น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า ย
สนับสนุน ประเภทวิชาชีพ
เ ฉพาะ หรื อ เ ช่ี ย วชา ญ
เฉพาะ เป็นระดับช านาญ
การ  
(ตามประกาศฯ ที่ 522 ลง
วันท่ี 31 ตุลาคม 2563) 
2 . แ จ้ งป ร ะก าศ ให้ ทุ ก
หน่วยงานทราบ 

5.3 ขอความ เห็นชอบ  (ร่ า ง )  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ จากระดับ
ปฏิบั ติ การ  เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ จากระดับ
ปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง ตามที่เสนอ ทั้งนี้ 
ให้ก าหนดระยะเวลาการยื่นเอกสาร
หรือผลงาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 
พฤศจิ ก า ยน  2563  ถึ ง วั นที่  3 1 
มกราคม 2564 

1.งานทรัพยากรบุคคล
จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
รั บ ส มั ค ร พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง สู ง ขึ้ น
ประเภท วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับ
ช านาญการ โดยรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2563 ถึงวันท่ี 31 
มกราคม 2564) 
(ตามประกาศฯ ท่ี 523  
ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563) 
2.แจ้งประกาศให้ทุก 
หน่วยงานทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

โดยมอบฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะในระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้เพ่ิมข้อมูลว่าได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีบุคลากรทีส่ าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้

ยื่นหลักฐานเป็นผลการศึกษาในระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ จ านวน 1 ราย คือ 
อาจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่น ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (โดยใช้ทุนส่วนตัว) 

ในการนี้ มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ครูโรงเรียนสาธิต 
และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ลาศึกษาต่อ โดย
มีข้อมูลรายละเอียดประจ าเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 

บุคลากรประเภท 
รับทุนมหาวิทยาลัย ทุนส่วนตัว 

รวม ลาเต็มเวลา
ราชการ 

ลา
บางส่วน 

ไม่ใช้เวลา
ราชการ 

รายงาน
ตัวกลับ 

ลาเต็มเวลา
ราชการ 

ลา
บางส่วน 

ไม่ใช้เวลา
ราชการ 

รายงาน
ตัวกลับ 

ข้าราชการ - - 1 - - - 3 1 5 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 - 16 15 2 1 11 5 52 
ครูโรงเรียนสาธิต - - 1 - - - 3 - 4 
เจ้าหน้าท่ีฯ - - 2 - - - - - 2 

รวม 2 0 20 15 2 1 17 6 63 
งานทรัพยากรบุคคล ได้มีบันทึกข้อความให้บุคลากรที่ไปศึกษาต่อรายงานผลการศึกษาและ

ความก้าวหน้าทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ปรากฏ
ว่ามีบุคลากรที่ส่งแบบรายงานผลการศึกษา จ านวน 49 ราย และท่ีไม่รายงานผลการศึกษา จ านวน 12 ราย 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดยมอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการดังนี้ 
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1. เร่งรัดและติดตามผู้ที่ลาศึกษาต่อและยังไม่รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าทางการ
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

2. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ลาศึกษาต่อและใกล้จะครบก าหนดตามสัญญาระบุไว้โดยเร็ว 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
5.1  ขอความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 อัตรา 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนสถานภาพเจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 2 อัตรา 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น 
ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเจ้าหน้าที่

ประจ าตามสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
1. นางสาวนุชจรี สัญญะสาร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ต าแหน่งเลขที่ 0051 จ้างเมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยจ้างด้วยวุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างปัจจุบัน 15,000 บาท 
2. ว่าที่ ร.ต.สามารถ ล าไยหวาน  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต าแหน่งเลขที่ 0052 

จ้างเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 โดยจ้างด้วยวุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างปัจจุบัน 15,000 บาท 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานภาพของเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได้ เห็นสมควรให้ใช้บัญชีค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทย าลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่องอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยอนุโลม 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
ประธานกรรมการกล่าวว่า  การพิจารณาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยก าหนดใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยขอให้
หน่วยงานได้จัดท าแผนอัตราก าลังรองรับ  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. ก่อน จึงจะสามารถพิจารณา
การจ้างต่อไปได้ และการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการ
จ้างได้หากมีเงินงบประมาณ และเป็นกรอบเดิมอัตราเดิมไม่เป็นการเพ่ิมอัตราใหม่ในหน่วยงาน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลเสนอว่า  การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยควรให้มหาวิทยาลัยออกเป็นประกาศรับสมัครเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพโดยก าหนดให้มี
การสอบคัดเลือก หรือสัมภาษณ์ เพ่ือป้องกันข้อร้องเรียนโดยขอให้มีกระบวนการด าเนินงานตามระบบ และ
ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. พิจารณา และหากมหาวิทยาลัยมีการพิจารณาสวัสดิการก็ให้มีการหักเงินไว้ 
0.2 เช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอัตรา
ลูกจ้างประจ าที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ปัจจุบันคณะมีภาระงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยหาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการตั้งเงินงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จะขอ
อนุญาตมหาวิทยาลัยพิจารณาจ้างต่อไป และจะมีการทบทวนกรอบอัตราก าลังและภาระงานให้บุคลากรท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเสนอว่า  หากมีหน่วยงานใดที่มีความจ าเป็นในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้จัดท าหนังสือเพ่ือขอจ้างโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยจะพิจารณาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเสนอว่า  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตามข้อ 11 วรรคสาม
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ พ.ศ. 2563 จะเป็นการเพิ่มอัตราก าลังภายในหน่วยงานหรือไม่  

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์ฯ เสนอว่า ขอให้ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังใหม่ โดยมีการทบทวนกรอบอัตราก าลังทุก 4 ปี และขอทราบนโยบาย
บริหารงานบุคคลของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
โดยขอให้น ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) อีกครั้ง 

 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีเสนอว่า  ขอให้พิจารณาสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ว่ามีแผนการด าเนินงานอย่างไร จะมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายไดห้รือไม่ และจะต้องน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีแจ้งว่า  มหาวิทยาลัยก าลังจะมีแผนให้ทบทวนกรอบอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัย 4 ปี โดยแผนกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยจะครบก าหนดในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานกรรมการสรุป  ขอให้เปลี่ยนชื่อวาระการประชุมใหม่เป็นเรื่อง “ขอความเห็นชอบ
กรอบอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 อัตรา” 
และขอให้วาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป โดยมอบหมายผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี โดยก าหนดอัตราจ านวนกี่อัตรา สวัสดิการ และอัตราค่าจ้าง 

มติที่ประชุม 
มอบผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 

4 ปี โดยก าหนดจ านวนอัตรา สวัสดิการ และอัตราค่าจ้าง โดยขอให้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
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5.2  ขอความเห็นชอบตัดโอนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (นายเอกพล วิงวอน) 

ประธานกรรมการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตัดโอนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาการจัดการไป
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (นายเอกพล วิงวอน) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะขอตัดโอนอัตราต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะวิทยาการจัดการไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
คือ นายเอกพล วิงวอน เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงกับการเป็นอาจารย์ประจ าตามหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โดย นายเอกพล วิงวอน ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบัน
ราชภัฏพระนคร  

- ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในการนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา  
และสาขาวิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับอาจารย์ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ของตนเอง จึงเห็นควรให้ นายเอกพล วิงวอน ไปสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ทั้งนี้ ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์เอกพล วิงวอน 
ต าแหน่งเลขท่ี 0202 ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอน
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 จึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับ

ต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  ข้อ 7 การตัดโอนต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงาน ทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งมีเงินทุกกรณี ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  

 



9 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
ประธานกรรมการแจ้งว่า  ได้พิจารณาคุณสมบัติ นายเอกพล วิงวอน แล้วว่าสามารถย้ายไป

เป็นอาจารย์ประจ าตามหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เนื่องจาก
มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 

และสาขาวิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับอาจารย์ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ของตนเอง และไม่มีผลกระทบต่อสาขาวิชาเดิมที่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
แต่อย่างใด ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาด าเนินการกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหลาย
ต าแหน่งแล้ว เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เช่น ราย ดร.สุขรักษ์ ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ อาจารย์วัชรีวรรณ ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหากคณะวิทยาการจัดการมีความ
ต้องการในการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ตัดโอนไปก็สามารถใช้อัตราที่ว่างจากการลาออก
ได้ของคณะวิทยาการจัดการได้ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวว่า  คณะวิทยาการจัดการยินดีและไม่ขัดข้องในการตัด
โอนต าแหน่งอัตราของ นายเอกพล วิงวอน ที่จะไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลดีกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ว่างจ านวน 2 อัตรา ในต าแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้า และอัตราว่างต าแหน่งราย นางสาว
ชลธิชา และอัตราที่ทดแทนเกษียณของข้าราชการ ราย รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ โดยขอให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเปิดรับสมัครต่อไป 

ประธานกรรมการสรุป  โดยเห็นชอบให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหม่ และให้
นายเอกพล วิงวอน ด าเนินการสอนตามเดิมท่ีคณะวิทยาการจัดการมอบหมายต่อไปหากยังมีภาระงานด้านการ
สอนปัจจุบัน  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย อาจารย์เอกพล 

วิงวอน ต าแหน่งเลขที่ 0202 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปสังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

5.3  ขอความเห็นชอบการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ราย นายสิริวุฒิ อุณหะชาติ 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ราย นายสิริวุฒิ อุณหะชาติ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือมาปฏิบัติงานสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง คือ มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้าก าลัง 
ส าหรับกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแต่ยังไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และต่อมามีผู้สมัครสอบในต าแหน่งดังกล่าวได้ คือ 
นายสิริวุฒ อุณหะชาติ ซึ่งปัจจุบันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ด้วยวุฒิปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยขณะนั้น 
นายสิริวุฒิ ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ นั้น 
 บัดนี้ ครบก าหนดระยะเวลาที่ นายสิริวุฒ อุณหะชาติ จะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมกับมหาวิทยาลัย คือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่า นายสิริวุฒ อุณหะชาติ 
ไม่ได้ยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่อย่างใด โดยงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ได้มีหนังสือไปสอบถามขอให้ นายสิริวุฒ อุณหะชาติ ส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ     
อีกครั้ง ซึ่งนายสิริวุฒ อุณหะชาติ ได้มีหนังสือตอบกลับมายังงานทรัพยากรบุคคลจะไปสอบในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
ปรากฏสอบผ่านหมวดวิชาพ้ืนฐานแต่สอบไม่ผ่านหมวดวิชาเฉพาะ และจะสอบอีกครั้งในวันที่ 30 มกราคม 2564 

ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 11 ก าหนดให้การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้น ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
และตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ก าหนดให้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งโดยมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 334 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง 

รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทสนับสนุน
วิชาการ ครั้งที่ 5/2561 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 32/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562  
4. บันทึกข้อความงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

เรื่อง ขอให้ด าเนินการส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5. บันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์ ลงวันที่ 22 

ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอชี้แจงเรื่องการด าเนินการส่งใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
ประธานกรรมการเสนอว่า  ในต าแหน่งวิศวกร ใบ กว. คือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและจะต้องยื่น

ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร  โดยปัจจุบันจะต้องมีการสอบเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพต่อไป โดยได้โทรศัพท์
ประสานไปยังสภาวิศวกรและได้รับการตอบกลับว่าหน่วยงานได้มีการเปิดรับสมัครให้สอบทุกเดือน และช่วง
สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดได้ให้มีการสอบออนไลน์ด้วย ซึ่งนายสิริวุฒิ ไม่มีความกระตือรือร้นในการไป
ด าเนินการเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีแจ้งว่า  กรณีนายสิริวุฒิ จะมีลักษณะของการท างานที่มี
ปัญหาเรื่องบุคลิกภาพในการท างาน ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการท างาน การท างานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 
งานไม่ค่อยออก เมื่อเทียบกับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน 

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์ฯ แจ้งว่า ที่มาที่ไปว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
รับสมัครซึ่งอยู่ในช่วง ดร.เกษม เป็นอธิการบดีที่เป็นผู้พิจารณาการบรรจุและแต่งตั้ง โดยก าหนดในประกาศให้
สามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งดังกล่าวได้แต่ต้องมีการพัฒนาตนเองภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยหลักสูตรที่น ามาสมัครไม่ได้เป็นการรับรองแต่ให้น าประสบการณ์ไปเทียบเพ่ือขอใบ
ประกอบวิชาชีพหรือใบ กว. ได้ และนายสิริวุฒิ ไม่กระตือรือร้นในการไปสอบเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพมาแต่
อย่างใด 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลเสนอแนะ  กรณีดังกล่าวจะต้องพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง แต่มหาวิทยาลัยพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพให้ได้ภายใน 2 ปี 
และมหาวิทยาลัยสามารถเลิกจ้างโดยระบุว่าไม่ผ่านคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศรับสมัคร โดย
ขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันที่รับสมัคร และการเสนอเรื่องขอให้แนบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประกอบการพิจารณาด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเสนอแนะ  กรณีดังกล่าวนี้ให้เป็นการขาดคุณสมบัติการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด และให้ใช้อ านาจตามข้อ 21(5) การพ้นสภาพและสิ้นสุดสัญญาจ้างคือ 
ถูกสั่งให้ออก หรือ เลิกจ้างโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

กรรมการในที่ประชุมเสนอแนะ  จากกรณีดังกล่าวเป็นการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นจึงขอให้เปลี่ยนชื่อวาระการประชุมใหม่เป็น “ขอความเห็นชอบการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณี
ขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง” 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้เลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสิริวุฒิ อุณหะชาติ ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 

ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เนื่องจากขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งโดยมอบหมายงานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าค าสั่งให้เลิกจ้าง และงานนิติการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการออกค าสั่งเลิกจ้างต่อไป 

5.4  ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มีหน่วยงานได้ยื่นส่งเอกสารเสนอขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งเลขท่ี 0187 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็นต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ต าแหน่งเลขท่ี 0349 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็นต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ต าแหน่งเลขท่ี 0028 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 

4. ต าแหน่งเลขท่ี 0096 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ก าหนดใหร้ะดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป  

5. ต าแหน่งเลขท่ี 0099 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

6. ต าแหน่งเลขท่ี 0100 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินค่างาน ได้ประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตาม
องค์ประกอบหลักส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการ ลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และ
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ความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะกรรมการประเมินค่างาน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 873/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562  

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบการ
กลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ  

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินค่างานตามแบบประเมินค่างานและผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการประเมินค่างาน โดยสรุปผลการประเมินค่างาน  

1. ต าแหน่งเลขท่ี 0187 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

องค์ประกอบ 
คะแนนเต็ม กรรมการประเมินฯ 
(คะแนน) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 24 20 25 23 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 24 20 25 23 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 15 18 15 16 
4. การตัดสินใจ 20 15 16 15 15 

รวม 100 78 74 80 77 
หมายเหตุเกณฑ์การตัดสิน  
กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ก าหนดให้ระดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนข้ึนไป  

2. ต าแหน่งเลขท่ี 0349 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

องค์ประกอบ 
คะแนนเต็ม กรรมการประเมินฯ 
(คะแนน) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 24 25 23 24 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 24 25 24 24 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 14 12 16 14 
4. การตัดสินใจ 20 14 12 15 14 

รวม 100 76 74 78 76 
หมายเหตุเกณฑ์การตัดสิน  
กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ก าหนดให้ระดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนข้ึนไป  
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3. ต าแหน่งเลขท่ี 0028 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 

องค์ประกอบ 
คะแนนเต็ม กรรมการประเมินฯ 
(คะแนน) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 24 21 25 23 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 23 21 25 23 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 16 15 16 16 
4. การตัดสินใจ 20 13 15 15 14 

รวม 100 76 72 81 76 
หมายเหตุเกณฑ์การตัดสิน  
กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ก าหนดให้ระดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนข้ึนไป  

4. ต าแหน่งเลขท่ี 0096 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบ 
คะแนนเต็ม กรรมการประเมินฯ 
(คะแนน) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 23 25 25 24 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 23 25 26 25 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 15 18 15 16 
4. การตัดสินใจ 20 14 16 15 15 

รวม 100 75 84 81 80 
หมายเหตุเกณฑ์การตัดสิน  
กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ก าหนดให้ระดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนข้ึนไป  

5. ต าแหน่งเลขท่ี 0099 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบ 
คะแนนเต็ม กรรมการประเมินฯ 
(คะแนน) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 23 22 23 23 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 22 14 25 20 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 15 15 15 15 
4. การตัดสินใจ 20 14 15 15 15 

รวม 100 74 66 78 73 
หมายเหตุเกณฑ์การตัดสิน  
กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ก าหนดให้ระดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนข้ึนไป  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

6. ต าแหน่งเลขท่ี 0100 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

องค์ประกอบ 
คะแนนเต็ม กรรมการประเมินฯ 
(คะแนน) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 23 25 24 24 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 22 26 25 24 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 12 16 15 14 
4. การตัดสินใจ 20 15 16 15 15 

รวม 100 72 83 79 77 
หมายเหตุเกณฑ์การตัดสิน  
กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ก าหนดให้ระดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนข้ึนไป  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 5 “ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดยมีหน้าที่ 
(1) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง  
(2) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
พ.ศ. 2560  

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการประเมินค่างานที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาประเมินค่างานของต าแหน่ง
และให้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง และพิจารณาสรุปผลการประเมินค่างาน
เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุม 
อนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ต าแหน่งเลขท่ี 0187 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็นต าแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

2. ต าแหน่งเลขท่ี 0349 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็นต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ต าแหน่งเลขท่ี 0028 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็น 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 

4. ต าแหน่งเลขท่ี 0096 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็น
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

5. ต าแหน่งเลขท่ี 0099 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็น
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

6. ต าแหน่งเลขท่ี 0100 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็นต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการ
ก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดระดับ
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 6 ต าแหน่ง 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้อนุมัติผลการประเมิน

ค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ก าหนดระดับเป็น 
ชื่อต าแหน่ง ระดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 0187 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

2. คณะวิทยาการจัดการ 
2 0096 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

3 0099 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

4 0100 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ก าหนดระดับเป็น 
ชื่อต าแหน่ง ระดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 0349 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

4. สถาบันอยุธยาศึกษา 
6 0028 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
เป็นไปตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติ เห็นชอบการก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอนุมัติกรอบก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น จึงเห็นสมควรประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และหน่วยงานได้รับทราบ
เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป โดยมีรายละเอียดตามบัญชีสรุปการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
จ านวน 5 ต าแหน่งข้างต้น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและหน่วยงานทราบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 ข้อ 15 ก าหนดว่า “เมื่อ
คณะกรรมการประเมินค่างานด าเนินการประเมินค่างานเรียบร้อยแล้ว ให้น าผลการประเมินเสนอต่อ ก.บ.ม. 
พิจารณาก าหนดกรอบต าแหน่งต่อไป” 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการประเมินค่างานที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาประเมินค่างานของต าแหน่งและให้น าผลการประเมิน
เสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดระดับต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ จ านวน    
6 ต าแหน่ง ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

1. ต าแหน่งเลขท่ี 0187 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ต าแหน่งเลขท่ี 0349 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ต าแหน่งเลขท่ี 0028 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. ต าแหน่งเลขท่ี 0096 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
5. ต าแหน่งเลขท่ี 0099 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
6. ต าแหน่งเลขท่ี 0100 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัคร
พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง  

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 12 

ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอนุมัติกรอบก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น นั้น  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 
มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ             
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 2 ต าแหน่ง เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้อง
จัดท าประกาศเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีสาระส าคัญและรายละเอียดใน 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือ
ประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ 
เป็นระดับช านาญการ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการประเมินบุคคลและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มีดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่งเลขท่ี ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1 0187 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 
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ล าดับ ต าแหน่งเลขท่ี ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
คณะวิทยาการจัดการ  

2 0096 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3 0099 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
4 0100 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5 0349 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา  
6 0028 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา 

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในแต่ละประเภทต าแหน่ง 
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ และ 
2.3 เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประสงค์

ขอรับการประเมิน ระดับปฏิบัติการ (ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโท) 
3. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือ

ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มีดังนี้ 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 100 คะแนน 
3.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 100 คะแนน 
3.3 สมรรถนะ 100 คะแนน ประกอบด้วย 

(ก) สมรรถนะหลัก  (50 คะแนน) 
(ก.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     10  คะแนน 
(ก.2) การบริการที่ด ี     10  คะแนน 
(ก.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ   10  คะแนน 
(ก.4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 10  คะแนน 
(ก.5) การท างานเป็นทีม    10  คะแนน 

(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (50 คะแนน) 
(ข.1) การคิดวิเคราะห์     10  คะแนน 
(ข.2) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่   10  คะแนน 
(ข.3) ความเขา้ใจองค์กรและระบบราชการ  10  คะแนน 
(ข.4) การด าเนินการเชิงรุก    10  คะแนน 
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(ข.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 10  คะแนน 
4. การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
5. เกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจาก
คณะกรรมการประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเฉลี่ยสามองค์ประกอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และผลการประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลักอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งเลขท่ี 0187 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ต าแหน่งเลขท่ี 0349 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ต าแหน่งเลขท่ี 0028 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. ต าแหน่งเลขท่ี 0096 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
5. ต าแหน่งเลขท่ี 0099 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
6. ต าแหน่งเลขท่ี 0100 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

5.7  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย  

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้มีมติเห็นชอบการ

ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศ
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รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ โดยใช้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
วิธีการแต่งตั้งที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ในการนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนยื่นความประสงค์เข้ารับการประเมิน จ านวน 2 ราย 
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทั้ง 2 ราย ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคล 
ผลปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ได้ประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แล้วส่งผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน เป็นผู้ประเมิน
เพ่ือด าเนินการแทน ตามข้อ 31 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
ได้ด าเนินการพิจารณาสรุปผลผู้ขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน คือ  1) ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะส าหรับต าแหน่ง และ  2) ผลการประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) จ านวน 8 ราย เสร็จสิ้นในคราวประชุมฯ   
ครั้งที ่7/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1) นางนภารัตน์ จ าเนียร แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับช านาญการ สังกัดส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ นางนภารัตน์ จ าเนียร 
ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง 

2) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ นางสาว
นันทนา ศรีชัยมูล ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

จึงขอสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

สังกัด/ชื่อ-สกุล 
(ผู้ขอรับการประเมิน) 

ผลประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์องงาน 

ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะที่

จ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ี
ประเมิน 

ผลประเมิน 
ผลงาน 

อนุมัติไม่ก่อนวันที่ 

1 นางนภารัตน์ จ าเนียร ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

ผ่านโดยมติ 
เอกฉันท์ 

13 สิงหาคม 2563 

2 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

ผ่านโดยมติ 
เอกฉันท์ 

10 กันยายน 2563 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 29 เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่
จะประเมินแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564  
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เพ่ือทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2564 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ครั้งที่ 2/2564 ตรงกับวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 1/2564 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
มติที่ประชุม 
รับทราบก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

  (นางลักขณา เตชวงษ์) 
     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

         กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม./ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล) 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ม. 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่........./2564 


