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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 4/2565 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์     ประธานกรรมการ 

(อธิการบดี)   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์     กรรมการ 

(รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านบริหาร) (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร)    
3. อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง      กรรมการ 

(รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา) (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 
4. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา      กรรมการ 

แทน (คณบดีคณะครุศาสตร์)     
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข      กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   
6. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี      กรรมการ 

(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม    กรรมการ  

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ พานสุวรรณ    กรรมการ 

(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลศิชาย สถิตย์พนาวงศ์    กรรมการ 

(ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)   
10. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสงัข์งาม      กรรมการ 

(ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา)    
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ      กรรมการ 

(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
12. ผูช้่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล      กรรมการ 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 
13. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์      กรรมการ 

(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์     กรรมการ 
(ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า)  

15. ผูช้่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม      กรรมการ 
(ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า)  

16. นายจรินทร์ ตันชัชวาล      กรรมการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)      

17. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง      กรรมการ/ประชุมออนไลน์ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล)    

18. นางลักขณา เตชวงษ์      กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)      

19. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล      ผู้ช่วยเลขานุการ/ประชุมออนไลน์ 
(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)      

20. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
(หัวหน้างานนิติการ)       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์ ต าแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ 
2. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์ ต าแหน่งบุคลากร  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1  มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานการประชุม  
เนื่องจากในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 อธิการบดีจะต้องไปประชุมสัมมนาเพ่ือรับนโยบาย

การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงจะอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ถึงเวลา 
10.00 น. และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทน 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา 
– อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 
เมษายน 2565 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม และหากตรวจสอบแล้วมีความเห็น เป็น
ประการใด ขอให้แก้ไขและเพ่ิมเติมโปรดส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการเพ่ือจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)        

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2565 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2565 

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติไปแล้ว นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อทราบดังนี้ 
ระเบียบ
วาระที่ 

เร่ือง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

3.2 ขอทบทวนประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการที่รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานท่ีมีลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย      
ร า ชภั ฏพระ นครศรี อ ยุ ธ ย า  เ รื่ อ ง 
หลั ก เ กณฑ์ ก ารปร ะ เ มิ นพนั ก ง าน
มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
โดยให้แก้ไขตามที่กรรมการมีข้อเสนอแนะ  

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
จัดท าประกาศฯ เสนออธิการบดี
ลงนาม ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 
2565 และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและด าเนินการ 

3.3 ก า ร จั ด ส ร ร อั ต ร า พ นั ก ง า น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า ย ส นั บ ส นุ น
วิชาการ จ านวน 2 อัตรา 

เ ห็ น ช อ บ จั ด ส ร ร อั ต ร า พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 2 อัตรา ให้กับสังกัดงานการเงิน 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 
1 อัตรา และสังกัดงานนิติการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 อัตรา 
โดยเปิดรับสมัครโดยวิธีการคัดเลือก
บุคคลตามที่กรรมการมีข้อเสนอแนะ 

แจ้งมติที่ประชุมให้งานนิติการ
และงานการ เ งินทราบ เพื่ อ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ส่ ง เ ง่ื อ น ไ ข
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในการ
รับสมัครคัดเลือก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

ระเบียบ
วาระที่ 

เร่ือง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่ อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิ ช าการของผู้ ด า ร งต า แหน่ ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย      
ร าชภั ฏพระ นครศรี อ ยุ ธ ย า  เ รื่ อ ง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ        
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
โดยให้แก้ไขตามที่กรรมการมีข้อเสนอแนะ 

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
จัดท าประกาศฯ เสนออธิการบดี
ลงนาม ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 
2565 และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและด าเนินการ 

5.2 ขอความเห็นการรับนักเรียนทุน 
ราย  นายทศพร  ค าดวง  เ ข้ า
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 

เห็นควรให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชิญนักเรียน
ทุน ราย นายทศพร ค าดวง มาสัมภาษณ์
ก่อนท าหนังสือตอบกลับไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ภายใน 45 วัน 

งานทรัพยากรบุคคลแจ้งมติที่
ประชุมให้โรงเรียนสาธิตทราบ
และด าเนินการ 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 

มีนาคม 2565 ตามท่ีเสนอ     

3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก .บ.ม.) เมื่อ

คราวประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้
ด าเนินการเสนอขอทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ที่รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ โดยให้แก้ไขตามที่
กรรมการมีข้อเสนอแนะ และเห็นสมควรให้ด าเนินการจัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0269.4/ว 2 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อ 3.3 การแต่งตั้งผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษกรณีปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานระดับ
ช านาญการพิเศษ โดยให้น าเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งถัดไป 

ดังนั้น จึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  (4) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  

ข้อ 28 การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะต้อง
ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ (2) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

(ก) ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

(ก 1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

(ก 2) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(ก 3) สมรรถนะทางการบริหาร 

ข้อ 29 เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบ
ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไม่มีผู้ที่ได้ต าแหน่งระดับช านาญการ

พิเศษ จึงเห็นควรว่ายังไม่ต้องออกประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งระดับช านาญ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

การพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน โดยให้ไปน าหลักเกณฑ์
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ข้อ 5 (3) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (ข) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ต้องประเมินตาม
องค์ประกอบดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
งานในต าแหน่งใหม่ 2) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน          
3) สมรรถนะทางการบริหาร 

2. ใน (ร่าง) ประกาศฯ ให้แก้ไขวรรคสอง โดยเพ่ิมประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ข้อ 5 (3)  

3. ใน (ร่าง) ประกาศฯ ให้แก้ไขข้อ 5 โดยเพิ่มองค์ประกอบการประเมินตามข้อ 5 (3) (ข) ของ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแ ต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่
ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 2) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 3) สมรรถนะทางการบริหาร พร้อมทั้งให้ก าหนดคะแนน 

4. ให้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากต้องตรวจสอบประกาศให้มีความ
ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป  

มติที่ประชุม 
ขอถอนวาระการประชุมและให้เป็นเรื่องสืบเนื่องในวาระการประชุมครั้งถัดไป  

3.3  ขอความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราย นายกัลป ์เฉลยโภชน์ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายกัลป์ เฉลยโภชน์ 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ    

ด่วนที่สุด ที่ อว 0208.3/ว 3189 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การรับนักเรียนทุนเข้า
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)     
โดยสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง   
จนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และก าหนดเงื่อนไขในการชดใช้ทุน เมื่อส าเร็ จการศึกษาให้ปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ ราย นายกัลป์ เฉลยโภชน์ ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้แจ้งความประสงค์ขอปฏิบัติงานชดใช้
ทุนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาการขอปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรายดังกล่าวข้างต้น และหากผล
การพิจารณาเป็นประการใดให้แจ้งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทราบภายใน 45 วัน นั้น 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและให้ความเห็นการรับนักเรียนทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนดังกล่าวข้างต้น 
ราย นายกัลป์ เฉลยโภชน์ โดยได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเชิญ นายกัลป์ เฉลยโภชน์ มาสัมภาษณ์ก่อนท าหนังสือ
ตอบกลับไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือถึง นายกัลป์ เฉลยโภชน์ เพ่ือเชิญมาเข้ารับการประเมินการสอน 
(ทดลองสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มหาวิทยาลัยก าหนด) และการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดยได้ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 271/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ซึ่งผลการด าเนินการประเมินการสอน (ทดลองสอนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มหาวิทยาลัยก าหนด) และ
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ราย นายกัลป์ เฉลยโภชน์ ปรากฎผลผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

ซึ่งกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ในการนี้ จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย   
นายกัลป์ เฉลยโภชน์ เข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน ต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 2 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
    (2) พิจารณากลั่นกรองการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 

ภาระงานของต าแหน่งพนักงาน เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ข้อ 5.2 การคัดเลือก ซึ่งการคัดเลือกจะพิจารณาจาก ข้อ 5.2.1 การคัดเลือกผู้
ไดร้ับทุนการศึกษา 

3. หนังสือส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด      
ที่ อว 0208.3/ว 3189 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การรับนักเรียนทุน ราย         
นายกัลป์ เฉลยโภชน์ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. ให้อัตราราย นายกัลป์ เฉลยโภชน์ ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอัตราเลขที่

ต าแหน่ง 0402 คุณวุฒิปริญญาเอก และอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอก โดยให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  

2. มอบหมายให้ นายกัลป์ เฉลยโภชน์ ไปปฏิบัติหน้าที่สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมอบผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นผู้
พิจารณาในการมอบหมายภาระงานในสาขาฟิสิกส์ 

3. เสนอแนะว่าการมอบหมายภาระงานให้กับ นายกัลป์ เฉลยโภชน์ ในภาคเรียนแรกควรจะ
ได้สอนรายวิชาฟิสิกส์เท่านั้น และควรมอบหมายภาระงานด้านวิจัย โดยไม่ต้องให้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ
วิชาเคมี เนื่องจากมีสอนในหลายวิชา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายกัลป์ 

เฉลยโภชน์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0402 คุณวุฒิปริญญาเอก และอัตรา
ค่าจ้างวุฒิปริญญาเอก โดยให้เริ่มบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
4.1  รายงานข้อมูลการตรวจสอบสถานะทางการศึกษาต่อของบุคลากร 
สาระส าคัญโดยย่อ 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อ

คราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ได้น าเสนอข้อมูลรายงานการลาศึกษาต่อของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ครูโรงเรียนสาธิต และเจ้าหน้าที่
ประจ าตามสัญญา ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ลาศึกษาต่อ จ านวน 64 ราย 
โดยที่ประชุมได้มีมติและข้อเสนอแนะให้ท าหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
ถึงปี พ.ศ. 2560 เพ่ือตรวจสอบสถานะทางการศึกษาของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่หรือไม่ อย่างไร  

และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2565 โดยเสนอแนะมอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี รายงาน
ผลการด าเนินงานกรณีที่มหาวิทยาลัยออกหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อเพ่ือตรวจสอบ
สถานะทางการศึกษาของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป 

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน
กรณีที่มหาวิทยาลัยออกหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยของบุคลากรที่ไปศึกษาต่อเพ่ือตรวจสอบสถานะทางการ
ศึกษาของบุคลากร โดยมีข้อมูลดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล การศึกษาต่อ แจ้งผลตรวจสอบสถานะ 
1 นายกิตติภพ มหาวัน 

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาคปกติ (ทุนส่วนตัว) 

รักษาสภาพการนิสติ 

2 นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / 
สาขาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาคพิเศษ (ทุนส่วนตัว) 

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ

สอบดุษฎีนิพนธ์ ส่งเล่มสมบรูณ ์
อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ ์

3 ผศ.ชาญณรงค์ 
น้อยบางยาง 

วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ภาคพิเศษ (ทุนส่วนตัว) 

ยังไม่ได้ยื่นค าร้องขอสอบ
วิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย ผลงานอยู่
ระหว่างด าเนินการส่งเพื่อตีพิมพ์ฯ 

ปัจจุบันศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 6 ภาคเรยีน
ที่ 2/2564 และจะครบก าหนด

ระยะเวลาของหลักสูตรในภาคเรียน
ที่ 2/2564 

4 นายนรเศรษฐ์  เตชะ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคปกติ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

ยังไม่ได้รับผลรายงานสถานะ 

5 ผศ.ชนิกานต์  ผลเจริญ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ภาคพิเศษ (ทุนส่วนตัว) 

รักษาสภาพนิสิต อยูร่ะหว่างการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

(ได้รับอนุมตัิขยายเวลาการศึกษา 
โดยวันสดุท้าย 

ขอการส าเร็จการศึกษา 
ไม่เกินวันท่ี 29 เมษายน 2565) 

6 น.ส.จินดา  
ธ ารงอาจริยกลุ 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาคพิเศษ (ทุนส่วนตัว) 

อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งอาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

7 นายสุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ภาคพิเศษ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

รหัสนักศึกษาปี 52 และส าเร็จ
การศึกษาภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2555 
8 นายรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) 

สาขามานุษยดุริยางควิทยา  
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ภาคพิเศษ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

อยู่ระหว่างท าปรญิญานิพนธ์และยัง
มีระยะเวลาการศึกษาตามข้อบังคบั 
จนถงึสิ้นปีการศึกษา 2564 (เดือน

สิงหาคม 2565) 
9 นายสมเกียรติ  

แดงเจริญ 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ภาคพิเศษ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

แจ้งข้อมูลส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอก 
เรียบร้อยแล้ว 



10 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล การศึกษาต่อ แจ้งผลตรวจสอบสถานะ 
10 นางสาวฤดี เสริมชยุต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ภาคปกติ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

แจ้งข้อมูลส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอก 
เรียบร้อยแล้ว 

11 นายมรุต กลัดเจริญ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ภาคปกติ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

อยู่ระหว่างการยื่นส าเร็จการศึกษา
และมรีะยะเวลาการศึกษาตาม

ข้อบังคับฯ  
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2564 (เดือน

สิงหาคม 2565) 
12 ผศ.เพ็ญนภา  

หวังที่ชอบ 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)  
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ภาคพิเศษ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

แจ้งข้อมูลส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกเรยีบร้อยแล้ว 

13 น.ส.ภัทรวดี  
โตปรางกอบสิน 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 
สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภาคปกติ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

ขอส าเร็จการศึกษา 
ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2564 

14 น.ส.กาญจนา สาธุพันธ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 
สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาคปกติ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

ก าลังศึกษา  
และอยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ ์

15 น.ส.จรัสสินี สุวีรานนท์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภาคพิเศษ (ทุนส่วนตัว) 

พ้นสภาพนิสติ 

16 นายวิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปกติ (ทุนส่วนตัว) 

แจ้งข้อมูลส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอกเรยีบร้อยแล้ว 

17 น.ส.สมปรารถนา   
สุขเกษม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคปกติ (ทุนมหาวิทยาลัย) 

ยังไม่ได้รับผลรายงานสถานะ 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. ให้เพ่ิมข้อมูลสถานะว่าไปศึกษาต่อลักษณะใด ใช้ประเภททุนใด จะครบก าหนดเมื่อใด 
2. ให้ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการศึกษาของ นายสุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล ว่ามหาวิทยาลัยรามค าแหง

ตรวจสอบข้อมูลด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิปริญญาโท เนื่องจากได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่าเข้ารับการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และได้ส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 

3. ราย นางสาวจรัสสินี สุวีรานนท์ อยู่ระหว่างด าเนินการมีหนังสือสอบถามไปยังเจ้าตัวเพ่ือ
ขอให้ชี้แจงข้อมูลกรณีมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งว่าได้พ้นสภาพนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปัจจุบันได้
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาว่าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งไม่ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย 
ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา 

4. กรณีราย นายนรเศรษฐ์ เตชะ และ นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม ที่รายงานว่ายังไม่ได้รับ
ผลรายงานสถานะจากมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ขอให้ฝ่ายเลขานุการสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่บุคคลดังกล่าว
ไปศึกษาต่ออีกครั้ง  

5. นอกจากการท าหนังสือเป็นทางการไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ควรจะมีการสอบถามกับเจ้าตัว
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคืบหน้า หรือช่องทางอ่ืน ๆ  

มติที่ประชุม 
รับทราบการรายงานข้อมูลการตรวจสอบสถานะทางการศึกษาต่อของบุคลากร มอบฝ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการด าเนินการที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

4.2  รายงานการตรวจสอบการช าระเงินทุน ราย นายกฤษณะ กันอ่ า  
สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ประชุมพิจารณาใน

คราวประชุมครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเสนอแนะให้ด าเนินการตรวจสอบ
ยอดเงินค้างช าระในแบบรายงานข้อมูลกับรายการช าระคืนตามสัญญาทุนให้ตรงกัน ราย นายกฤษณะ กันอ่ า 
และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทราบเกี่ยวกับยอดเงิน
ของการช าระเงินทุนในการประชุมครั้งถัดไป 

งานนิติการ ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลเพื่อทราบ ดังนี้ 
นายกฤษณะ กันอ่ า ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา จะต้องชดใช้เงินคืนจ านวนเงิน 480,000 บาท 

เนื่องจากไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญา มหาวิทยาลัยจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง 
และศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 2038/2561 ให้ นายกฤษณะ กันอ่ า และผู้ค้ าประกัน
ร่วมกันหรือแทนกันช าระเงิน จ านวน 480,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ านวน 518,196.81 บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จแก่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
ไม่อุทธรณ์คดีดังกล่าว ต่อมาศาลปกครองกลางได้ออกหมายบังคับเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพ่ือยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว โดยปัจจุบัน นายกฤษณะ  กันอ่ า ได้ช าระหนี้จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ช าระหนี้จ านวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามใบเสร็จเลขที่ 
186/37 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

ครั้งที่ 2 ช าระหนี้จ านวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ตามใบเสร็จเลขที่ 
274/21 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563  

ครั้งที่ 3 ช าระหนี้จ านวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามใบเสร็จเลขที่ 
397/16 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565  

ยอดหนี้คงค้างช าระ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เงินต้นจ านวน 333,801.95 บาท และ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินที่เหลือ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

มติที่ประชุม 
รับทราบการรายงานการตรวจสอบการช าระเงินทุน ราย นายกฤษณะ กันอ่ า ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
5.1  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 3 ราย 

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

ก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็น
ระดับช านาญการ จ านวน 3 ต าแหน่ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ 
เป็นระดับช านาญการ โดยใช้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการแต่งตั้งที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ในการนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนยื่นความประสงค์เข้ารับการประเมิน จ านวน  
3 ราย ดังนี้ 

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
1) นางสาวเจนจิรา พัสศร  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขท่ีต าแหน่ง 0096 
2) นางวรรณิศา นัยชิต   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง 0100 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขที่ต าแหน่ง 0350 
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทั้ง 3 ราย ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ก่อนการประเมินบุคคล ผลปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ได้ประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แล้วส่งผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

2. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน เป็นผู้
ประเมินเพ่ือด าเนินการแทน ตามข้อ 31 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลผู้ขอรับ
การประเมินที่มีผลการประเมินเกณฑ์ท้ัง 2 ส่วน ดังนี้  

1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะส าหรับต าแหน่ง  
2) ผลการประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก)  
โดยมีข้อมูลสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

สังกัด/ชื่อ-สกุล 
(ผู้ขอรับการประเมิน) 

ผลประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งท่ีประเมิน 

ผลประเมิน 
ผลงาน 

อนุมัติไม่ก่อนวนัที ่

 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ   
1 นางสาวเจนจิรา พัสศร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านโดย 

มติเอกฉันท ์
1 พฤศจิกายน 2564 

2 นางวรรณิศา นัยชิต ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านโดย 
มติเอกฉันท ์

15 พฤศจิกายน 2564 

 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3 นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชต ิ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านโดย 

มติเอกฉันท ์

22 ธันวาคม 2564 

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

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ข้อ 29 เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมินแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ข้อ 6 ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

เฉพาะ ระดับช านาญการต้องได้คะแนนประเมินแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนเฉลี่ยสาม
องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวเจนจิรา พัสศร แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ 

เลขที่ต าแหน่ง 0096 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ นางสาว
เจนจิรา พัสศร ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง 

2. นางวรรณิศา นัยชิต แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง 0100 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ นางวรรณิศา 
นัยชิต ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง 

3. นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง 0350 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 
นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง 

5.2  ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 
ต าแหน่ง (วาระลับ) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ตามที่หน่วยงานได้ยื่นส่งเอกสารเสนอขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินค่างานตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 
873/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้ประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามองค์ประกอบหลัก
ส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการ ลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และ
ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ดังนี้  

1) หน้าที่และความรับผิดชอบ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
2) ความยุ่งยากของงาน  คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
3) การก ากับตรวจสอบ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

4) การตัดสินใจ   คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินค่างานตามแบบประเมินและผลการพิจารณาสรุปดังนี้ 
1. ต าแหน่งเลขที่ 0030 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด

เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ย 
72.65 คะแนน 

2. ต าแหน่งเลขที่ 0322 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ย 
76 คะแนน 

ซึ่งตามเกณฑ์การตัดสิน กรณีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ก าหนดให้
ระดับช านาญการได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป  

และคณะกรรมการประเมินประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้เห็นชอบการกลั่นกรองผลการประเมินค่างาน
และการก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือประกอบการพิจารณา
ขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่
คณะกรรมการประเมินค่างานที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งได้พิจารณาประเมินผลการประเมินค่างาน 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (2) พิจารณากลั่นกรองการก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ภาระงานของต าแหน่งพนักงาน เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
“ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น โดยมีหน้าที่ (1) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง 
(2) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่ างานเพ่ือก าหนด
ระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการประเมินค่างานที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาประเมินค่างานของ
ต าแหน่งและให้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง และ
พิจารณาสรุปผลการประเมินค่างานเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบกลั่นกรองผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ต าแหน่งเลขที่ 0030 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  ขอก าหนด

เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
2. ต าแหน่งเลขที่ 0322 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การก าหนดระดับ
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 

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

ค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ประเภทต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ก าหนดระดับเป็น 

ชื่อต าแหน่ง ระดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ 
1. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี    

1 0030 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

2. กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี    
2 0322 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 และประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนด
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

กรอบอัตราก าลัง 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
อนุมัติกรอบก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น จึงเห็นสมควรประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และหน่วยงานได้รับทราบ
เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามบัญชีสรุปการก าหนดระดับต าแหน่งฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
จ านวน 2 ต าแหน่งข้างต้น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและหน่วยงานทราบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (4) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  ข้อ 16 เมื่อ ก.บ.ม. 
พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดกรอบต าแหน่งในหน่วยงานใดแล้ว ให้มีการประกาศให้
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยได้
เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. ใน (ร่าง) ประกาศฯ การลงนามให้ตัดบรรทัดค าว่า “ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ออก เนื่องจากหากจะอ้างตามข้อ 6 และข้อ 15 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 นั้นเป็นอ านาจของอธิการบดี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

2. การออกประกาศฉบับนี้เป็นอ านาจที่สภามหาวิทยาลัยที่มอบให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีอ านาจในการออกประกาศแทน 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดระดับต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 
ต าแหน่ง โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 8 

กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอนุมัติกรอบก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น นั้น  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้องจัดท าประกาศเพ่ือให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีสาระส าคัญและรายละเอียดใน  (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมินและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับ
ช านาญการ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการประเมินบุคคลและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มีดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่งเลขท่ี ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
1. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

1 0030 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

2 0322 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) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

3. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
เพ่ือด 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) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  10  คะแนน 
(ข.4) การด าเนินการเชิงรุก    10  คะแนน 
(ข.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 10  คะแนน 

4. การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
5. เกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจาก
คณะกรรมการประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเฉลี่ยสา ม
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และผลการประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลักอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (4) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  ข้อ 16 เมื่อ 
ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดกรอบต าแหน่งในหน่วยงานใดแล้ว ให้มีการประกาศ
ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยได้
เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
ใน (ร่าง) ประกาศฯ การลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ตัด

ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาออก เนื่อ งจากเป็นอ านาจ
ของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ งสูงขึ้น 

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และ
ความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ในการประเมินค่างาน
เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และมหาวิทยาลัยก าหนดตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 ข้อ 11 ก าหนดระดับต าแหน่งของ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ และข้อ 13 ก าหนดระดับ
ต าแหน่งของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ โดยยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของต าแหน่ง และแบบ
ประเมินค่างานดังนี ้

1) การขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ
หลักส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ รวมกันได้คะแนน 84 คะแนนขึ้นไป ดังนี้ 
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(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 คะแนน 
(2) ความยุ่งยากของงาน 30 คะแนน 
(3) การก ากับตรวจสอบ 20 คะแนน 
(4) การตัดสินใจ  20 คะแนน 

2) การขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบหลักส าหรับต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ รวมกันได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป ดังนี้ 

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ 20 คะแนน 
(2) ความยุ่งยากของงาน 20 คะแนน 
(3) การก ากับตรวจสอบ 20 คะแนน 
(4) การตัดสินใจ  20 คะแนน 
(5) การบริหารจัดการ  20 คะแนน  

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย         
สายสนับสนุนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  (4) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 ข้อ 11 และข้อ 13 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. ใน (ร่าง) ประกาศฯ การลงนามให้ตัดค าว่า “ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ออก เนื่องจากเป็นอ านาจของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

2. ในวรรคแรกของอารัมภบทตอนท้ายให้ตัดค าว่า “และมหาวิทยาลัยก าหนด” ออก 
3. ในวรรคสองให้ตรวจสอบการก าหนดอ านาจของอธิการบดีในการออกประกาศ 
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4. ให้ตัดข้อ 9 “ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ การด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ หรือมีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา” ออก 

5. กรณีมีประกาศแล้วมีการอ้างฐานอ านาจขอให้แนบประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไว้ท้าย
วาระในแต่ละวาระด้วย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับช านาญการพิเศษ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ... 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ... 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 ในข้อ 28 และข้อ 32 เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าว
ยังไม่สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ก าหนด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1) ให้แก้ไขผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 
(ข 3.1) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน 

อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ 
(ข 3.2) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

2) ให้แก้ไขการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามบัญชีและ/หรือมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป  

และต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 12 เมษายน 2565 ได้พิจารณาเห็นสมควรให้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (4) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 ข้อ 28 และข้อ 32 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. ใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ให้แก้ไขดังนี้ 

- ในวรรคแรกโดยตัดมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ออก และให้เพิ่มประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 

- ในวรรคสองให้ตัดประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ออก และให้ตรวจสอบอ านาจของ
สภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับฉบับนี้ 

2. ข้อ 3 (ข 3.2) งานวิจัย ก าหนดให้เป็นงานวิจัยของหน่วยงานหรือวิจัยสถาบัน ซึ่งไม่เหมือนกับ
งานวิจัยของสายวิชาการ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนด

ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ... 
โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เพ่ือทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2565 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ครั้งที่ 5/2565 ตรงกับวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 




