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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ครั้งที่ 4/2563 
วันอังคารที ่30 มิถุนายน 2563 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. รองอธิการบดี        กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ีมหันตรัตน์)      
5. รองอธิการบดี        กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง)       
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  
7. แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ       กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม)    
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กรรมการ 

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

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

(อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)     
11. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)  
12. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

(อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง)      
13. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4)     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี)  
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14. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 

(นางลักขณา เตชวงษ์)      
15. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล       ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)     
16. หัวหน้างานนิติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางศราริตา แจ้งพันธ์)       

ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4) (อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี) กรรมการ/ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว   (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
2. นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์ (บุคลากร ปฏิบัติการ) 
3. นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย์  (บุคลากร ปฏิบัติการ) 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 

3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไขในระเบียบวาระการประชุม 

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

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติไปแล้ว นั้น  

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

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

5.1 ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อ อนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อ งานทรัพยากรบุคคลแจ้งมติที่
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

ก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน 14 ต าแหน่ง (ต าแหน่งเลขที่ 
0022 , 0027 , 0125 , 0158 , 0159 , 
0222 , 0226 , 0227 , 0234 , 0235 , 
0324 , 0325 , 0335 , 0344) (วาระลับ) 

ก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ จ านวน 14 ต าแหน่ง 
 

ประชุม ก.บ.ม. ให้หน่วยงาน
ทราบ 
 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 
14 ต าแหน่ง (ต าแหน่งเลขที่ 0022 , 
0027 , 0125 , 0158 , 0159 , 0222 
, 0226 , 0227 , 0234 , 0235 , 
0324 , 0325 , 0335 , 0344) 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ก า ห น ด ก ร อ บ ร ะ ดั บ ต า แ ห น่ ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 
14 ต าแหน่ง 
 

งานทรัพยากรบุคคลจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ  
(ตามประกาศฯ ท่ี 194  
ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563) 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้ง
ให้ ด า ร งต า แหน่ งสู งขึ้ นประ เภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
จากระดับปฏิบั ติ การ  เป็นระดับ
ช านาญการ จ านวน 14 ต าแหน่ง 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ งสูงขึ้นประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับ
ช านาญการ จ านวน 14 ต าแหน่ง 
โดยให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

1.งานทรัพยากรบุคคลจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เพื่อประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ จากระดับ
ปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ 
(ตามประกาศฯ ท่ี 196  
ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563) 
2.แจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ 
3.มีพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนท่ียื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งฯ จ านวน 8 ต าแหน่ง 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

5.4 ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อ
แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง สู ง ขึ้ น 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 

เห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่ งสู งขึ้ นสู งขึ้ น  ต าแหน่ ง
ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า ชี พ เ ฉ พ า ะ ห รื อ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน 3 ราย โดยให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะ 

1.งานทรัพยากรบุคคลน าเสนอ
วาระต่อสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เ มื่ อ ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 
3/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 
ที่ประ ชุม ได้ อนุมั ติ ผลการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต า แหน่ งสู งขึ้ น  ต า แหน่ ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
2.งานทรัพยากรบุคคลจัด
ค าสั่งฯ เสนออธิการบดี 
ลงนาม  
(ตามค าสั่งฯ ที่ 327/2563  
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563) 

5.5 ขอความเห็นชอบการสับเปลี่ยนอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา 

เห็นชอบให้สับเปลี่ยนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา คือ 
จากเดิม อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0395 
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
สั ง กั ด ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ฯ 
เปลี่ยนเป็น อัตราเลขที่ต าแหน่ง 
0393 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
และก าหนดให้ อัตราเลขที่ต าแหน่ง 
0393 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เปลี่ยนเป็น อัตรา
เลขที่ต าแหน่ง 0395 คุณวุฒิปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

1. งานทรัพยากรบุคคลได้
ด าเนินการสับเปลี่ยนอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
จ านวน 1 อัตรา ในทะเบียน
บัญชีถือจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
2. งานทรัพยากรบุคคลได้
จั ดท าประกาศรับสมัค รฯ 
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 
16 มิถุนายน 2563  
ปรากฏว่า ไม่มีผู้มาสมัครฯ 

5.6 ขอความเห็นชอบการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

เห็นชอบการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบท่ี 5 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) 
จ านวน 32 อัตรา ตามที่เสนอ 

1 .  ง า น ทรั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 
ด าเนินการส่งกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบที่  5 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
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ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

2567) เพื่อขอรับการจัดสรร
อัตราพนักงานราชการจาก
ส านักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว  
(ตามหนั งสือมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 
อ ว  0629/1158 ล ง วั นที่ 14 
พฤษภาคม 2563) 
และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล
ก า ร อ นุ มั ติ จั ด ส ร ร ก ร อ บ
อัตราก าลังพนักงานราชการ 
รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2567)  
จ านวน 32 อัตรา  
จากส านักงาน ก.พ. 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2563            

3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย 
การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. .... 

ผู้ช่วยเลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. .... 

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

ประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม 
วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. ... เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมี
ข้อเสนอแนะให้จัดท าเป็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและนิติกรไป
ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน 
โดยให้แยกระเบียบมหาวิทยาลัยออกเป็นสองฉบับให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้น าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการไป
ศึกษาต่อมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป 
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และต่อมาเมื่อคราวประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 งานนิติการได้น า 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน เสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้น า 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาต่อกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรพิจารณาด าเนินการและตรวจสอบก่อนน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งต่อไป 

และต่อมาเมื่อคราวประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิติการ 
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติและข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ และ
ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งต่อไป 

บัดนี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติและข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ในข้อ 9 “การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย เพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด” เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ

วิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 9 “การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1. เสนอให้ (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับนี้ ก าหนดให้มีค านิยามของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วย

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไว้ เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

2. เสนอให้ (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับนี้ เป็นระเบียบที่เป็นหลักเกณฑ์ของการศึกษาเพ่ิมเติมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้พิจารณารายละเอียดให้ใช้เฉพาะกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และไม่
ควรก าหนดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน  
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3. ควรให้งานนิติการและงานทรัพยากรบุคคลร่วมกันพิจารณาในการก าหนดประเด็นปัญหา

ของประกาศ ก.บ.ม. ที่ใช้บังคับปัจจุบัน ซึ่งจะน ามาปรับปรุงใช้ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่จะน ามาบังคับ
ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้คณะกรรมการ ก.บ.ม. ได้พิจารณาในแต่ละประเด็นทั้งข้อดีและข้อเสียของข้อกฎหมายใน
แต่ละข้อก่อนน ามาปรับปรุงใช้ต่อไป  

4. เนื่องจากเป็นวาระที่จะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจึงเห็นควรให้คณะกรรมการ 
ก.บ.ม. ได้น า (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับนี้ กลับไปพิจารณาทบทวนในแต่ละข้อหากมีประเด็นที่ต้องการจะปรับปรุง
แก้ไข โดยขอให้น ามาพิจาณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 
ให้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม 

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. .... กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง ตามที่คณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะ และให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

3.3  ขอความเห็นชอบการสับเปลี่ยนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 

เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบสับเปลี่ยนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้กับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อัตราวุฒิปริญญาเอก/โท อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0373 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 นั้น 

และต่อมาเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราวุฒิปริญญาเอก/โท เลขที่ต าแหน่ง 0373 โดยก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งฯ (เดิม) “กรณีสมัครด้วยคุณวุฒิปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในแผน ก ที่มี
การท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น และให้ก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งฯ (ใหม่) “ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับปริญญาโท” 

และต่อมาเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้สับเปลี่ยนอัตราเลขที่ต าแหน่ง 0373 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก/โท  ให้กับสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตราเลขที่ต าแหน่ง 0395 คุณวุฒิปริญญาโท ให้
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น แทน  
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และต่อมาเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 

3/2563 เมื่อวันศุกร์ที ่3 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้สับเปลี่ยนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คือ จากเดิม อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0395 
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เปลี่ยนเป็น อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0393 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น และก าหนดให ้อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0393 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปลี่ยนเป็น 
อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0395 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะขออนุญาตมหาวิทยาลัย
สับเปลี่ยนอัตราคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0393 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และให้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นอัตราเลขที่ต าแหน่ง 0395 คุณวุฒิปริญญาโท เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศรับสมัครแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัครฯ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยคุณวุฒิปริญญาเอกดังกล่าว 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้สับเปลี่ยนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา ตามที่คณะเสนอดังนี้ 
ต าแหน่งและเงื่อนไข (เดิม) ต าแหน่งและเงื่อนไข (ใหม่) 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
อัตราวุฒิปริญญาเอก อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0393 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
อัตราวุฒิปริญญาโท อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0395 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
อัตราวุฒิปริญญาโท อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0395 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
อัตราวุฒิปริญญาเอก อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0393 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานข้อมูลการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือทราบการรายงานข้อมูลการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ        

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ จ านวน 17 ราย และปัจจุบัน มีหน่วยงานที่ได้ยื่นเรื่อง 
ขอส่งเอกสารในการเสนอขอประเมินค่างานก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ  
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และ ขณะนี้มีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 5 ต าแหน่ง และมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง จ านวน 12 ราย โดยมีข้อมูลประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินค่างานโดยคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่ง  
ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี   
1 0013 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2 0162 วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 
3 0223 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 
4 0338 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 

2. น าเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึนพิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งฯ    -ไม่มี- 

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติผลการ
ประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี    

1 0006 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
4. อยู่ระหว่างการรับสมัครฯ และยื่นส่งเอกสารผลงานเพื่อประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสาย

สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น     -ไม่มี- 
5. น าเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   -ไม่มี-  
6. อยู่ระหว่างการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุน

วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น    
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล/สังกัด ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี   

1 นางสาวบัณฑิตา สอนดี  0022 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 
2 นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค 0234 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 
3 นางสาวสุจิตรา แก้วแสงแจ่ม 0235 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี   
4 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 0344 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 
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คณะครุศาสตร ์    
5 นางกัญชนัญ ภาคเกษี 0031 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 
6 นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ  0354 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
7 นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ 0125 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
8 นางนภารัตน์ จ าเนียร 0222 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ 
9 นางยุพิน กิจที่พ่ึง 0335 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

สถาบันอยุธยาศึกษา    
10 นายพัฑร์ แตงพันธ์ 0227 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

7. น าเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล/สังกัด ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี   

1 นายวีรศักดิ์  โพธิ์ภิรมย์ 0015 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ 
คณะครุศาสตร ์    

2 นางสาวรุ่งนภา อุบาลี 0171 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 
8. น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ   -ไม่มี- 

9. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ   -ไม่มี- 

มติที่ประชุม 
รับทราบการรายงานข้อมูลการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง 

ต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย (นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ , นางสาวรุ่งนภา อุบาลี)  
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย (นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ , นางสาวรุ่งนภา อุบาลี)  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้มีมติเห็นชอบการ

ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 6 ต าแหน่ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับ
ช านาญการ โดยใช้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการแต่งตั้งที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 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 ได้
ด าเนินการพิจารณาสรุปผลผู้ขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน คือ  1) ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะส าหรับต าแหน่ง และ  2) ผลการประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) จ านวน 2 ราย เสร็จสิ้นในคราวประชุมฯ   
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 

1) เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากร
บุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
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2) เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ นางสาวรุ่งนภา อุบาลี ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ระดับช านาญการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ นางสาวรุ่งนภา อุบาลี ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

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
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย ดังนี้  
1. ราย นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน ระดับช านาญการ ทั้งนี ้ ไม่ก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 
(งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

2. ราย นางสาวรุ่งนภา อุบาลี เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ นางสาวรุ่งนภา อุบาลี ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 
เพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

5.2  ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 1 
ต าแหน่ง (ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขทีต่ าแหน่ง 0006)  

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน  1 ต าแหน่ง 
(ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขทีต่ าแหน่ง 0006)  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มีหน่วยงานได้ยื่นส่งเอกสารเสนอขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือประกอบการ
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พิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ต าแหน่ง 0006 สังกัดงานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

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

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้เห็นชอบการกลั่นกรองผลการประเมินค่างาน
และการก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือประกอบการพิจารณา
ขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ ตามที่คณะกรรมการประเมินค่างานฯ    
ได้พิจารณาประเมินค่างานตามแบบประเมินค่างานฯ โดยสรุปผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสิน กรณี
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ก าหนดให้ระดับช านาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป  

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) เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการ
ก าหนดกรอบต าแหน่ง (2) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

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

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

มติที่ประชุม 
อนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 
ต าแหน่งเลขที่ 0006 ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็นต าแหน่ง นักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับช านาญการ สังกัดงานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนด

กรอบระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็น
ระดับช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง (ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขทีต่ าแหน่ง 0006) 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่  

4/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน  1 
ต าแหน่ง คือ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ก าหนดระดับเป็น 
ชื่อต าแหน่ง ระดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

1. งานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
1 0006 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
ปฏิบัติการ นักวิชาการเงิน

และบัญชี 
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 ได้มีมติเห็นชอบการก 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 1 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
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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 าแหน่ง
และให้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ า
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน และการก าหนดกรอบต าแหน่ง 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดกรอบระดับ

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง (ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ต าแหน่ง 0006) 

5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง (ต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี เลขทีต่ าแหน่ง 0006) 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง (ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขทีต่ าแหน่ง 0006) 

 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 4/2563 วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ             
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 1 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
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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 
สังกัดงานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

1 0006 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี 
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) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  10  คะแนน 
(ข.4) การด าเนินการเชิงรุก    10  คะแนน 
(ข.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 10  คะแนน 

4. การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
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5. เกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจาก
คณะกรรมการประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเฉลี่ยสามองค์ประกอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และผลการประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลักอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 1 ต าแหน่ง (ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขทีต่ าแหน่ง 0006) 

5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ...  

ผู้ช่วยเลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอให้จัดท า (ร่าง) ประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 

คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายได้ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้เพ่ิมแหล่งที่มาของเงิน 0.2 และปรับปรุงแก้ไข
การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนบุตร การประกันตน และการ
จ่ายเงินค่าชดเชย เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก่อนจึงออกประกาศ  
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ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และงานนิติการได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... โดย
เพ่ิมความในข้อ 33 ในหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 เป็น “ข้อ 33/1 มหาวิทยาลัยอาจจ่ายค่าชดเชยให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 21(1) (2) (3) (4) และ (5) 
ได้ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. ก าหนด” เสนอต่อที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายพิจารณา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(2) (12) (13) และมาตรา 65/1 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอให้จัดท า (ร่าง) ประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น  

คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายได้ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้เพ่ิมแหล่งที่มาของเงิน 0.2 และปรับแก้การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
เงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนบุตร การประกันตน และการจ่ายเงินค่าชดเชย เสนอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบก่อนจึงออกประกาศ  
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ประธานสภาคณาจารย์ฯ และงานนิติการจัดได้ท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....โดยยกเลิกระเบียบเดิมทั้งสามฉบับ
และจัดท าร่างระเบียบใหม่ ปรับปรุงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจ่ายเงินจากกองทุน โดยก าหนดให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล เงินค่าเล่าเรียนบุตร ค่าประกันสุขภาพ และค่าชดเชยให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายพิจารณา และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(2) (12) (13) และมาตรา 65/1 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลเสนอแนะว่า ใน (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับนี้ ให้ออกตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ที่ได้มีมติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบการ
จัดสรรค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามเหตุผลความจ าเป็น และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
โดยให้อ้างอิงไว้ในข้อกฎหมาย เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
จากเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อกันส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบมหาวิทยาลัยจะได้มีข้อ
กฎหมายมาอ้างอิงได ้

2. ใน (ร่าง) ระเบียบฉบับนี้ ข้อ 9 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้เพ่ิมงานทรัพยากรบุคคลมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกต าแหน่งหนึ่ง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนใน
การด าเนินงาน และ(3) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านวางแผน ให้แก้ไขใหม่เป็นรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านการวางแผน 

3. ข้อ 12 ให้ก าหนดวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน โดยให้เพ่ิมข้อความเป็น “เงินกองทุนตาม
ข้อ 6 ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในกรณีดังต่อไปนี้” และก าหนดให้การจัดสวัสดิการแต่ละประเภทให้ออกเป็น
ประกาศโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... โดยมอบหมายงานนิติการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 5.7  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้รับและการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง

ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 28 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ในต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ เป็นต้น โดยอ้างอิงตามกฎ ก.พ.อ. การได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 และอ้างอิงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง (ก.พ.อ. บัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553)  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย คือ นายอ านาจ แก้วภูผา สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินในการจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยจะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะสามารถจ่ายให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราดังกล่าวนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง คือ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดังนั้น จึงเห็นสมควรน าเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 
2. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.อ. บัญชีแสดงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553)  
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 28 “เงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด” 
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลเสนอแนะว่า ใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ ให้แก้ไข ดังนี้ 

ข้อ 4 โดยก าหนดให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราดังกล่าว นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจากส านักงบประมาณ 

ข้อ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ต้องเป็นต าแหน่งที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตาม กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 และปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งดังกล่าว 

ข้อ 6 ให้น าข้อความในข้อ 6 ของกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 มาระบุแทน 




