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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2563 (วาระพิเศษ) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที ่6/2563 (วาระพิเศษ) 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี        ประธานกรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ)  
3. รองอธิการบดี        กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ีมหันตรัตน์)      
4. รองอธิการบดี        กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง)       
5. คณบดีคณะครุศาสตร์        กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)     
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)  
8. (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์)  
9. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ)  
10. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)     
11. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 

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

(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)  
13. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4)    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2563 (วาระพิเศษ) 

14. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี        กรรมการและเลขานุการ 
(นางลักขณา เตชวงษ์)      

15. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล       ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)     

16. หัวหน้างานนิติการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางศราริตา แจ้งพันธ์)       

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล      กรรมการ/ลาประชุม 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง)  
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ/ติดราชการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล)    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์ (บุคลากร ปฏิบัติการ) 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา 
– อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

5/2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีการแก้ไขในระเบียบวาระการประชุมฯ หน้าที่ 6 โดยเพ่ิม
รายชื่อผู้มาประชุม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)     

2. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4)  กรรมการ 
(อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2563 (วาระพิเศษ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2563 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2563 

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติไปแล้ว นั้น  

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

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย 
การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม      
ดู งาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. .... 

เห็นชอบในหลักการ (ร่ าง ) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม       
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
พ.ศ. .... โดยมอบผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
พิจารณา และให้น ากลับมาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาครัง้ต่อไป  

งานนิติการน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยก
ร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 
วั น ที่  2 6  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 3 
พิจารณา เรี ยบร้ อยแล้ ว  ซึ่ ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ต า ม ที่
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 
ก่อนน าเข้าท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้ง
ต่อไป 

5.1 ขอความเห็นชอบการจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการเพื่อทดแทนอัตรา
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 อัตรา 

มอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลับไปทบทวนเรื่องคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอาจารย์ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง และน าเข้าที่
ประชุมครั้งต่อไป 

น าเสนอในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 3.2 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2563 

3.2  ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื่อทดแทน
อัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 อัตรา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 อัตรา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2563 (วาระพิเศษ) 

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

5/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลับไปทบทวนเรื่องคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง และ
น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทบทวนคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว
โดยมีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ เนื่องจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณต่อไป ท าให้สาขาวิชามีภาระงานสอนจ านวนมาก 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจ้างด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) / วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) / วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วท.ด.) / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถสอนในรายวิชาใหม่ ๆ เช่น ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนาระบบ
ประยุกต์ไร้สายได ้

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบข้อมูลในบัญชีถือจ่าย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า มีต าแหน่งอาจารย์ (อัตราทดแทนเกษียณ) ที่สามารถด าเนินการจัดสรรกรอบ
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา คือ อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0396 หรืออัตราเลขที่ต าแหน่ง 0397 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2. บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติ

การรับสมัครอาจารย์เพื่อทดแทนอัตราของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราภรณ์ สถาปิตานนท์  
มติที่ประชุม 
เห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการที่

เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 
ด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0396 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2563 (วาระพิเศษ) 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วศ.ด.) / วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) / วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) / ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถสอนใน
รายวิชาใหม่ ๆ เช่น ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สายได้ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) 
ประธานกรรมการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามประกาศ ก.พ .อ. และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ก าหนด 

มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้งานนิติการด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) โดยปรับปรุงแก้ไขในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการก าหนดภาระงาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในข้อ 9.2 ข้อ 9.3.3 ข้อ 11.2.3 ข้อ 12.6 ข้อ 12.7 ข้อ 12.8 และ
ข้อ 12.13  

โดย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2558 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ. 2562  

คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) ให้ปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดดังนี้ 

- วรรคสอง บรรทัดที่สอง ให้ตัดค าว่า “ก าหนดมาตรฐานภาระงานภาระทางวิชาการ” ออก 
- ข้อ 9.2.3 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “การอ้างอิงฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2” 
- ข้อ 9.2.4 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “การอ้างอิงฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1” และก าหนดให้

เป็น 8 ภาระงาน 
- ข้อ 9.2.6 ให้ตรวจสอบข้อกฎหมายในวรรคแรก และวรรคท้าย ว่าควรจะน าวรรคท้ายมา

ต่อจาก 12 ภาระงาน แล้วตามด้วยผลส าเร็จของการวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการตามข้อ 9.2.6 หรือไม่ 
- ข้อ 4 ให้แก้ไขข้อความ “9.3.3 เอกสารประกอบการสอนเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  

ให้คิดภาระงาน...” ออก 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง มาตรฐานภาระงาน 

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)
โดยมอบหมายนิติกรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563  
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ครั้งที่ 7/2563 ตรงกับวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 




