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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที ่7/2563 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล)   กรรมการ/ประชุมออนไลน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)   กรรมการ/ประชุมออนไลน์ 
4. รองอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์)     กรรมการ 
5. รองอธิการบดี  (อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง)      กรรมการ 
6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์) กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล)   กรรมการ 
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง) กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  (อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)    กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) กรรมการ 
12. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  (อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง)     กรรมการ 
13. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4) (อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี)  กรรมการ 
14. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี)  กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  (นางลักขณา เตชวงษ์)     กรรมการ 
         และเลขานุการ 
16. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  (นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)     ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นิติกร  (นางศราริตา แจ้งพันธ์)        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
คณบดีคณะครุศาสตร์  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล) กรรมการ/ลาป่วย  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ (นิติกร ระดับช านาญการ) 
2. นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์ (บุคลากร ระดับปฏิบัติการ) 
3. นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย์  (บุคลากร ระดับปฏิบัติการ) 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 



2 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

6/2563 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที ่3 กันยายน 2563 โดยไม่มีการแก้ไขในระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2563 (วาระพิเศษ) 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563 

(วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติ
ไปแล้ว นั้น  

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

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

3.2 ขอความเห็นชอบการจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการเพื่อทดแทนอัตรา
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 อัตรา 

เห็ นชอบการจั ดสรรอั ตร าพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื่อทดแทน
อัตราข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 
อัตรา ด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท 
อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0396 โดยมี
คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง คือ
ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาเอก/
ปริญญาโท หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) / วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วศ.ด.) / วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศ.ม.)/วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) 
/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม. )  / 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) /           
ครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต            

อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัครฯ 
โดยงานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

ระเบียบ
วาระที ่

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหต ุ

(ค.อ.ม.) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิ ทย ากา รค อมพิ ว เ ตอร์  วิ ศ วก ร ร ม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สามารถสอนในรายวิชาใหม่  ๆ เช่น 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เศรษฐกิจดิจิทัล           
การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สายได้ 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  แ ล ะ
ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงาน ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)โดยมอบหมาย
นิติกรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร น า เ ส น อ
อธิการบดีลงนามก่อนน าเสนอ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบในเดือนตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2563 (วาระพิเศษ) 

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

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

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

คราวประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. ... เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว
มีข้อเสนอแนะให้จัดท าเป็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและนิติกรไป
ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน 
โดยให้แยกระเบียบมหาวิทยาลัยออกเป็นสองฉบับให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้น าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการไป
ศึกษาต่อมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

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 

และต่อมาเมื่อคราวประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ฝ่ายเลขานุการ 
ไดน้ าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ 
ก.บ.ม. มีมติและข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. .... กลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง ตามท่ีคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ และให้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

และต่อมาเมื่อคราวประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการ 
ได้น าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฉบับดังกล่าวพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมฯ 
ได้มีมตเิห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. .... โดยมอบผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
พิจารณา และให้น ากลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาครั้งต่อไป   

และต่อมางานนิติการ ได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฉบับดังกล่าว
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 พิจารณา โดยที่ประชุมได้เสนอแนะและให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นไปเพ่ือให้ถูกต้องตาม
หลักของข้อกฎหมายก่อนน าเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ในข้อ 9 “การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

งานวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” จึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบออก
ระเบียบบังคับใช้ต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ

วิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 6 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 9  
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1. ตรวจสอบค าว่า “อนุมัต”ิ กับค าว่า “อนุญาต” 
2. ตรวจสอบข้อ 28 และข้อ 29 โดยพิจารณาว่าข้อใดมาก่อน ระหว่างการให้พนักงานมหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวของการศึกษา และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ  
3. ข้อ 34 (2) ตัดค าว่า “ต้องเป็น” ออก และให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “และต้องได้รับอนุมัติ

จากอธิการบดีก่อน” 
4. ตรวจสอบการเรียงจ านวนข้อใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มติทีป่ระชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.... โดยมอบหมายนิติกรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ และให้น ากลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
4.1  รายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย ครูโรงเรียนสาธิต และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ให้ลาศึกษาต่อ และขณะนี้อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ จ านวน 64 ราย โดยมีข้อมูลประจ าเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 

ล าดับ ประเภทการลาศึกษาต่อ 
ประเภทบุคลากร รวม 

(คน) ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวทิยาลยั 
ครูโรงเรียน

สาธิต 
เจ้าหน้าทีป่ระจ า

ตามสญัญา 

1 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกต ิ
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) (ใช้ทุนส่วนตัว) 

-  3 - - 3 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

ล าดับ ประเภทการลาศึกษาต่อ 
ประเภทบุคลากร รวม 

(คน) ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวทิยาลยั 
ครูโรงเรียน

สาธิต 
เจ้าหน้าทีป่ระจ า

ตามสญัญา 

2 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกต ิ
(ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) 

 - 3 - - 3 

(ใช้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยั) 
3 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกต ิ 

(ใช้เวลาราชการบางส่วน) 
-  1 - - 1 

(ใช้ทุนส่วนตัว) 
4 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกต ิ 

(ใช้เวลาราชการบางส่วน) 
- - - - 0 

(ใช้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยั) 
5 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา

ราชการ (ไม่ใช้เวลาราชการ) 
4 10 3 - 17 

โดยใช้ทุนส่วนตัว 
6 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา

ราชการ (ไม่ใช้เวลาราชการ) 
2 16 1 2 21 

(ใช้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยั) 
7 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกต ิ

(รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตัิงาน) 
1 5 - - 6 

(ใช้ทุนส่วนตัว) 
8 ศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกต ิ

(รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตัิงาน) 
- 16 - - 16 

(ใช้ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยั) 

รวม 7 54 3 - 64 
มติที่ประชุม 
รับทราบการรายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร ประจ าเดือนกันยายน 2563 ตามที่เสนอ 

โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งให้บุคลากรที่ศึกษาต่อรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดย

ก าหนดให้ปีละสองครั้ง  
2. ให้งานทรัพยากรบุคคลรวบรวมสรุปรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษาต่อคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ปีละสองครั้ง 
3. ให้งานทรัพยากรบุคคลรายงานข้อมูลบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลบุคลากรที่ไม่ส าเร็จ

การศึกษา และข้อมูลบุคลากรที่ขอคืนทุนการศึกษา โดยขอให้รายงานเพื่อทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป   
 



7 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 8 ราย 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้มีมติเห็นชอบการ

ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 8 ต าแหน่ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ โดยใช้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการแต่งตั้งที่
ใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐาน
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ในการนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนยื่นความประสงค์เข้ารับการประเมิน จ านวน 8 ราย 
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทั้ง 8 ราย ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคคล 
ผลปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ได้ประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แล้วส่งผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
ได้ด าเนินการพิจารณาสรุปผลผู้ขอรับการประเมินที่มีผลการประเมินเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน คือ 1) ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะส าหรับต าแหน่ง และ  2) ผลการประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) จ านวน 8 ราย เสร็จสิ้นในคราวประชุมฯ   
ครั้งที ่5/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

1. นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ
ช านาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ 
ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง  

2. นางสาวบัณฑิตา สอนดี แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัด
กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 
(งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

3. นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 
(งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

4. นางสาวสุจิตรา แก้วแสงแจ่ม แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 
(งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

5. นางกัญชนัญ ภาคเกษี แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ 
สังกัดคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่กอ่นวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค า
ขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

6. นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   

7. นางยุพิน กิจที่พ่ึง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ 
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

8. นายพัฑร์ แตงพันธ์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัด
สถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) 
รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด 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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 8 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ

ช านาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ 
ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง  

2. นางสาวบัณฑิตา สอนดี แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัด
กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 
(งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

3. นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 
(งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

4. นางสาวสุจิตรา แก้วแสงแจ่ม แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 
(งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

5. นางกัญชนัญ ภาคเกษี แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ 
สังกัดคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค า
ขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

6. นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   

7. นางยุพิน กิจที่พ่ึง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ 
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

8. นายพัฑร์ แตงพันธ์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ สังกัด
สถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) 
รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

5.2  ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน 5 ต าแหน่ง  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มีหน่วยงานได้ยื่นส่งเอกสารเสนอขอประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งบุคลากร  
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สายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1) ต าแหน่งเลขท่ี 0013 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็น
ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

2) ต าแหน่งเลขท่ี 0162 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ต าแหน่งเลขที่ 0221 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ต าแหน่งเลขที่ 0223 ชื่อต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง
บรรณารักษ ์ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) ต าแหน่งเลขที่ 0338 ชื่อต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง
บรรณารักษ ์ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 5/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้เห็นชอบการกลั่นกรองผลการประเมินค่างาน
และการก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือประกอบการพิจารณา
ขอก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ  

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินค่างานตามแบบประเมินค่างานและผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการประเมินค่างาน โดยสรุปผลการประเมินค่างาน  

1. ต าแหน่งเลขท่ี 0013 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

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

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 21 25 25 24 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 23 27 25 25 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 14 15 15 15 
4. การตัดสินใจ 20 14 15 15 15 

รวม 100 72 82 80 79 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

2. ต าแหน่งเลขท่ี 0162 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 25 25 27 26 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 26 25 26 26 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 17 15 15 16 
4. การตัดสินใจ 20 16 15 16 16 

รวม 100 84 80 84 83 
เกณฑ์การตดัสิน กรณตี าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ ก าหนดให ้ระดับช านาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป  

3. ต าแหน่งเลขท่ี 0221 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด
เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

รวม 100 77 80 81 80 
เกณฑ์การตดัสิน กรณตี าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ ก าหนดให ้ระดับช านาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป  

4. ต าแหน่งเลขท่ี 0223 ชื่อต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง
บรรณารักษ ์ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

รวม 100 77 80 80 79 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

5. ต าแหน่งเลขท่ี 0338 ชื่อต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง
บรรณารักษ ์ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30 23 25 26 25 
2. ความยุ่งยากของงาน 30 24 25 25 25 
3. การก ากับตรวจสอบ 20 15 15 16 15 
4. การตัดสินใจ 20 13 15 15 14 

รวม 100 75 80 82 79 
เกณฑ์การตดัสิน กรณตี าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ ก าหนดให ้ระดับช 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 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับ

ต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
พ.ศ. 2560  

มติที่ประชุม 
อนุมัตผิลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 5 ต าแหน่ง ดังนี้ 
1) ต าแหน่งเลขท่ี 0013 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ก าหนดเป็น

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
2) ต าแหน่งเลขท่ี 0162 ชื่อต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็น

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ต าแหน่งเลขที่ 0221 ชื่อต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนด

เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ต าแหน่งเลขที่ 0223 ชื่อต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง

บรรณารักษ ์ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ต าแหน่งเลขที่ 0338 ชื่อต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง

บรรณารักษ ์ระดับช านาญการ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง 
การก าหนดกรอบระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง  

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

7/2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 ได้อนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
ดังนี้ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ก าหนดระดับเป็น 
ชื่อต าแหน่ง ระดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

1. กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
1 0013 เชี่ยวชาญ

เฉพาะ 
เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 

2 0162 วิชาชีพ
เฉพาะ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติการ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการ 

3 0221 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ช านาญการ 

4 0223 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ ช านาญการ 

5 0338 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ บรรณารักษ์ ช านาญการ 

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

ดังนั้น จึงเห็นสมควรประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และหน่วยงานได้รับทราบ
เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป โดยมีรายละเอียดตามบัญชีสรุปการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563 

จ านวน 5 ต าแหน่งข้างต้น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและหน่วยงานทราบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การประเมินค่างานเพ่ือก าหนด

ระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดกรอบระดับ

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามท่ีเสนอ  

5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง 

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

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

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 
กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ             
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 5 ต าแหน่ง เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้อง
จัดท าประกาศเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีสาระส าคัญและรายละเอียดใน 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือ
ประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ 
เป็นระดับช านาญการ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการประเมินบุคคลและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มีดังนี้ 
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ล าดับ ต าแหน่งเลขท่ี ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
สังกดักองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

1 0013 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกดัส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2 0162 วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3 0221 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4 0223 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ 
5 0338 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ 

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) การบริการทีดี่     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 
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4. การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
5. เกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  ต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจาก
คณะกรรมการประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเฉลี่ยสามองค์ประกอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และผลการประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลักอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ

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

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

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง ตามท่ีเสนอ 

5.5  ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพื่อทดแทนอัตรา
ที่เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 1 อัตรา  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย

ด าเนินการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 อัตรา ประจ าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ประกอบกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จะครบก าหนดและเริ่มท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 ท าให้สาขาวิชามีจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยจ้างด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยหากเป็น
คุณวุฒิระดับปริญญาโทจะต้องมีประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบข้อมูลในบัญชีถือจ่าย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า มีต าแหน่งอาจารย์ (อัตราทดแทนเกษียณ) ที่สามารถด าเนินการจัดสรรอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา คือ อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0397  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2. บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบ

การจัดสรรกรอบอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการ 

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา คือ 
ต าแหน่งและเงื่อนไข (เดิม) ต าแหน่งและเงื่อนไข (ใหม่) 

อัตราทดแทนเกษียณ ปี 2562 
อัตราคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0397 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
อัตราวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท  
อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0397 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยหากเป็นคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทจะต้องมีประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 3 ปี 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2563  
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ครั้งที่ 8/2563 ตรงกับวันอังคารที ่27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 




