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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 2/2563 

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล)    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)   กรรมการ 
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. (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์)   กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าโรช ปรุิสังคหะ) กรรมการ 
12. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง)     กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  (นางลักขณา เตชวงษ์)     กรรมการและ 
         เลขานุการ 
14. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล (นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล)    ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. หัวหน้างานนิติการ (นางศราริตา แจ้งพันธ์)      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล)   กรรมการ/ติดราชการ 
2. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4) (อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี) กรรมการ/ติดราชการ 
3. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาตรา 16(4) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี) กรรมการ/ติดราชการ 

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

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  แจ้งการเข้ารับการรักษาตัวของ รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง  

ด้วย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.บ.ม. ได้มีอาการเจ็บป่วยเข้าพัก
และรับการรักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความห่วงใยด้วยการมอบกระเช้า
ของขวัญให้แก่ท่าน 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

1.2  แจ้งการไปราชการของอธิการบดี  
ด้วยอธิการบดีจะต้องเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าแผนการด าเนินงาน

โครงการวิจัย ระบบการคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์แบบอัตโนมัติ ที่องค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงบ่าย จึงขออนุญาตด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
และจะขอน าระเบียบวาระการประชุมที่ 5.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตราก าลังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาพิจารณาก่อน จากนั้นจะขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี  
ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทนในช่วงต่อไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา 
– อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1/2563 เมื่ออังคารที่ 28 มกราคม 2563 โดยมีการแก้ไขในระเบียบวาระการประชุม (ลับ) ตามที่คณะกรรมการ     
มีข้อเสนอแนะ และเพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้
น ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่ออังคารที่ 
28 มกราคม 2563 เฉพาะวาระลับ น าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2563 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติไปแล้ว นั้น  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

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

เร่ือง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

3.2 ขอความเห็นชอบการด าเนินการ
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สาขาวิชาอาชญาวิทยา 
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
สั งกั ดคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

เห็นชอบให้เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา คุณวุฒิ
ปริญญาเอก เลขท่ีต าแหน่ง 0392  

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เปิดรับสมัครฯ 

5.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งการรับสมัครคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
สั งกั ดคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งการรับสมัครคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ อัตราคุณวุฒิปริญญา
เอก/โท เลขท่ีต าแหน่ง 0373  

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เปิดรับสมัครฯ 

5.2 ขอเสนอพิจารณาเลิกสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(วาระลับ) 

เห็นชอบ จัดท าสั่งเสนออธิการบดีลง
นามและด าเนินการส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

5.3 ขอความเห็นชอบยุบเลิกต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
สั งกั ดคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (วาระลับ) 

เห็นชอบ ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียน
บั ญ ชี ถื อ จ่ า ย พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย ตามที่ ก.บ.ม. 
มีมติ 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2563 

3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. ... 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน 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 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

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 

และต่อมาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 งานนิติการได้น า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน เสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้น า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ต่อกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรพิจารณาด าเนินการและตรวจสอบก่อนน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งต่อไป 

ในการนี้ งานนิติการ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติและข้อเสนอแนะ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 9 “การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย เพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 9 “การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

ข้อ 6 ก.บ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและ
ระบบบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคล ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติ
ราชการในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
ให้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. ... ดังนี้ 
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- แก้ไขค านิยามค าว่าพนักงานมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

- ข้อ 14 ให้ตัดข้อความ “(ข) พ้นจากการทดลองการปฏิบัติงาน หรือได้รับอนุญาตให้
ลดหย่อนระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงานจากอธิการบดีเป็นกรณีเฉพาะราย” ออก 

- ให้ตัด ข้อ 15 ออกท้ังข้อ 
- ข้อ 20 วรรคสองให้ก าหนดระยะเวลาขยายเวลาการศึกษา กรณีที่ไม่สามารถส าเร็จ

การศึกษาได้ภายในก าหนดระยะเวลา หากมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมายอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาการศึกษาในครั้งแรกให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และหากมี
การขยายเวลาศึกษาครั้งต่อไปจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

- ให้ตัด “ข้อ 22 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อต้องจ่ายเงินที่
เกี่ยวกับการศึกษาเป็นค่าธรรมเนียม ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น” ออก เนื่องจากอาจจะขัดกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนฯ 

- ข้อ 31 กรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา ระดับการศึกษา ย้าย
สถานศึกษา จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีก่อน โดยขอให้พิจารณาใหม่หากระยะเวลาที่เปลี่ยนให้นับรวม
กับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

- ข้อ 52 การจัดท าสัญญาและการชดใช้ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ก าหนดข้อความการ
สิ้นสุดสัญญาจ้างและให้บุคคลผู้นั้นชดใช้ ยกค านิยามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมาระบุไว้ 

มติที่ประชุม 
ให้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้

พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ และให้น าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งต่อไป 

3.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

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

คราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้น าเสนอที่ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์
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การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคล ให้ได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจนเป็นการสร้างความ
มั่นคงในชีวิตการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังในการท างาน โดยมีการหารือกับตัวแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป 

โดยคณะกรรมการ ก.บ.ม. ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยให้ตรวจสอบสอบข้อกฎหมาย
ใน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว การอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อ 2 ให้ตัด (1) ออก ให้ระบุ
โดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฉบับเดิม 
และเสนอให้มีการจัดท าประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยหากมีเงินงบประมาณที่เหลือและ
สามารถจัดสรรได้ตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ ที่ระบุไว้ตามข้อ 8 ของ
ประกาศก าหนด ซึ่งอาจจะพิจารณาสถานะของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และส าหรับในกรณีที่
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณมีไม่เพียงพอให้ด าเนินการหารเฉลี่ย โดยให้เขียนค า
นิยามหรือบทเฉพาะกาลก ากับไว้ด้วย 

ในการนี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีความเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 32 มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และเงิน
ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.บ.ม. ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 32 มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทน
ในลักษณะต่าง ๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. 
ก าหนด 
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คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
ใน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้ให้น ามติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 ที่
ได้อนุมัติให้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนข้าราชการ มาอ้างอิงไว้ในประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัย
เพ่ือกันส านักงบประมาณมาตรวจสอบข้อมูลกับมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 โดยให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

3.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจาก
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562  

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562  

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

ประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ด าเนินการเสนอ 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังในการท างาน ซึ่งผ่านการหารือกับตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป 

โดยคณะกรรมการ ก.บ.ม. ได้ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ โดยให้เขียนข้อความไว้ในประกาศฉบับนี้ส าหรับในกรณีเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณมีไม่เพียงพอให้ด าเนินการหารเฉลี่ย โดยให้เขียนค านิยามหรือบท
เฉพาะกาลก ากับไว้ด้วย และให้น าวิธีการจัดท าข้อมูลแสดงการค านวณการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานก่อนพ้นสภาพเพ่ือให้มีความชัดเจน และให้เขียนที่มาของ
วิธีการคิดค านวณในข้อ 4 เรื่องการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีวิธีการคิดค านวณอย่างไร 
ซึ่งควรจะท าเป็นตารางสรุปให้ชัดเจนเพ่ือความเข้าใจง่าย ในส่วนของคุณวุฒิที่บรรจุวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก เนื่องจากมคีวามแตกต่างในเรื่องของตัวเลขท่ีมีความหลากหลาย ตัวเลขควรอ้างที่มาให้ชัดเจน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 

ในการนี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีความเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 32 มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และเงิน
ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.บ.ม. ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 32 มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนใน
ลักษณะต่าง ๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
ใน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 ให้น ามติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 ที่ได้อนุมัติให้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนข้าราชการ มาอ้างอิง
ไว้ในประกาศเพ่ือกันส านักงบประมาณมาตรวจสอบข้อมูลกับมหาวิทยาลัย และให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายเพื่อขอหารือวันที่มีผลบังคับใช้ ก่อนเสนอธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 โดยให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ และให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายเพ่ือขอหารือวันที่มีผลบังคับใช้ ก่อนเสนอธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานข้อมูลการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ        

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ จ านวน 15 ราย และปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้ยื่นเรื่อง 
ขอส่งเอกสารในการเสนอขอประเมินค่างานก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือประกอบการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

และ ขณะนี้มีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 16 ต าแหน่ง และมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง จ านวน 7 ราย โดยมีข้อมูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินค่างานดดยคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่ง  -ไม่มี- 

2. น าเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึนพิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งฯ     

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขท่ี ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับ 
กองนดยบายและแผน    

1 0344 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
กองบริการการศึกษา    

2 0022 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
3 0234 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
4 0235 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

คณะครุศาสตร ์    
5 0027 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี   
6 0125 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

สถาบันอยุธยาศึกษา    
7 0158 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
8 0159 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
9 0226 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
10 0227 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
11 0324 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
12 0325 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

ส านักวิทยบริการและเทคดนดลยีสารสนเทศ   
13 0222 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 
14 0335 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

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

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติผลการ
ประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับ 
คณะครุศาสตร ์    

1 0031 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา    

2 0161 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
4. อยู่ระหว่างการรับสมัครฯ และยื่นส่งเอกสารผลงานเพื่อประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสาย

สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น    
ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

กองนดยบายและแผน    
1 0015 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

5. น าเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ     -ไม่มี- 

6. อยู่ระหว่างการประเมินดดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุน
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น    
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล/สังกัด ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
คณะครุศาสตร ์    

1 นางสาวรุ่งนภา อุบาลี  0174 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 
2 นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ  0354 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี    
3 นางปวีณา มะลิซ้อน  0209 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 
4 นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์  0352 นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ 

สถาบันอยุธยาศึกษา    
5 นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน 0160 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ 

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

8. น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ   
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล/สังกัด ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
ส านักวิทยบริการและเทคดนดลยีสารสนเทศ   

1 นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 0165 บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

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

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานข้อมูลการก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 
ต าแหน่ง (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ต าแหน่ง 0031 , 0161) (วาระลับ) 

5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนด
กรอบระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ต าแหน่ง 0031 , 0161) 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง (ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ต าแหน่ง 0031 , 0161) 

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

2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ก าหนดระดับเป็น 
ชื่อต าแหน่ง ระดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

1. คณะครุศาสตร์ 
1 0031 เชี่ยวชาญ

เฉพาะ 
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ช านาญการ 

2. สถาบันอยุธยาศึกษา 
   

6 0161 เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ช านาญการ 

เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
เป็นไปตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

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 2 ต าแหน่งข้างตน้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและหน่วยงานทราบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  
3. 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 การก าหนดกรอบระดับ

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับช านาญการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งเลขท่ี 0031 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ 
2. ต าแหน่งเลขที่ 0161 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 

5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง (ต าแหน่งเลขที่ 
0031 , 0161) 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ จ านวน 2 ต าแหน่ง (ต าแหน่งเลขท่ี 0031 , 0161) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

 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 2/2563 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ             
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 2 ต าแหน่ง เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้อง
จัดท าประกาศเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีสาระส าคัญและรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้ง
ให้ด 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 
สังกัดคณะครุศาสตร์  

1 0031 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา  

2 0161 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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) 
2.4 ปฏิบัติงานในต าแหน่งเฉพาะที่ครองต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น 

3. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มีดังนี ้

3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 100 คะแนน 
3.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 100 คะแนน 
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3.3 สมรรถนะ 100 คะแนน ประกอบด้วย 
(ก) สมรรถนะหลัก  (50 คะแนน) 

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

(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (50 คะแนน) 
(ข.1) การคิดวิเคราะห์     10  คะแนน 
(ข.2) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่   10  คะแนน 
(ข.3) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  10  คะแนน 
(ข.4) การด าเนินการเชิงรุก    10  คะแนน 
(ข.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 10  คะแนน 

4. การประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
5. เกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการ
ประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเฉลี่ยสามองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 และผลการประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลักอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

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 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

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

1. ต าแหน่งเลขท่ี 0031 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ 
2. ต าแหน่งเลขที่ 0161 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 

5.4  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย (นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง) (วาระลับ) 
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5.5  ขอความเห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี จ านวน 1 อัตรา 

 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 อัตรา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย

ด าเนินการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก 
ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การเรียนการสอน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หรือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบข้อมูลในบัญชีถือ

จ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า มีต าแหน่งอาจารย์ (อัตราทดแทนเกษียณ) ที่สามารถด าเนินการจัดสรร
กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา คืออัตราเลขที่ต าแหน่ง 0274 ดังนั้น  
จึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2. บันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความ

อนุเคราะห์จัดสรรกรอบอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้ 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ก าหนดเป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือก าหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. ให้จัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในอัตรา
คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา คืออัตราเลขที่ต าแหน่ง 0274 โดยให้สลับกับคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งก าหนดให้เป็นอัตราเลขที่ต าแหน่ง 0394 คุณวุฒิปริญญาโท แทน 
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3. ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเลขท่ีต าแหน่งของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากเดิมอัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0373 คุณวุฒิปริญญาเอก/โท ให้สลับอัตรากับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในอัตราเลขที่ต าแหน่ง 0395 คุณวุฒิปริญญาโท แทน 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา 

ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เห็นชอบให้สับเปลี่ยนอัตราเลขที่ต าแหน่งในการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

จ านวน 3 ต าแหน่ง ดังนี้ 
การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (ใหม่) 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0274 คุณวุฒิปริญญาเอก  
สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0274 คุณวุฒิปริญญาเอก  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0373 คุณวุฒิปริญญาเอก/โท 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0373 คุณวุฒิปริญญาเอก/โท 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0394 คุณวุฒิปริญญาโท 
(อัตราทดแทนเกษียณ ปี 2561) 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0394 คุณวุฒิปริญญาโท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0395 คุณวุฒิปริญญาโท 
(อัตราทดแทนเกษียณ ปี 2561) 

อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0395 คุณวุฒิปริญญาโท 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563  
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เพ่ือทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2563 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ครั้งที่ 3/2563 ตรงกับวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
มติที่ประชุม 
รับทราบก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 

 
 




