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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 6/2564 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์     ประธานกรรมการ 

(อธิการบดี)       
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์     กรรมการ 

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

(รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา) (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรบิูรณ์ ชอบท าดี    กรรมการ 

(คณบดีคณะครุศาสตร์)     
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข      กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   
6. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี      กรรมการ 

(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม    กรรมการ  

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ พานสุวรรณ    กรรมการ 

(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลศิชาย สถิตย์พนาวงศ์    กรรมการ 

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

(ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา)    
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ      กรรมการ 

(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
12. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์      กรรมการ 

(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)      
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์     กรรมการ 

(ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม      กรรมการ 
(ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า)  

15. นายจรินทร์ ตันชัชวาล      กรรมการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)      

16. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง      กรรมการ/ประชุมออนไลน์ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล)    

17. นางลักขณา เตชวงษ์      กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)      

18. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล      ผู้ช่วยเลขานุการ  
(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)      

19. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
(หัวหน้างานนิติการ)       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์     บุคลากร ระดับปฏิบัติการ 
2. นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย์     บุคลากร ระดับปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ด้วย สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 20/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล) เป็นกรรมการ 
2. นายจรินทร์ ตันชัชวาล  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) เป็นกรรมการ 
มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564  
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม และหากตรวจสอบแล้วมีความเห็นเป็นประการใด ขอให้
แก้ไขและเพ่ิมเติมโปรดส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการเพ่ือจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว  

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

5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2564 

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติไปแล้ว นั้น  

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

เร่ือง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิ ทย า ลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเ งิน
รายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด
บัณฑิตวิทยาลัยโดยมอบหมายงานนิติ
การด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะ 

1.มหาวิทยาลัยออกประกาศ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
ฉบับลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 
2 .แจ้ ง เ วี ยน ให้ หน่ วย งานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

3.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ า มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และ
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ยชน์ ขอ งพนั ก ง าน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการ
ทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดย
มอบหมายงานนิติการด าเนินการแก้ไข
ตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

1.มหาวิทยาลัยออกประกาศ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 
กันยายน 2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

ระเบียบ
วาระที่ 

เร่ือง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

2 .แจ้ ง เ วี ยน ให้ หน่ วย งานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

3.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ า มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การได้รับ
เ งินประจ าต าแหน่ งประ เภท
ผู้บริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ได้ รั บ เ งินประจ าต าแหน่ งประ เภท
ผู้บริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดย
มอบหมายงานนิติการด าเนินการแก้ไข
ตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

1.มหาวิทยาลัยออกประกาศ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 
2 .แจ้ ง เ วี ยน ให้ หน่ วย งานที่
เกี่ยวข้องทราบ 
3.งานทรัพยากรบุคคลจัดท า
ค าสั่งให้ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ไ ด้ รั บ เ งิ น ป ร ะ จ า ต า แ ห น่ ง
เรียบร้อยแล้ว 

3.5 ขอความเห็นชอบการก าหนด
ต า แ ห น่ ง  คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ
ต าแหน่ง  และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 
อัตรา 

เ ห็ น ช อ บ ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และวิธีการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 อัตรา 
ตามที่เสนอ 

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
ตามกระบวนการคัดเลือก โดย
ได้บรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 2 
ราย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 เรียบร้อยแล้ว (ตามค าสั่งฯ 
ที่  9 3 3 / 2 5 6 4  ล ง วั น ที่  8 
พฤศจิกายน 2564)  

5.1 ขอความเห็นการรับนักเรียนทุน 
ร า ย  นายวิษณุ  สอนยศ  เ ข้ า
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 

เห็นควรยังไม่รับนักเรียนทุน ราย นาย
วิษณุ สอนยศ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เนื่องจากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยี มีจ านวนอาจารย์เพียงพอ
แล้ว 

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
จัดท าหนังสือเสนออธิการบดี           
ล ง น า ม ห นั ง สื อ ที่  อ ว 
0629/2019 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564 เรื่องแจ้งการรับนักเรียน
ทุน ราย นายวิษณุ สอนยศ เข้า
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและจัดส่งไป
ยังส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯเรียบร้อยแล้ว 

5.2 ขอความ เห็นการลาออกจาก
การศึกษาระดับปริญญาเอก ราย 

เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญ
ป้ัน ปฏิบัติราชการชดใช้ตามระยะเวลาที่

ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ไ ด้
ด าเนินการท าบันทึกแจ้งจ านวน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

ระเบียบ
วาระที่ 

เร่ือง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น 
 

ไปศึกษา โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชดใช้ตั้งแต่วันที่แจ้งการ
ลาออกจากการศึกษาระดับปริญญาเอก 
คือ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็น
ต้นไป จนครบระยะเวลาที่ก าหนด 

วันที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้
ระยะเวลาศึกษาต่อให้ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น ทราบ
เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความ
งานทรัพยากรบุคคล ที่ 0629.1.1/1628 
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

5.3 ขอความเห็นการชดใช้เงินค่าจ้างที่
ได้รับระหว่างการลาไปศึกษาต่อ 
ราย อาจารย์พิเนต ตันศิริ 

เห็นควรด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยให้ อาจารย์พิเนต ตันศิริ 
ชดใช้เงินค่าจ้างแทนการปฏิบัติราชการ 
และมอบหมายงานนิติการด าเนินการ
จัดท าหนังสือติดตามทวงถามเรื่องการ
ชดใช้เงนิค่าจ้างที่ได้รับระหว่างการลาไป
ศึกษาต่อ จ านวนเงิน 208,470.16 บาท 

1.งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
จัดท าหนังสือแจ้งขอให้ นายพิเนต 
ตันศิริ ชดใช้เงินแทนการชดใช้
เวลาปฏิบัติทราบเรียบร้อยแล้ว 
(ตามหนังสือที่ อว 0629/2022 
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564) 
2.  ต่อมาอาจารย์พิ เนตได้ มี
หนั งสื อขอ ให้ มหา วิ ทยาลั ย
ทบทวนชดใช้เงินแทนการชดใช้
เ ว ล าปฏิ บั ติ ร า ชกา ร  ( ต าม
หนังสือของนายพิเนต ตันศิริ ลง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2564) 

5.4 ขอความ เห็นชอบการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้
ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

เห็นชอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุน
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง   
เป็นกรรมการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  
รุ่งพรหม เป็นกรรมการ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
3. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม 
เป็นกรรมการ (ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา) 

1.สภามหาวิทยาลัยเมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2564 วันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2564  ได้ มี มติ
แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อ
แต่ งตั้ งบุ คคลสายสนับสนุน
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
2 . ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ด าเนินการจัดท าค าสั่งฯ เสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
แต่งตั้ง 
 

6.1 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ
กรณี ผู้ที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ
ระดับปริญญาเอกซึ่งหลักสูตรรับ
จากผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทมีก าหนด
ระยะเวลาไม่ เกิน  4 ปี  ตามที่
ประกาศ ก.บ.ม. ก าหนด 

1. การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา และเกินระยะเวลา 4 ปี จะ
ไม่ได้รับค่าจ้าง แต่กรณีนี้ เป็นการลา
ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
หรือใช้เวลาราชการเต็มเวลาไม่เกิน 4 ปี 
และได้รับอนุญาตให้รายงานตัวกลับเข้า

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดแนว
ปฏิบัติการขออนุญาตสมัครสอบ 
การขออนุญาตไปศึกษาต่อ และ
การจัดท าสัญญาขยายเวลาศึกษา
ต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัย
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

ระเบียบ
วาระที่ 

เร่ือง มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

ปฏิบัติราชการ อีกทั้งยังท าประโยชน์ต่อ
ทางราชการ จึงยังไม่ถือว่าเข้าเกณฑ์ ข้อ 
19(2) ของประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย 
หรือดูงาน พ.ศ. 2556 
และกรณีนี้ไม่สมควรให้มีการลาไปศึกษา
ต่ออีก ควรเร่งรัดให้ส าเร็จการศึกษา แต่
หากมีความจ าเป็นต้องไปศึกษา เช่น ไป
ฝึกอบรม ไปสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย
สามารถพิจารณาให้ไปราชการได้ 
2. เห็นควรให้จัดท าสัญญาขยายระยะเวลา
หลักสูตรกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไป
ศึกษาต่อเกินก าหนดระยะเวลาตามที่ 
ก.บ.ม. ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย          
หรือดู งาน พ.ศ. 2556 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติ ต่อที่ประชุม 
ก.บ.ม.  
 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 

กันยายน 2564 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เพ่ือรับทราบการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตราว่างจากการรับโอนข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 2 อัตรา ในสังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา และ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

ในการนี้ มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้รับโอนมาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างกระบวนการทาบทามรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในอัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0028 สังกัดคณะครุศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังมีอัตราว่างข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ในอัตราเลขที่ต าแหน่ง 0129 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศรับโอนฯ ครั้งที่ 6/2564 ตั้งแต่วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งการรับโอนข้าราชการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดว่า “กรณีที่มีเหตุผลความ
จ าเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 30 ธันวาคมของแต่ละปี”) 

มติที่ประชุม 
รับทราบการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
5.1  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 5 ราย 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 5 ราย 

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

ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เป็นระดับช านาญการ จ านวน 5 ต าแหน่ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 และครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 และครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ โดยใช้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการแต่งตั้งที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ในการนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนยื่นความประสงค์เข้ารับการประเมิน จ านวน  5 ราย ดังนี้ 
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สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
1) นางจุฑามาศ เจริญใจ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ต าแหน่ง 0099 
สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา 
2) นางสาธิยา รื่นชล  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ต าแหน่ง 0028 
3) นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ต าแหน่ง 0324 
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) นายนิทัศน์ รสโอชา   ต าแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ต าแหน่ง 0223 
5) นางสาวนัยนา เพียรคงทอง ต าแหน่งบรรณารักษ์ เลขที่ต าแหน่ง 0337 
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทั้ง 5 ราย ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ก่อนการประเมินบุคคล ผลปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกราย มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด 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  
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ได้ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลผู้ขอรับ
การประเมินที่มีผลการประเมินเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน ดังนี้  

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

สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

สังกัด/ชื่อ-สกุล 
(ผู้ขอรับการประเมิน) 

ผลประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งท่ีประเมิน 

ผลประเมิน 
ผลงาน 

อนุมัติไม่ก่อนวนัที ่

 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ    
1 นางจุฑามาศ เจริญใจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านโดยมตเิอกฉันท์ 19 ตุลาคม 2564 
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ล าดับ
ที ่

สังกัด/ชื่อ-สกุล 
(ผู้ขอรับการประเมิน) 

ผลประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งท่ีประเมิน 

ผลประเมิน 
ผลงาน 

อนุมัติไม่ก่อนวนัที ่

 สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา    
2 นางสาธิยา รื่นชล   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านโดยมตเิอกฉันท์ 30 เมษายน 2564 

3 นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว   ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านโดยมตเิอกฉันท์ 30 เมษายน 2564 
 สังกัดส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4 
5 

นายนิทัศน์ รสโอชา   
นางสาวนัยนา เพียรคงทอง 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ผ่านโดยมตเิอกฉันท์ 
ผ่านโดยมตเิอกฉันท์ 

7 ตุลาคม 2564 
5 กรกฎาคม 2564 

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

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ข้อ 6 ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการต้องได้คะแนนประเมินแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนเฉลี่ยสามองค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
1) นางจุฑามาศ เจริญใจ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ 

เลขที่ต าแหน่ง 0099 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ นางจุฑามาศ 
เจริญใจ ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง 

2) นางสาธิยา รื่นชล  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 
0028 สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากร
บุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

3) นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง 0324 สังกัดสถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย (งาน
ทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
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4) นายนิทัศน์ รสโอชา  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 
0223 สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 
นายนิทัศน์ รสโอชา ส่งผลงานฉบับแก้ไขสมบูรณ์ และงานทรัพยากรบุคคลได้ลงทะเบียนรับเรื่อง 

5) นางสาวนัยนา เพียรคงทอง แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับช านาญการ เลขท่ี
ต าแหน่ง 0337 สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็น
วันที่มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

5.2  ขอความเห็นชอบการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) 
สาขาวิชาการประถมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 คณบดีคณะครุศาสตร์ น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) 
สาขาวิชาการประถมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

(วุฒิปริญญาเอก) สาขาวิชาการประถมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา อัตราเลขท่ีต าแหน่ง 0269 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
อัตราเลขท่ี 0269 จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สาขา/วิชาเอก 
จ านวน 
(อัตรา) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

การประถมศึกษา 
 

(ปริญญาเอก) 
เลขที่ต าแหน่ง 0269 

 

1 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการประถมศึกษา / 
หลักสูตรและการสอน การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการเรียนรู้ / การศึกษาเพ่ือการพัฒนา หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   และ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการประถมศึกษา ใน
แผน ก ที่มีการท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น  และ 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

โดยการรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเปิดรับสมัครมาแล้วจ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

เปิดรับสมัครครั้งที่ วันที่ หมายเหตุ 
4/2564 1 – 21 กันยายน 2564 ไม่มีผู้มาสมัครฯ 
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ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 6 ก.บ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(2) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอ านาจของสภา

มหาวิทยาลัยอันได้แก่กรณีในข้อย่อยข้างล่างนี้ ยกเว้นการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ 
(2.1) พิจารณากลั่นกรองการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน

ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้ขยายความระบุสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

โดยควรก าหนดก าหนดสาขาวิชาหรือรายละเอียดให้ชัดเจน และคอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเดิมที่ก าหนดว่า “หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา” ให้ก าหนด
ใหม่โดยเขียนระบุสาขาวิชาให้ชัดเจน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

2. ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้อ 2 กรณีที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่ควร
ก าหนดเงื่อนไขว่าต้องท าวิทยานิพนธ์ทั้งในแผน ก และในแผน ข  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0269 ตามที่เสนอ โดยให้แก้ ไข
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้อ 1 เดิมที่ก าหนดว่า “หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา” ให้ก าหนดใหม่โดยให้ระบุสาขาวิชาให้ชัดเจน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้อ 2 ให้ตัดค าว่า “ในแผน ก ที่มีการท าวิทยานิพนธ์
เท่านั้น” ออก  

5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน  

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

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ 

อว 0629.4/ว3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังแต่งตั้งบุคคลไปรักษาการใน
ต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนับ
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานอันเป็นคุณสมบัติหนึ่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ได้แต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน และ
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งไม่เป็นตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดข้างต้น กล่าวคือ
บุคลากรที่จะด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานจะต้องมีต าแหน่งในระดับช านาญการขึ้นไป และใน
กรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีบุคลากรปฏิบั ติหน้าที่ในงานนั้น ๆ โดยที่งานนั้นยังมิได้มีการ
ประเมินค่างานหรือก าหนดระดับต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบั ติหน้าที่ในงานดังกล่าวไว้ หรือด าเนินการแล้วแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ แต่เพ่ือมิให้ราชการต้องได้รับความเสียหาย อธิการบดีอาจพิจารณามอบหมายบุคลากรให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในงานนั้นได้ แต่ไม่ถือเป็นการรักษาการในต าแหน่ง 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
ที่ประชุมได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะในหลักการเห็นควรด าเนินการตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคลากรให้
ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน และก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 6 ก.บ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(2) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอ านาจของ

สภามหาวิทยาลัยอันได้แก่กรณีในข้อย่อยข้างล่างนี้ ยกเว้นการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ 
(2.1) พิจารณากลั่นกรองการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง และอัตรา

เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
0629.4/ว3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง

ของข้าราชการให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ นั้น เนื่องจากพบว่ามหาวิทยาลัยยังแต่งตั้งบุคคลไปรักษาการ  
ในต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนับ
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานอันเป็นคุณสมบัติหนึ่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งประเภทผู้บริหาร 
เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้ก าหนดให้มีประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับงาน และ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

ประกอบกับในส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยยังออกค าสั่งแต่งตั้งไม่ถูกต้อง ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะ
เป็นหัวหน้างานได้จะต้องด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการขึ้นไป และต้องผ่านการประเมินเป็นหัวหน้างาน
เท่านั้น และกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับปฏิบัติการให้ออกค าสั่งโดยให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

2. ให้ตัดข้อความอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก และให้ใช้อ านาจตามข้อ 6 ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ในการออกประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งรักษาการ
ในต าแหน่งหัวหน้างาน 

3. เพ่ิมค านิยามค าว่าพนักงานมหาวิทยาลัย 
4. ให้ตรวจสอบค าผิดค าถูกใน (ร่าง) ประกาศ เช่น ข้อ 4 บรรทัดที่ 4 แก้ไขเป็น “โดยงานนั้น

ยังมิได้มีการประเมินค่างาน” และข้อ 5(1) บรรทัดที่ 2 แก้ไขเป็น “หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง” และข้อ 6(5) แก้ไขเป็น “อธิการบดีโดยผ่านความเห็นชอบของ ก.บ.ม.” 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน  โดยมอบ
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

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

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐาน
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมได้มี
ความเห็นและข้อเสนอแนะในหลักการเห็นควรก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ
และไม่ได้ใช้วิชาชีพเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 6 ก.บ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(2) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอ านาจของ

สภามหาวิทยาลัยอันได้แก่กรณีในข้อย่อยข้างล่างนี้ ยกเว้นการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ 
(2.1) พิจารณากลั่นกรองการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง และอัตรา

เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  

ข้อ 28 การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ (2) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

(ก) ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

(ก 1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

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

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

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. การแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ จะต้องวิเคราะห์ค่างาน

ของต าแหน่งตามข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 โดยจากเดิม
จะวิเคราะห์ค่างานเพียง 4 องค์ประกอบหลัก แต่ถ้าเป็นหัวหน้างานจะต้องวิเคราะห์ค่างานเพ่ิมอีก 1 องค์ประกอบ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

คือเพ่ิมการบริหารจัดการ และตามข้อ 28(2) กรณีการแต่งตั้งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้
วิชาชีพ จะต้องเพ่ิมการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 

2. ให้ตรวจสอบและแก้ไขค าว่าวิชาชีพเฉพาะให้ตรงกันตามประกาศ 
3. ให้แก้ไขชื่อ (ร่าง) ประกาศใหม่เป็นเรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

4. การประเมินแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานจะประเมินองค์ประกอบตามข้อ 2 (ก 1) แนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ และ (ก 3) สมรรถนะทางการบริหาร 

5. ข้อ 4 ให้เพ่ิมข้อความตามชื่อของประกาศในบรรทัดที่สองต่อจากระดับช านาญการพิเศษ
เป็น “ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน” 

6. ตรวจสอบข้อกฎหมายโดยตัดมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก เนื่องจากใช้อ านาจตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  และระบุข้อ 28 (2) และข้อ 29 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

7. ข้อ 6 (1) และข้อ 6 (2) ในส่วนของคะแนนประเมินเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบให้แก้ไข
ใหม่จากเดิม “องค์ประกอบตามข้อ 2” แก้ไขใหม่เป็น “องค์ประกอบตามข้อ 5”  

8. เพ่ิมค านิยามค าว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” และค าว่า “งาน” 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ ที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ โดยมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564  

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

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ได้พิจารณาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และพิจารณาวงเงินการเลื่อนค่าจ้างกรณีที่ ส่วนราชการมี
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ  โดยได้มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการเสนอให้ตัดรายชื่อออกจากส่วน
ราชการภายในคณะโดยก าหนดให้น าไปไว้ที่ส่วนกลางโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารวงเงินการเลื่อนค่าจ้าง 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจากราชการ
เสนอให้ตัดรายชื่อออกจากส่วนราชการภายในคณะโดยก าหนดให้น าไปไว้ที่ส่วนกลางโดยให้มหาวิทยาลัยเป็น
ผู้บริหารวงเงินการเลื่อนค่าจ้าง 

ดังนั้น เพ่ือให้การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 30 การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เลื่อนค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 24 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
1. กรณีถ้ามหาวิทยาลัยจะน าเงินวงเงินการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษา

ต่อเต็มเวลาราชการโดยให้ตัดรายชื่อออกจากส่วนราชการภายในคณะ ก าหนดให้น าเงินไปไว้ที่ส่วนกลางโดยให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารวงเงินการเลื่อนค่าจ้าง มหาวิทยาลัยจะมีการบริหารวงเงินกับพนักงานมหาวิทยาลัย
อย่างไร จะมีการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่สอนแทนหรือไม่ เนื่องจากคณะ
ได้มีการมอบหมายภาระงานให้สอนแทน เป็นต้น 

2. ใน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยเพ่ิมเงื่อนไขรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนเนื่องจากถูกไล่ออก 
หรือปลดออก และไม่ได้เลื่อนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 25(1) เนื่องจากไม่มีภาระงานวิจัย 

3. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและในระดับดีมาก ให้แนบ
หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาประกอบการประเมินก่อนลงนามค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564 

มติทีป่ระชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564  
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เพ่ือทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2564 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ครั้งที่ 7/2564 ตรงกับวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
มติที่ประชุม 
รับทราบก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 ณ 

ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน และประชุมออนไลน์ 

6.2  การจัดท าสัญญาการรับทุนของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านกฎหมาย  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการจัดท าสัญญาการรับทุนของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาต่อ และมหาวิทยาลัยมีพิจารณาอนุมัติให้ทุนกับบุคลากร  
ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาการจัดท าสัญญาทุนกับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน จึงขอเสนอให้รวบรวมมติ ข้อเสนอแนะ หรือข้อสั่งการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติน ามารายงานให้ที่ประชุมทราบ เช่น การด าเนินการให้ อาจารย์พิเนต ตันศิริ ชดใช้เงินค่าจ้าง
แทนการปฏิบัติราชการ หรือ กรณีการลาออกจากการศึกษาระดับปริญญาเอก ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร 
บุญปั้น เป็นต้น 




