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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที่ 8/2565 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชมุอยุธยา – อาเซียน มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร ์    ประธานกรรมการ 

(อธิการบดี)   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์     กรรมการ 

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

(รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา) (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี    กรรมการ 

(คณบดีคณะครุศาสตร์)     
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข      กรรมการ 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   
6. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี      กรรมการ 

(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม    กรรมการ 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ    กรรมการ 

(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์    กรรมการ 

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

(ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา)    
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ      กรรมการ 

(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจรญิผล      กรรมการ 

(ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 
13. อาจารยพ์นิิจ ศรีสวัสดิ ์      กรรมการ 

(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์    กรรมการ 
(ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า)  

15. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง      กรรมการ 
(ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า)  

16. นายจรินทร์ ตันชัชวาล      กรรมการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย)      

17. นายธนาวุฒิ โชติรัตนเพชร      กรรมการ/ประชุมออนไลน ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการอุดมศึกษา)  

18. นางลักขณา เตชวงษ์      กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)  

19. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล      ผู้ช่วยเลขานุการ 
(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)      

20. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
(หัวหน้างานนิติการ)       

ผู้ไม่มาประชุม 
รองศาสตราจารย์สุรชยั ขวัญเมือง      กรรมการ/ขอลาประชุม 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นบริหารงานบุคคล)       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน  (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
2. นางสาวชุติมา สุขสวสัดิ์  (ต าแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ) 
3. นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย ์  (ต าแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ) 
4. นางศราริตา แจ้งพันธ ์  (ต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ) 
5. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธ์ิ  (ต าแหน่งบุคลากร) 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ครั้งที่ 8/2565 
เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ดังนั้น จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 เป็นวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2565 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งและมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติ
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติไปแล้ว นั้น  

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

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหตุ 

4.1 รายงานข้อมูลการลาศึกษาต่อของ
บุคลากร 

รับทราบรายงานข้อมูลการลาศึกษา
ต่ อ ข อ งบุ ค ล า ก ร ป ร ะ จ า เ ดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ 
( ก ร ณี มี บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ไม่ได้รายงานผล
การศึกษาและความก้าวหน้าการท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  จ า น ว น  12 ร า ย 
เห็นสมควรให้งานทรัพยากรบุคคล
ด า เนิ นการแจ้ งบุ คคลดั งกล่ า ว
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ 
แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทราบ
ในคราวประชุมครั้งถัดไป) 

1 .  ง านทรัพยากรบุ คคล ได้
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้
ทุกส่วนราชการทราบ 
2 .  ก ร ณี มี บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ม่ ไ ด้
ร า ย ง าน ผล ก า รศึ กษ า แ ล ะ
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 12 ราย งานทรัพยากร
บุ ค คล ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ดท า
หนั ง สื อ แ จ้ ง ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ไ ด้
ร า ย ง าน ผล ก า ร ศึ กษ า แ ล ะ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร ท า
วิ ทยานิพนธ์  โ ดยปั จ จุ บั นมี
บุคลากรที่ยังไม่ได้รายงานผล
การศึกษาฯ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ 
ผลเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหตุ 

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2) อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร ์
3) อาจารย์ณัฐรดา ไหมมาลา 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ 
และ 
4) อาจารย์มรุต กลัดเจริญ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
(อยู่ระหว่างการท าหนังสือมายัง
มหาวิทยาลัยเพื่อขอแจ้งส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก) 

4.2 รายงานข้อมูลจ านวนคณาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

รั บทราบรายงานข้ อมู ลจ านวน
คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ตามที่เสนอ 

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
ข้อมูลเสนอรายงานที่ประชุม
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 10 
สิงหาคม 2565 ทราบเรียบร้อยแล้ว 

4.3 รายงานข้อมูลการก าหนดระดับ
ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

รับทราบรายงานข้อมูลการก าหนด
ร ะ ดั บ ต า แ ห น่ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง
สู ง ขึ้ น ป ร ะ จ า เ ดื อ น ก รก ฎาค ม          
พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ 

งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการ
ข้อมูลเสนอรายงานที่ประชุม
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 10 
สิงหาคม 2565 ทราบเรียบร้อยแล้ว 

5.1 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการ
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
เพื่อเข้ารับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
สั ง กั ด ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ให้มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางการ
ให้ทุนนักศึกษาให้ชัดเจนเพื่อถือเป็น
แนวปฏิบัติ และหากสาขาวิชาใด
ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนให้คณะ
จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
จะได้จัดท าประกาศรับสมัครผู้ที่มี
คุณสมบั ติ ทั้ งบุ คคลภายในและ
ภายนอกต่อไป 

ง า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ไ ด้
ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ทราบเรียบร้อยแล้ว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

ระเบียบ
วาระที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม หมายเหตุ 

5.2 ขอคว าม เห็ นชอบการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลั ย ต าแหน่ ง
อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน 2 อัตรา 

เห็นชอบการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 
สั ง กั ด ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (TCFL) / สาขาวิชา
นิ รุ กติ ศาสตร์ ภาษาจี น (Chinese 
Philology) / สาขาวิชาภาษาศาสตร์จีน
และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Chinese 
Linguistics and Applied Linguistics) / 
สาขาวิชาวรรณคดีจีน หรือสาขาวิชา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   และ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาจีน / สาขาวิชาจีนศึกษา 
หรือ กรณีที่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน / 
สาขาวิชาจีนศึกษา หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์การใช้
ภาษาจีนในการท างานหรือในการสอน
ภาษาจีนไม่น้อยกว่า 1 ปี  
3. หากมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. 
ก าหนด และผลการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK ในระดับ 6 
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   
ทั้งนี้ มอบหมายงานทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการเปิดรับสมัครโดยเร็วต่อไป 

งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการ
เปิ ดรับสมัครตั้ งแต่ วั นที่  27 
กรกฎาคม ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 โดยปัจจุบันมีผู้มาสมัคร
จ านวน 5 ราย 

5.3 ขอความเห็นชอบแนวทางการใช้จ่าย
เ งิ นกองทุนสวั สดิ การพนักงาน
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลือหลังจาก
การหักค่าใช้จ่าย 

ให้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้ง
ถัดไป โดยก าหนดให้มีวิธีการคิดค านวณ 
3 แนวทางตามที่คณะกรรมการเสนอ 

น าเสนอในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 3.2 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 

กรกฎาคม 2565 ตามที่เสนอ  

3.2  ขอความเห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทนุสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย        
ในส่วนที่เหลือหลังจากการหักค่าใช้จา่ย 

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

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลือ
หลังจากการหักค่าใช้จ่าย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 

6/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เห็นชอบในหลักการให้มีการจ่ายเงินที่เหลืออยู่ในกองทุนภายหลัง
หักค่าใช้จ่ายและกันส่วนแล้ว ซึ่งเป็นเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรสวัสดิการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2565 จ านวน 
369 ราย เป็นเงินจ านวน 15,478,103 บาท (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565) เพื่อบริหารจัดการ โดยจัดเป็น
สวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป ตามสัดส่วนโดย
มอบหมายให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการน าเสนอ
ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยเร็ว ภายในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2565 และคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณา
แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามที่ 
ก.บ.ม. ก าหนด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าเสนอแนวทางการพิจารณาทั้งวิธีคิดทั้ง 5 วิธี เสนอ ก.บ.ม. 
พิจารณา และเห็นชอบให้งานการเงิน งานบัญชี ใช้ให้ข้อมูลตัวเลข ณ วันที่ท าการเสนอ ก.บ.ม. เพื่อไม่ให้เกิด
ความคลาดเคลื่อน โดยให้น าเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาระบุเป็นรายการสวัสดิการเพื่อใช้ในการพิจารณาจ่าย
รวมทั้งข้อเสนอแนะกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในพิจารณาจัดสรร ให้ใช้วงเงินที่มีการกันส ารองไว ้

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้จัดกลุ่มการคิดค านวณออกเป็น 3 กลุ่ม และให้
น าเสนอวิธีคิดค านวณในแต่ละกลุ่มในการประชุมครั้งถัดไปเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

ทั้งนี้ งานบัญชีได้รายงานสรุปสถานะการใช้จ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2552 – 2565 ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2565 โดยมียอดคงเหลือสุทธิจ านวน 
27,851,477.90 บาท ซึ่งไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างปรับเพิ่ม และเงิน 0.2 เหลือจ่าย ของบุคคลที่ลาออก 
และเสียชีวิต รวมทั้งเงินเข้ากองทุน 0.2 ปีงบประมาณ 2565 (3 เดือน) และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รวมเป็น
เงินจ านวน 5,141,750.92 บาท)  

วิธีการคิดค านวณในแต่ละกลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มที่ 1  การคิดแบบระยะเวลาปฏิบัติงานมาคิดค านวณ **ได้รับทุกคนที่ครองต าแหน่ง** 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

แบบที่ 1 วิธีการคิดค านวณโดยใช้ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เสนอโดยงานนิติการ) 

       = จ านวนเงินในกองทุน    X   ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
                                 อัตราที่มีคนครอง                       ระยะเวลาจัดต้ังกองทุน 

แบบที่ 2 วิธีการคิดค านวณโดยใช้ระยะเวลาปฏิบัติงานหลังจัดตั้งกองทุน  
(เสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ)   

= จ านวนเงินในกองทุน    X   ระยะเวลาปฏิบัติงานหลังจัดต้ังกองทุน 
                                 อัตราที่มีคนครอง                  ระยะเวลาจัดตั้งกองทุน  (8 ปี) 

แบบที่ 3 วิธีการคิดค านวณโดยใช้ระยะเวลาปฏิบัติงานหลังจัดตั้งกองทุนและบวกเงินเพิ่ม 
(เสนอโดยผู้อ านวยการกองกลาง) 

= จ านวนเงินในกองทุน       X      ระยะเวลาปฏิบัติงานหลังจัดต้ังกองทุน 
                                 อัตราที่มีคนครอง            ระยะเวลาจัดตั้งกองทุน (8 ปี) + เงินเพิ่ม 4,216 บาท  

กลุ่มที่ 2 การคิดแบบหักค่าใช้จ่ายรายบุคคล 
 **จ านวนคนที่ได้รับ    321 คน 
 **จ านวนคนที่ไม่ได้รับ (ติดลบ)  53 คน 

แบบที่ 1  (เสนอโดยผู้อ านวยการกองกลาง)   
= จ านวนเงินที่สะสมหลังหักค่าใช้จ่ายรายบุคคล   X  จ านวนเงินที่จะแบ่ง 

                                   จ านวนเงินที่สะสมหลังหักค่าใช้จ่าย 

แบบที่ 2  (เสนอโดยอาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง)   
วิธีการคิดค านวณ = เงินสะสมคงเหลือในกองทุน โดยหักค่าใช้จ่ายรายบุคคล เช่น  

ค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ หักค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น 10 ล้านขึ้นไป (คิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์) ไว้แล้ว 

อนึ่ง ขอน าจ านวนเงินที่เหลือจ่ายจากสวัสดิการการจ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
มาจัดสรรให้กับคนที่ไม่ได้รับ (ติดลบ)  53 คน 

กลุ่มที่ 3 การคิดแบบเงินสะสมรายบุคคล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย **ไดร้ับทุกคนที่ครองต าแหน่ง 
(เสนอโดยนายจรินทร์ ตันชัชวาล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)) 

=  จ านวนเงินที่สะสมในกองทุนรายบุคคล X  จ านวนเงินที่จะแบ่ง 
                 จ านวนเงินรับเข้าของกองทุนตั้งตั้งปี พ.ศ. 2557 – 2565  

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556  
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2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 31 และข้อ 32 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง บัญชีค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย เงินเพิ่ม
พิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หรือเงินเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถพิเศษ และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ของข้าราชการและพนักงาน 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี ้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกล่าวว่ากรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยสามารถ

พิจารณาแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และมีสิทธิ์ในการโหวตหรือลงมติเลือก
แนวทางการคิดค านวณเงินพนักงานมหาวิทยาลัยได ้

2. ประธานในที่ประชุมขอให้กรรมการได้ร่วมกันลงคะแนนเพื่อพิจารณาในการเลือกแนวทาง 
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายเงินจ านวน 
15,478,103 บาท โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกในแนวทางการคิดค านวณเงินกองทุนในกลุ่มที่ 3 การคิดแบบ
เงินสะสมรายบุคคล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จ านวน 13 คน 

3. เสนอให้น าแนวทางการคิดค านวณเงินกองทุนในกลุ่มที่ 3 การคิดแบบเงินสะสมรายบุคคล
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมาเป็นแนวทางในการคิดค านวณเงินกองทุนที่เหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในคราวครั้งต่อไป 
หากยังมีเงินคงเหลือในกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาบริหารจัดการจ านวนเงินประมาณ 10 
กว่าล้านบาท 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลือหลังจาก

การหักค่าใช้จ่ายในกลุ่มที่ 3 การคิดแบบเงินสะสมรายบุคคล โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ตามที่เสนอ 

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

เพื่อทราบการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตราว่างจากการรับโอนข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 2 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา และ
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สังกัดคณะครศุาสตร ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0042  
(แทนอัตราราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล) 
สาขาวิชาที่เปิดรับโอนข้าราชการ 
คุณวุฒิปริญญาเอก/ปริญญาโท  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เปิดรับโอนมาแล้ว 1 ครั้ง   (ไม่มีผู้มาสมัคร) 

อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0161  
(แทนอัตราราย นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล) 
อยู่ระหว่างคณะวิทยาการจัดการส่งคุณสมบัติเพื่อให้
มหาวิทยาลัยเปิดรบัโอนข้าราชการฯ 

ซึ่งการรับโอนข้าราชการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดว่ า “กรณีที่มีเหตุผลความ
จ าเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนวันที่ 30 ธันวาคมของแต่ละปี” 

มติที่ประชุม 
รับทราบการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่เสนอ ทั้งนี้ ก าหนดให้ ครั้งที่ 1 

รับโอนในสาขาวิชาของส่วนราชการ ครั้งที่ 2 รับโอนในทุกสาขาวิชาของคณะ และครั้งที่ 3 รับโอนในทุกสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัย 

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

เพื่อทราบการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังว่างและได้

ด าเนินการตามกระบวนการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ 5 อัตรา 
จ านวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

ครั้งที ่ สาขาวิชา/สังกัด คุณวุฒ ิ หมายเหต ุ
ครั้งที่ 1/2565 ศลิปศึกษา 

(อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0380) 
คณะครุศาสตร ์

ปริญญาโท ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

ครั้งที ่ สาขาวิชา/สังกัด คุณวุฒ ิ หมายเหต ุ
ครั้งที่ 2/2565 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0401) 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ปริญญาเอก ไม่มีผู้มาสมัคร 

ครั้งที่ 3/2565 ภาษาจีน 
(อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0065 

และ 0189) 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

ปริญญาโท มีผู้มาสมัคร 11 คน  
โดยอยู่ระหว่างการประกาศรายชื่อฯ 

เพื่อเข้าสู่กระบวนการ 
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
ในวันที่ 2 กันยายน 2565 

ครั้งที่ 4/2565 ภาษาญี่ปุ่น 
อัตราเลขที่ต าแหน่ง 0404) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ปริญญาโท มีผู้มาสมัคร 1 คน  
โดยอยู่ระหว่างกระบวนการ 
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

มติที่ประชุม 
รับทราบการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 

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

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ        

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 11 ได้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการตามวิธีการ (1) ก่อนเริ่มการประเมินให้สถาบันอุดมศึกษาประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ได้ก าหนดให้ก่อนเริ่มประเมิน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

ในรอบต่อไปให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยผ่านความ
เห็นชอบของ ก.บ.ม. ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดทราบโดยทั่วกัน นั้น 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ก าหนด งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2566) เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนประกาศใช้ต่อไปในแต่ละรอบการประเมิน 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  
(4) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออก

ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี ้
ให้เพิ่มค านิยามค าว่า “หน่วยงาน” โดยให้เพิ่มค าต่อท้ายซึ่งหมายรวมถึงหน่วยงานที่ได้มีการ

จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เช่น สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือสังกัดโรงเรียนสาธิต 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะ 

5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย   

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ประธานกรรมการในที่ประชุมเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย   

 



12 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในการก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เพื่อให้สอดคล้อง
กับการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ข้อ 23 ซึ่งก าหนดให้อัตราค่าจ้าง ให้จัดท าเป็นประกาศตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง และเงินงบประมาณของแต่ละ
หน่วยงาน” ทั้งนี้ โดยก าหนดให้มีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 

ในการนี้ งานนิติการ จึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ โดยเทียบเคียงกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเห็นควรให้ด าเนินการตาม (ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดบัญชี
ค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลยั และมอบบัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอ
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 6 ก.บ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
(2.3) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ.2547 เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย  

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ข้อ 23  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง การก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่เสนอ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

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

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 

6/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เห็นชอบในหลักการให้มีการจ่ายเงินที่เหลืออยู่ในกองทุนภายหลัง
หักค่าใช้จ่ายและกันส่วนแล้ว ซึ่งเป็นเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรสวัสดิการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2565 จ านวน 
369 ราย เป็นเงินจ านวน 15,478,103 บาท (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565) เพื่อบริหารจัดการ โดยจัดเป็น
สวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป ตามสัดส่วนโดย
มอบหมายให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการน าเสนอ
ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยเร็ว ภายในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2565 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้จัดกลุ่มการคิดค านวณออกเป็น 3 กลุ่ม และให้น าเสนอวิธีคิด
ค านวณในแต่ละกลุ่มในการประชุมครั้งถัดไปเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

ทั้งนี้ งานบัญชีได้รายงานสรุปสถานะ การใช้จ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ า ปี
งบประมาณ 2552 – 2565 ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2565 โดยมียอดคงเหลือสุทธิจ านวน 
27,851,477.90 บาท ซึ่งไม่รวมค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างปรับเพิ่ม และเงิน 0.2 เหลือจ่าย ของบุคคลที่ลาออก 
และเสียชีวิต รวมทั้งเงินเข้ากองทุน 0.2 ปีงบประมาณ 2565 (3 เดือน) และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (รวมเป็น
เงินจ านวน 5,141,750.92 บาท)  

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เห็นชอบแนวทาง
การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่าย โดยเห็นชอบใน
หลักการและวิธีการคิดค านวณการใช้จ่ายเงินกองทุนแล้ว เพื่อให้การจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมายซึ่ง ก.บ.ม. ต้องพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่ อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 31 และข้อ 32 

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง บัญชีค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย เงินเพิ่ม
พิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หรือเงินเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถพิเศษ และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ของข้าราชการและพนักงาน 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี ้
1. เสนอให้ตัดค าว่า “ประเภทเงินสะสม” ออก เป็นเรื่องการจัดสวัสดิการส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2. ในข้อ 4 ของ (ร่าง) ประกาศให้น าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในระเบียบ
วาระที่ 3.2 เรื่อง  ขอความเห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลือ
หลังจากการหักค่าใช้จ่ายในกลุ่มที่ 3 เป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงิน และให้ออกค าสั่งและจ่ายเงินภายในวันที่ 30 
กันยายน 2565 ต่อไป 

มติที่ประชุม 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การจัดสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยให้น าหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ในกลุ่มที่ 3 เป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ และให้ออกค าสั่ง
และจ่ายเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
6.1  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2565 
สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เพื่อทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2565 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ครั้งที่ 9/2565 ตรงกับวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ก.บ.ม. มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ (1) – (13) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565 

มติที่ประชุม 
รับทราบก าหนดการประชุมครั้งที่ 9/2565 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี/ประธานกรรมการ 
นางลักขณา เตชวงษ์    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี/กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวมาลัยรัก สระทองพลู  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ม./ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


