
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ก.บ.ค.) 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 

วันเสาร์ท่ี ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

****************************** 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายวิรัช ไชยรักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมทุธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย   โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ์
   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท ์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๙. นายเสรีย์ ศรีสวการย์ ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
     กรรมการ  
๑๐. อาจารย์ชาญวิทย์ นูนทะธรรม          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๑๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
  
 
 
 
 

/ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
  

๒ 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นางสาวลัดดา กาจาร ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  นายวิรัช  ไชยรักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.  การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง  

ได้กําหนดทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานิติศาสตร์ แด่ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเจดีย์ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.  การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้รับโอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์  สุวรรณ์ 

โอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต้ังแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. จรีรัตน์  สุวรรณ์  ได้ขออยู่ช่วยราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ น้ัน 
   บัดน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์  สุวรรณ์ ได้รายงานตัวเพื่อมาปฏิบัติราชการ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๓. การลงโทษไล่ออกจากราชการ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๘๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง

ลงโทษไล่ออกจากราชการ  รายนายสุรพงษ์  ศรีสมบูรณ์  ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีทําผิดวินัยเป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบ ทั้งน้ีผู้ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓  

 ตามที่ได้มีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๕ 

                    /กรรมการและเลขานุการ... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
  

๓ 

 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๕/๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไข
รายงานการประชุม  ดังน้ี 
 หน้าที่ ๓  ให้เพิ่มข้อความระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ี 
ประชุม 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 - ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อน
ค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

  ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) ครั้งที่  
๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
เรื่อง บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และนําเสนอสภาใหค้วาม
เห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
เพื่อให้อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 

บัดน้ี อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 

 ๔.๒ หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 
 ก.พ .อ. ได้กํ าหนดหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  
ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเดิมที่นํามาใช้จํานวน ๗ ฉบับ และหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล
เดิมที่ปรับปรุงจํานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในกฎ ก.พ.อ. และประกาศ 
ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลฉบับปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
 รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม เน่ืองจาก ก.พ.อ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารใหม่ 
ดังน้ันข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมก็ต้องยกเลิกไป หากจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือเลื่อน
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องจัดทําข้อบังคับข้ึนมาใหม่ 

/รองศาสตราจารย์... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
  

๔ 

 รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลําพอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องบุคคลคงต้องรอให้มีข้อบังคับหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยก่อน ฉะน้ันมหาวิทยาลัยควรเร่งออกข้อบังคับ หรือประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเห็นควร
แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับและประกาศดังกล่าว 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ  และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ 
  ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
                               
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การพิจารณาประกาศคัดเลือก/แต่งต้ังบุคลากรไปดํารงตําแหน่งสังกัดสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ด้วยงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการเสนอให้มีการประกาศคัดเลือก/แต่งต้ังบุคคลปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  
๕.๑.๑ ตามบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กําหนดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า กําหนดคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 เพื่อให้โอกาสข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดย
ผลักดันให้ไปดํารงตําแหน่งหัวหน้างานในหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ)  
ที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๓ 
 อาจารย์วิรัช  ไชยรักษ์ ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออก
ข้อบังคับ หรือประกาศตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  จึงเห็นควรให้ชะลอการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
ไปก่อน  หากมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย ค่อยนํากลับมาพิจารณาใหม่
อีกครั้ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แสดง
ความคิดเห็นว่า  ตามเอกสารประกอบการประชุมเรื่องคุณสมบัติฯ ถ้าหากพิจารณาดูแล้วยังไม่มีใครมีคุณสมบัติครบ  
มหาวิทยาลัยควรจะต้องมองหาแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม  อาจจัดสรรเอาแต่ละคนไปวางในตําแหน่งรองรับ 
ไว้ก่อน เพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อม เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ตําแหน่งฯ  ได้ ส่วนประกาศ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เราก็ทํา
ควบคู่กันไป เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนได้มองเห็นความก้าวหน้าที่จะได้รับใน
โอกาสข้างหน้า   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แสดงความเห็นว่าโดย
มุมมองแล้ว ถ้าดูตามคุณสมบัติ  ผู้สามารถเข้าสู่ตําแหน่งจะต้องจะต้องเป็นหัวหน้างานมากกว่า ๑ งาน ซึ่งขณะน้ียัง
ไม่มีผู้มีคุณสมบัติ ถ้าหากน่ังรอประกาศ ก็ต้องรออีกหลายปีกว่าจะมีผู้มีคุณสมบัติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้แสดงความเห็นว่า  มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมีจํานวน ๑๐ ราย 
ก็ควรให้โอกาสข้าราชการฯ ทั้ง ๑๐ ราย                 /ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมชัย... 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้ความเห็นว่า ในสอง
ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ คือโอกาสที่จะก้าวหน้าของบุคลากร และประเด็นที่ ๒ มองภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดูจากคุณสมบัติแล้วการจะมีคุณสมบัติเข้าสู่ตําแหน่งเหลือระยะเวลาอีกหลายปี ควรให้ 
รอก่อนเพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้หาแนวทางที่เหมาะสม  โดยไม่ให้กระทบทั้งข้าราชการฯ และมหาวิทยาลัย 

  อาจารย์ชาญวิทย์  นูนทะธรรม  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้ให้ความเห็นว่า 
ถ้ามีตําแหน่งว่างและมหาวิทยาลัยมีผู้สามารถเข้าสู่ตําแหน่งได้ ควรให้ผู้น้ันเข้าสู่ตําแหน่งได้เลย  เพราะถ้า
ขยับเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน ๒ ตําแหน่ง  ก็จะมีผู้สามารถขยับแทนตําแหน่งที่ขยับข้ึนอีก ๒ ตําแหน่ง ซึ่งรวม
แล้วมีผู้เลื่อนตําแหน่งถึง ๔ ตําแหน่ง หากชะลอไว้เกรงว่าจะกระทบกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการฯ  แต่ถ้า
คุณสมบัติไม่ครบควรหาแนวทางให้ดํารงตําแหน่งรักษาการก่อน พอมีคุณสมบัติครบจึงนํามาพิจารณาการ 
เข้าสู่ตําแหน่งอีกครั้งหน่ึง 

  นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ได้ให้ความเห็นว่า ขณะน้ี
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ทําหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ   จึงเห็นด้วยกับการชะลอการพิจารณาไปก่อน  แล้วค่อย
นํากลับมาพิจารณา 

  นายเสรีย์  ศรีสวการย์  หากสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าสู่ตําแหน่งได้น้ัน จะเป็นขวัญและ
กําลังใจให้เค้ามีความสุขกับการทํางาน  จึงฝากทางมหาวิทยาลัยดูแลบุคลากรดังกล่าวด้วย 

 อาจารย์วิรัช  ไชยรักษ์ ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุน
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกข้อบังคับ หรือประกาศตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  จึงเห็นควรให้ชะลอการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวไปก่อน  หากมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย ค่อยนํา
กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง  

รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า  ในตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีอยู่ ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางที่ ๑ 
เส้นทางประเภทผู้บริหาร เส้นทางที่ ๒  เส้นทางประเภทสายวิชาชีพเฉพาะ  เช่ียวชาญเฉพาะ ส่วนใครจะไป
เส้นทางไหนน้ันก็ข้ึนอยู่กับความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคลว่าจะสามารถไปเส้นทางไหน 
มติ ก.บ.ค.   เพ่ือไม่ให้กระทบหรือเกิดผลเสียกับทางมหาวิทยาลัย ให้นําความคิดเห็นของท่ีประชุม

เข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทาง และทางเลือก
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรในตําแหน่งท่ีสูงขึ้น เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความสามารถมี
ศักยภาพ และบังเกิดผลดีกับทางมหาวิทยาลัย  

 

 ๕.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ..... 
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
          /  มิติ  ก.บ.ค.... 
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มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.....
โดยให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

    ๕.๓   การพิจารณากําหนดชื่อตําแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ตามที่ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และบัญชีการจัดตําแหน่งข้าราชการในประเภทต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๓.๑  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงเสนอพิจารณากําหนดช่ือตําแหน่งพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา ตามบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๒ 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบชื่อตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

  ๕.๔  การจัดตําแหน่งและการจัดพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตําแหน่ง 
สายงาน และระดับตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ 

ตามที่มีการปรับระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจาก
ระบบจําแนกตําแหน่งที่มีมาตรฐานกลาง (ระบบซี) ให้เป็นการจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบ
แท่ง) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับระบบไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ น้ัน 

งานการ เ จ้ าห น้าที่ และส วัส ดิการไ ด้ ดํ า เ นินการจั ด ตํ าแห น่งและจั ดพ นักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทตําแหน่งสายสายและตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ มาเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) เพื่อดําเนินการ
จัดทําคําสั่งแต่งต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งต่อไป  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นควรให้นําพนักงานราชการออกจากบัญชี และให้
ตรวจสอบความถูกต้อง 

มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ  ดําเนินการจัดตําแหน่งและจัดพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภท
ตําแหน่งสายสายและตําแหน่งตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่   

 

 

 

      /๕.๕  การพิจารณาดําเนินการ... 
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๕.๕  การพิจารณาดําเนินการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  
ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง ๑.๕ ของวุฒิปริญญาโท 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๘๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
เตรียมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหน่ง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ กระบวนการและข้ันตอนในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และคณะกรรมการได้ประชุม
พิจารณาดําเนินการไปเมื่อวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ น้ัน และที่ประชุมมีมติให้เสนอกําหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
วิธีการ กระบวนการและข้ันตอนในการพิจาณาคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ให้ได้รับ
อัตราค่าจ้าง ๑.๕ ของวุฒิปริญญาโท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 
  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิได้เสนอแนะว่า  
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  ควรมีการจัดอบรมก่อนทีจ่ะสอบแข่งขัน  

  รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลําพอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้เสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดเกณฑ์  กําหนดโควต้าของแต่ละคณะ อายุการปฏิบัติงาน หรือดู
ผลงานประกอบด้วย เป็นต้น 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอแนะให้มีการใช้ผลงาน
ประกอบในการพิจารณาสอบแข่งขันด้วย 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรให้มี
การจัดอบรมก่อนที่จะมีการสอบแข่งขัน  ผู้สอบผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป  โดยให้จํานวน
ตําแหน่งตามโควตาของคณะ  ทั้งน้ีรายละเอียดการกําหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดของต่าง ๆ ตลอดจน
คุณสมบัติ ให้นําไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติ ก.บ.ค.   สายวิชาการ เห็นชอบให้มีการจัดอบรมก่อนท่ีจะมีการสอบแข่งขัน ท้ังน้ีให้พิจารณา 
รายเอียด การกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เร่ืองดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยในต่อไป  ส่วนสายสนับสนุนให้มีการสอบคัดเลือกด้วยเช่นกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ๖.๑   กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  
๒/๒๕๕๔ 

  ประธานแจ้ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๒/๒๕๕๔ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 

 

 

         /๖.๒  แต่งต้ังกรรมการ... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
  

๘ 

  ๖.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และและวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 
  เพื่อให้การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามความข้อ ๕ วรรคสองและข้อ ๗ 
แห่งข้อบังคับดังกล่าว จึงเห็นควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินตามข้อบังคับฯ ต่อไป  
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติให้ชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับฯ ประกอบด้วย 
  ๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
      (อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล)  
  ๓.  คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
  ๔.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
  ๕.  ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก    กรรมการ 
  ๖.  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๗.  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
และแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองอธิการบดีทุกฝ่าย     กรรมการ 
  ๓.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
  ๔.  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และและวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 

       /เลิกประชุม... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
  

๙ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
   

(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                            

ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                     

 

(นางสาวลัดดา  กาจารี)        

หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ      
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
 

(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                                     

ผู้อํานวยการกองกลาง                  

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม               

 

(นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค.          


