
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทรที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

****************************** 
 
ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร     
   กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   กรรมการ 
๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร 
    กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.สุเทพ  ทองคํา          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๘.  นายวีระชัย รินดวงดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน)  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
       

 
 
 
 
 

/ผูปฏิบัติหนาที.่.. 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทรที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
๑. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสูระบบราชการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม ๑๐ 
แหง ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ เปนตัวแทนจัดทําโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเขาสูระบบราชการโดยสมบูรณ ตามแผนปฏิรูประบบราชการ ของ ก.พ.ร.  

๒. โครงการพัฒนาคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการพัฒนาคณาจารยเขาสู ตําแหนงทางวิชาการ โดย

ต้ังเปาหมายคณาจารยเขาสูตําแหนงไวจํานวน ๕๐ คน   
 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

         
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้ งที่  ๕/๒๕๕๕ เมื่อ วันศุกรที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๕/๒๕๕๕ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชมุ ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 

 

 

 

 

           /ระเบียบวาระที่ ๓... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทรที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  

๓

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
  ๓.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 
๒๕๕๕ โดยใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป น้ัน 
   บัดน้ีอธิการบดี ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑและวิธีการลาของ 
   พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  การจางผูเชี่ยวชาญประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ตามบันทึกขอความ ที่ คร. ๓๐๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะครุศาสตรได
ขออนุญาตจางผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจันทร เด่ียววิไล (เกษียณอายุเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) เปน
อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ต้ังแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
 กรรมการและเลขานุการไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการรับ
สมัครบุคคลเพื่ อ คัดเลือกเปนผู เ ช่ียวชาญประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สั งกัดคณะ 
ครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 เน่ืองจากบันทึกขอความ ที่ คร.๓๐๖๑/๒๕๕๕ ดังกลาว ไมมีขอมูลประกอบการพิจารณา
รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะตอที่ประชุม
เห็นควรใหดําเนินการดังน้ี 

๑. แจงใหคณะครุศาสตรทําหนังสือขอจางผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจันทร  เด่ียววิไล 
ฉบับใหม พรอมแนบรายละเอียดรายวิชาที่สอน ภาระงานสอน จํานวนช่ัวโมงสอน ประกอบการพิจารณา 

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผูมีความรูความสามารถพิเศษตามคุณสมบัติขอ ๖ และ
รางขอตกลงรวมในขอ ๗  

๓. นําเสนอผลการคัดเลือก และ (ราง) ขอตกลงรวม (Term of Reference: TOR) 
ระหวางมหาวิทยาลัยกับผูไดรับคัดเลือก ให ก.บ.ค. ทราบเพื่อพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนตอไป 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบใหดําเนินการตามท่ี รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทรที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  

๔

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    (ราง) กรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนงและจํานวน
ของบุคลากรที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งภาระหนาที่  ความรับผิดชอบของตําแหนง และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเพื่อใชเปนกรอบอัตรากําลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา คราวละ ๔ ป น้ัน 
 บัดน้ีคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรฯ ไดจัดทํา (ราง) 
กรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ –  

๒๕๖๐ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๖ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
  
(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)                  
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค. 
ผูบันทึกการประชุม/ผูพิมพรายงานการประชุม      

 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)                                   
หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ 
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม   

                                   
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                       
ผูอํานวยการกองกลาง                 
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม        

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


