
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

วันเสารท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ 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. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๖.  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๘. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายวีระชัย รินดวงดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
                       /เริ่มประชุม... 
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๒

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

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี -  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันเสารที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๓/๒๕๕๖ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ โดยไมมีการแกไข 

           

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
- ไมมี -  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป น้ัน 
  บัดน้ี อธิการบดีไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
   
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๕...
         



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  

๓

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประเมินเขาสูตําแหนง 
 ผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
 เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานระดับคณะ สถาบัน และสํานัก มีผูบริหารระดับกอง
หรือ เที ยบ เท าตามโคร งสร างของแตละหน วยงานปฏิบั ติหน าที่ ในการบริหารงานส นับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะ สถาบัน และสํานัก ใหมีความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตรงตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
หลักเกณฑการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประเมินเขาสู
ตําแหนงผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา จํานวน ๓ ตําแหนง คือ ๑. ตําแหนงหัวหนา
สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ๒. ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ๓. ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
 คุณสมบั ติเ รื่ องระยะเวลาการ ดํารง ตําแหนง ในการแตง ต้ั งข าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๒ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 ๑) รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอแนะ
ใหปรับแก และเพิ่มเติมขอความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประเมินเขาสูตําแหนง
ผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา ดังน้ี 

 ๑.  ขอ ๒.๓ ปรับแกขอความดังตอไปน้ี 
  (ค) ใหใชขอความดังน้ี (ค) ดํารงตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๗ ป หรือ  
  เพิ่มเติมขอความดังตอไปน้ี 
  (ง) ดํารงตําแหนงในระดับ ๗ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือ 
  (จ) ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๓ ป  
 ๒.  เพิ่มเติมคะแนนใน ขอ ๕ หลักเกณฑในการประเมินเขาสูตําแหนงดังน้ี 

  ๕.๑ ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงานตามขอตกลงกับผูบังคับบัญชา ๑๐๐ คะแนน 
  ๕.๒ ประเมินจากความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ๕๐ คะแนน 
  ๕.๓ ประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
สมรรถนะทางการบริหาร ๘๐ คะแนน 

๒) นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอขอใหที่ประชุมไดพิจารณา
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 

ที่ประชุมไดพิจารณาใหแตงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ดังน้ี 
/ตําแหนงหัวหนา... 
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๔

๑) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย 
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๔. หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ ผูชวยเลขานุการ 

๒) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย 
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๔. หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ ผูชวยเลขานุการ 

๓) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบดวย 
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๔. หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ ผูชวยเลขานุการ 

มติ ก.บ.ค.   ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏําปาง เรื่องการประเมินเขาสูตําแหนง 
  ผู บริ หาร  ระ ดับผู อํ านวยกา รกองหรื อ เ ทียบเท า  โดยใหปรับแก ตาม ท่ี 
  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
  เสนอแนะ แลวเสนออธิการบดีลงนามตอไป 

 ๒.  เห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังน้ี 

๑) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย 
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๔. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ ผูชวยเลขานุการ 

๒) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ประกอบดวย 
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๔. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ ผูชวยเลขานุการ 

๓) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดวย 
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 

/๓.  ผูอํานวยการสํานักงาน... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  

๕

๓. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
๔. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ ผูชวยเลขานุการ 

 
 ๕.๒  การปรับปรุงแบบประเมินคางานในเอกสารแบบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เพื่อใหการประเมินคางานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สอดคลองกับ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตง ต้ังขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรปรับปรุงแบบประเมินคางาน 
ในเอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ 
การแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 การปรับปรุงแบบประเมินดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒.๓ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวา การปรับปรุงดังกลาวสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรปรับปรุงแบบประเมินคางานในเอกสารแนบทายขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบการปรับปรุงแบบประเมินคางานในเอกสารแบบทายขอบังคับมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน 
  ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 ๕.๓  การประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี 
 ตามบันทึกขอความ ที่ งค. ๓๘๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางสาว 
ศิริขวัญ วาวแวว ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
ไดย่ืนแบบวิเคราะหและประเมินคางานในการกําหนดตําแหนง ระดับชํานาญการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคางาน เพื่อกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๒ 
                /ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  

๖

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคางาน เพื่อกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยให
ปรับแกผูทําหนาที่ประเมินเปนดังน้ี 

๑. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการกองกลาง   กรรมการ 
๓. หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ 

มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 
คางาน เพ่ือกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ประกอบดวย 
๑. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการกองกลาง   กรรมการ 
๓. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๕.๔ การประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
เพ่ือใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
 ตามบันทึกขอความ ที่ สศว. ๐๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ นางพรพิศ   
รินดวงดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดย่ืนขอรับการประเมิน
เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๔.๑ 
 นางพรพิศ รินดวงดี  เขาสูตําแหนงประเภทผูบริหารเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓  
แตยังไมไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบริหารใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๒ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบริหารใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา โดยใหปรับแกผูทําหนาที่ประเมินเปน
ดังน้ี 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
                  /มติ ก.บ.ค.... 
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มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบริหารใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  ประกอบดวย  
๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
๓. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๗ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๒/๒๕๕๗ 
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./ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   
                                         

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

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


