
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันเสาร์ท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันเสาร์ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี       
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี 
   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ  อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กรรมการ 
๘. อาจารย์แวอีเลียส  บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายจตุพร  จันทรมา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จนัทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร          
    กรรมการ 
        
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                    /เริ่มประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันเสาร์ท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. ครั้ง ท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันเสาร์ ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๕ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๘/๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  การรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันไม่มีอัตราเลขท่ีตําแหน่งรองรับ 
การโอนย้ายนางรัชนีวรรณ มาวงศ์ เน่ืองจากได้พิจารณารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รายอ่ืนแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑  
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 

         
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ตามมติ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๕/๒๕๕๘ เ ม่ือวัน ท่ี  
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติเงินรายได้เพ่ือปรับข้ึนเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับ

/พนักงานมหาวิทยาลัย... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันเสาร์ท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

๓

พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑  
 มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์การปรับ
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒  
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและหลักเกณฑ์การปรับ
ข้ึนเงินเดือนของข้าราชการ  
มติ ก.บ.ค.     เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับ 
  เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  
         
  ๕.๒  หารือการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/๓๕๐๒  
ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก.พ.อ. มีมติให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือคณะกรรมการท่ี 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายพิจารณาองค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนไว้ในข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย และเร่งรัดการดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินของทุกตําแหน่งในมหาวิทยาลัยตามประกาศ ก.พ.อ เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
   ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพ่ือให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่ องมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งและการแต่ง ต้ัง ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นควรปรับปรุงโดยจัดทําเป็น (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ............ เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พิจารณาต่อไป   
มติ ก.บ.ค.  เห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับ

ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
โดยให้จัดทําเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.............. เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพิจารณาต่อไป  

 
 
 
 
             /ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ... 
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๔

 ๕.๓  การจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีแทนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 
  ตามบันทึกข้อความ ท่ี ศธ ๐๕๓๔.๖.๘/๗๗๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขออนุญาตจ้างนายพรชัย  เอ่ียมสาย ผู้เกษียณอายุ
ราชการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอาจารย์อดิศร ถมยา ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ 
ลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๒ (๓ ปี) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่านายพรชัย เอ่ียมสาย เป็นผู้เกษียณอายุราชการจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอาศัยอํานาจตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๒๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๑/๑ และเห็นควรมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์  
รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานด้านการบริหารประสานดําเนินการเรื่องอัตราเงินเดือนในการจ้าง 
มติ ก.บ.ค.  ๑.  อนุมัติให้จ้างนายพรชัย เอ่ียมสาย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๒.  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 
   งานด้านการบริหารประสานดําเนินการเรื่องอัตราเงินเดือนในการจ้าง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๙ 
  ประธานแจ้ ง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
               

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                                          
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค.           
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม    
 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                (นายปรีชา  ไชยโย)     
ผู้อํานวยการกองกลาง                     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม     กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค./     

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


