
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ 

วันจันทรท่ี ๑๒  กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

****************************** 
 
ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเลก็   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร 
   กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๘. นายเสรีย ศรีสวการย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     กรรมการ  
๙. อาจารย ดร.สุเทพ  ทองคํา          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
 
 
 

/ผูปฏิบัติหนาท่ี... 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวลัดดา กาจาร ี ผูชวยเลขานุการ 

๓. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย ผูชวยเลขานุการ 
   

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางพรรณวิภา บุญมา รักษาการหัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 
แทนตําแหนงท่ีวางลง  

ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) แทนตําแหนงที่วาง
เน่ืองจากหมดวาระการดํารงตําแหนง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังน้ี 

๑) ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ  เปนประธานกรรมการ 
๒) ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนกรรมการ 
๓) ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน  พัฒนพงษ เปนกรรมการ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 
๑.๒ การแตงต้ังประธานสภาและกรรมการคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ไดแตงต้ังประธานสภาและกรรมการคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไดแตงต้ังอาจารยสุเทพ  ทองคํา 
เปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๑.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 
      /ระเบียบวาระที่ ๒...  



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
  

๓

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  

 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันเสารที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔  
ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๙ 

 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   

มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ โดยไมมีการแกไข 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓. การพิจารณาดําเนินการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  
ใหไดรับอัตราคาจาง ๑.๕ ของวุฒิปริญญาโท  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ มีมติใหมีการจัดอบรมพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่มีสิทธ์ิเขารับการสอบแขงขันเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการในอัตรา ๑.๕ กอนที่จะมีการสอบแขงขัน น้ัน 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูจัด
โครงการจัดอบรมพนักงานดังกลาว ไดรายงานผลการจัดอบรบ พรอมทั้งสรุปผลการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเขารับการอบรม จํานวน ๕๓ ราย ทั้งน้ีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๓.๑  
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการเบิกจายเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อใหความชวยเหลือคาครองชีพ  และสราง
แรงจูงใจในการทํางานแกบรรดาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่เห็นชอบใหปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวโดยกําหนดรายไดข้ันสูงและรายไดข้ันตํ่าของผูมี
สิทธิไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหสูงข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑ 

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

  
                            

/ระเบียบวาระที่ ๕... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
  

๔

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางขั้นสูงของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหมีการปรับบัญชี
เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยมีผลต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ น้ัน 
เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปปรับแกใหสอดคลองกับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุม  
มติ ก.บ.ค.   มอบรองอธิการบดีฝายบริหารนํากลับไปพิจารณาทบทวนปรับแก แลวนําเสนอท่ีประชุม

ในคราวตอไป  
 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑและวิธีการลาของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ ฝายนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงไดจัดทํา 
(ร า ง )  ประกาศมหา วิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว าด วย หลั ก เ กณฑและวิ ธีการลาของพ นักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๒.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแก ดังน้ี 
 ๑. หนา ๑ ขอ ๔ ปรับแกคํานิยาม จาก“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน อาจารยประจําตามสัญญา เจาหนาที่
ประจําตามสัญญา ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปรับแกเปน “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา 
พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 ๒. หนา ๒ “ขอ ๖ การนับวันลาตามประกาศน้ีใหนับตามปการศึกษา” ปรับแกเปน “การ
นับวันลาตามประกาศน้ีใหนับตามปงบประมาณ” 
 ๓. หนา ๓ ขอ ๘ (๔) “...เวนแตในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๖ เดือน ไม
อยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว หากมีความจําเปนที่ตองลาปวยตามระยะเวลาน้ีใหหักคาจางตามสัดสวน” 
ปรับแกเปน “...เวนแตในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๖ เดือน ใหแนบใบรับรองจากแพทยซึ่ง
เปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกครั้ง หากมีความจําเปนตองลาปวย
ตามระยะเวลาน้ีใหหักคาจางตามสัดสวน”  
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑและวิธีการลา

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ แตใหปรับแกตามขอเสนอแนะของ 
ท่ีประชุม แลวเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

/๕.๓ (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
  

๕

    ๕.๓   (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

  ตามที่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๕ 
มิ ถุ นายน  ๒๕๕๓ มี ม ติ เ ห็ น ชอ บให ช ะล อก าร จั ดทํ า กร อบ อั ต ร ากํ า ลั ง ข า ร าชก าร พล เ รื อ น 
ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ เพื่อรอปรับ
ตามบัญชีใหมของการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ประกาศใช  ประกอบกับกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๕ ใกลจะครบกําหนด น้ัน  

  งานการเจาหนาที่และสวัสดิการ ไดจัดทํา (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ซึ่งกําหนดใชต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา แลวเห็นควรใหนํากลับไปทบทวน และตรวจสอบความถูกตอง
แลวนําเสนอที่ประชุมในคราวตอไปเพื่อพิจารณา กอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบใหนํา (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง กลับไปทบทวนและตรวจสอบความถูกตองแลวนําเสนอท่ีประชุมในคราว
ตอไปกอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 

๕.๔ การกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามที่ ก.พ.อ. ไดกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคล โดยยกเลิกระบบซี 
ไปเปนระบบจําแนกตําแหนง ต้ังแต วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ และ ก.พ.อ. ไดกําหนดมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม โดยไดกําหนดเรื่องสมรรถนะ ความรูความสามารถ 
และทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๔.๑ 

  มหาวิทยาลัย ไดจัดทํา (ราง) สมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาประกาศใช รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๔.๒ 
  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวา (ราง) สมรรถนะ ความรูความสามารถฯ ดังกลาว  
ยังไมสมบูรณ เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกลาว ทั้งน้ีมอบ 
รองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ 

มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบในหลักการ และมอบรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ 
   ดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

                /ระเบียบวาระท่ี ๖... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
  

๖

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๔ 

  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๓/๒๕๕๔ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
   

(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)                            

ผูบันทึกการประชุม/ผูพิมพรายงานการประชุม                                     

 

(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                                     

ผูอํานวยการกองกลาง                  

ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม               

 

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


