
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

วันอาทิตยท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.สุเทพ  ทองคํา          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๓. นายเสรีย ศรีสวการย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     กรรมการ  

 
 
 

/ผูปฏิบัติหนาที.่.. 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  แจงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) แทนตําแหนงที่วาง  
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) แทนตําแหนงที่วาง ดังรายช่ือ
ตอไปน้ี 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง เปนกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช  วงศหลา เปนกรรมการ 

มติ ก.บ.ค.   รับทราบการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   (ก.บ.ค.) แทนตําแหนงท่ีวาง 

         
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันเสารที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  
ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๕ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๑/๒๕๕๕ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 

 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
- ไมมี -  

  

  

   

/ระเบียบวาระที่ ๔ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  

๓

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  การดําเนินการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือคัดเลือกเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 จากขอมูลงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน จากกองนโยบายและแผน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   จากงบประมาณคงเหลือดังกลาว สามารถจัดสรรเปนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
หมวดเงินอุดหนุนในอัตรารอยละ ๑.๕ สําหรับสายวิชาการ และอัตรารอยละ ๑.๓ สําหรับสายสนับสนุน ดังน้ี  
  ๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน ๕๓ อัตรา 
  ๒. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑๙ อัตรา  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑   

  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อ
คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

    -  สายวิชาการ จํานวน ๕๓ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๒ 

    -  สายสนับสนุน จํานวน ๑๙ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๓ 
 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ การดําเนินการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือคัดเลือก 
   เปนพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน 
 
  ๔.๒  การอนุมั ติตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีเกษียณอายุราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ มีมติอนุมัติใหรองศาสตราจารยจําเนียร  นันทดิลก อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร ตอเวลา
ราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําคําสั่งใหรองศาสตราจารยจําเนียร นันทดิลก ตอเวลา
ราชการ โดยใหรับราชการตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๕ ป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๒ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบการอนุมัติตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย 
   รองศาสตราจารยจําเนียร  นันทดิลก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการ
เลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เปนการที่เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงบัญชีคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อเปนขวัญ กําลังใจและชวยเหลือปญหาดาน
การเงินใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย 

/มหาวิทยาลยั... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  

๔

 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและ
หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
 นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค.  
ไดขออนุญาตที่ประชุมปรับแกขอความใน (ราง) ประกาศดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังน้ี 

๑. ปรับแกขอความ “คาจาง” เปน “เงินเดือน” ทุกแหง 
๒. ปรับแกขอความ “๕.๑ กลุมสายวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ” ปรับแกเปน “๕.๑ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ” 
๓. ปรับแกขอความ “๕.๒ กลุมงานสายสนับสนุน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป” ปรับแกเปน “๕.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ หรือวิชาชีพเฉพาะ วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป” 

๔. ปรับแกขอความ “๕.๓ ประเภทพนักงานหมาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตําแหนง
ประเภททั่วไป วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี” ปรับแกเปน “๕.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วุฒิ
ตํ่ากวาปริญญาตร”ี 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นชอบใหปรับแกขอความใน (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. เสนอขอปรับแก  
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ 
  การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตามท่ี 
  กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ขออนุญาตปรับแก แลวเสนออธิการบดีลงนาม 
  ประกาศใชตอไป 
 
 ๕.๒  การประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร  

 เพื่อใหการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการประเมินขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๒.๑ และ (ราง) แบบประเมินเพื่อการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๒.๒ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นควรใหปรับแกดังน้ี 
 ๑.  ปรับแกขอความ “ตําแหนงผูบริหาร” ปรับแกเปน “ตําแหนงประเภทผูบริหาร”  
ทุกแหง ใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการประเมินขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  

/๒. หนา ๑๘ ของ (ราง) ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  

๕

 ๒.  หน า  ๑๘ ของ  (ร า ง )  แบบประ เมินเพื่ อการแต ง ต้ั งข าร าชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร ในสวนของหมายเหตุ “ขอ ๒ 
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี...ไมนอยกวารอยละ ๖๐...” ปรับแกเปน “ขอ ๒ ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี...ไมนอยกวารอยละ ๗๐...” 

มติ ก.บ.ค. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการประเมิน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร   
 และ (ราง) แบบประเมินเพ่ือการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะ
ของท่ีประชุม 

 

 ๕.๓  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษ 
 เพื่อใหการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง เรื่องหลัก เกณฑการกํ าหนดระดับตําแหนงและการแตง ต้ังขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการและ
ระดับชํานาญการพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๓.๑ และ (ราง) แบบ
ประเมินเพื่อการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนสําหรับตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๓.๒ 
 รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอมูล
เพิ่มเติม ขอใหศึกษาขอมูลจากหนังสือเวียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวนที่สุด ที่  
ศธ ๐๕๐๙(๒) /ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  ในสวนของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษ 
ขอ ๒.๓ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องหลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษดังน้ี 
 ๒. หนาที่ ๓ ขอ ๕ ปรับแกขอความ “(๕) แกไขผลงาน...” ปรับแกเปน “(๕) การแกไข
ผลงาน...” 
 ๓. หนาที่ ๔ ขอ ๖ ปรับแกขอความ “(๖) ประชุมคณะกรรมการ...” ปรับแกเปน“(๖) 
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ...” 
 ๔. ตรวจสอบรูปแบบเอกสาร และการใชขอความใหเหมาะสม  
 
 

มติ ก.บ.ค.... 
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๖

มติ ก.บ.ค. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการกําหนดระดับ 
ตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการ
พิเศษและ (ราง) แบบประเมินเพ่ือการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๕ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๓/๒๕๕๕ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
   

(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)                            
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.  


