
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

****************************** 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.สุเทพ  ทองคํา          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๑๐. นายวีระชัย รินดวงดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 

/เริ่มประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  

๒

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน 

 บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.)  แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) สืบแทนคณะกรรมการ
บริหารบุคคลฯ (ก.บ.ค.) จากตัวแทนคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน ท่ีหมดวาระ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 ๑.๒ การลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับ
มหาวิทยาลัยอู่ฮ่ัน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปางกับมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันในวันพฤหัสบดีท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 ๑.๓  การปรับข้ึนค่าจ้างให้ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  
 มหาวิทยาลัยจะปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จากวันละ ๒๐๐ บาท  

โดยปรับข้ึนเป็นวันละ ๒๕๐บาท ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และจะพิจารณาปรับข้ึนเป็นวันละ  
๓๐๐ บาท ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖        
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๑/๒๕๕๖ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข 

 

           /ระเบียบวาระท่ี ๓... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  

๓

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ 
  ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ  
ให้ดําเนินการดังน้ี  
  ๑. แจ้งให้คณะครุศาสตร์ทําหนังสือขอจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เด่ียววิไล  
ฉบับใหม่ พร้อมแนบรายละเอียดรายวิชาท่ีสอน ภาระงานสอน จํานวนชั่วโมงสอน ประกอบการพิจารณา 
  ๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษตามคุณสมบัติ 
ข้อ ๖ และร่างข้อตกลงร่วมในข้อ ๗  
  ๓. นําเสนอผลการคัดเลือก และ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ได้รับคัดเลือก ให้ ก.บ.ค. ทราบเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนต่อไป  
  ๔.  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทํา(ร่าง) ข้อตกลง
ร่วม (Term of Reference: TOR) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ได้รับคัดเลือก เพ่ือพิจารณากําหนดอัตรา
เงินเดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑  
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้บัญชีแนบท้ายระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ เก่ียวกับคุณสมบัติ 
และอัตราเงินเดือน รายละเอียดดังน้ี 
  ๑.  สํ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๓๕,๐๐๐ บาท 
  ๔. มีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งรองศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๓๕,๐๐๐ บาท 
  ๕.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๖. มีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ในส่วนของการกําหนดอัตราเงินเดือนการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ กรณีของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เด่ียววิไล ท่ีประชุมเห็นชอบให้จ้างในอัตราเงินเดือน ๓๕,๐๐๐ บาท 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ กรณีของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงจันทร์ เด่ียววิไล ในอัตราเงินเดือน ๓๕,๐๐๐ บาท และ
ให้ปรับแก้บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การจ้าง 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีประชุมพิจารณาเห็นควรให้ปรับแก้  

 
                  /ระเบียบวาระท่ี ๔... 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  

๔

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา  
ท่ีจะเกษียณอายุราชการในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ด้วยในปีสิ้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์เกษียณอายุราชการ จํานวน ๒ ราย คือ รองศาสตราจารย์สกุลศักด์ิ โอฬารสกุล  
และรองศาสตราจารย์ชุติมา เวทการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  รายชื่อสาขาวิชาท่ีขาดแคลน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๒ 
  มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๓ 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ประกาศแนวทางการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๔ 
  ก.พ.อ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๕ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดแล้ว จึงได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท้ัง ๒ ท่าน โดยเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปน้ีเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแต่งต้ังต่อไป 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ ประธานกรรมการ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการ 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์ กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 ๕. รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
                                                         /๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันเสาร์ท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  

๕

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘.   นายปรีชา   ไชยโย กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ๙. นายเกรียงเดช   แก้วบุญปัน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะเกษียณอายุราชการในส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดําเนินการแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๖ 
  ประธานแจ้ ง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ ง ท่ี  ๓/๒๕๕๖ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
  
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                  
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค. 
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม      
 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)                                   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
                                   
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                       
ผู้อํานวยการกองกลาง                 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
  
       
(นายปรีชา  ไชยโย)        
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


