
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

วันเสารท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 
ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๗.  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๙. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๑๐. นายวีระชัย รินดวงดี ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย   อินทรไชย ผูชวยเลขานุการ 
                     
         /เริ่มประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี -  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันเสารที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๗ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๑/๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ โดยไมมีการแกไข 

           

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
- ไมมี -  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการประเมินเขาสูตําแหนงผูบริหาร ระดับ
ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา 
 ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการประเมินเขาสูตําแหนงผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกอง 
หรือเทียบเทา และเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร จํานวน ๓ หนวยงาน น้ัน 
  บัดน้ี อธิการบดีไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
   
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๕...
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๓

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
 ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ 
การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร จํานวน ๓ หนวยงาน น้ัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ ไดทําการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงต้ังขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
มติ ก.บ.ค.   ๑. อนุมัติผลการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแตงต้ังใหดํารง 

  ตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผู อํานวยการกองหรือเทียบเทา จํานวน  
   ๓ ตําแหนง ดังน้ี  

๑) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
๒) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 ๒.  อนุมัติแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภท 

  ผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ดังน้ี 
   ๑)  นางสาวลัดดา กาจารี ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลย ี
     การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท้ังน้ี ไมกอนวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
   ๒)  นางวรัญชญา ดวงแกว ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลย ี
     อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท้ังน้ี ไมกอนวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
   ๓)  นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานผู อํานวยการ 

   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ท้ังน้ี  
   ไมกอนวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

 
 ๕.๒  การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหารไดรับ
เงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
  ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการ
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหไดรับ 
เงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา น้ัน 
                 /บัดน้ีคณะกรรมการ... 
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๔

  บัดน้ีคณะกรรมการประเมินฯ ไดทําการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนงประเภทผูบริหารใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.   ๑. อนุมัติผลการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภท 

  ผูบริหาร ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือ 
  เทียบเทา ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๒.  อนุมัติให นางพรพิศ รินดวงดี  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตํ า แ ห น ง   
  ประเภทผูบริหาร ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกอง 
  หรือเทียบเทา ตําแหนงหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
  ท้ังน้ี ไมกอนวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  

 
  ๕.๓  การขออนุมัติผลการประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ 
การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคางาน เพื่อกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี น้ัน 
 บัดน้ีคณะกรรมการประเมินฯ ไดทําการประเมินคางานดังกลาวตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓ (๑) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ กํ าหนดใหมี ไดทั้ งหนวยงานที่ปฏิบั ติภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ และหนวยงานที่ปฏิบัติ
ภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เชน หนวยงานในสํานักงานเลขานุการคณะหรือ
หนวยงานที่เทียบเทา หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีหรือหนวยงานที่เทียบเทา โดยกําหนดองคประกอบ
หลักในการประเมินคางานและแบบประเมินคางาน ดังน้ี 

(ก) องคประกอบหลักในการประเมิน 
(ก ๑)  หนาที่และความรับผิดชอบ 
(ก ๒)  ความยุงยากของงาน 
(ก ๓)  การกํากับตรวจสอบ 
(ก ๔)  การตัดสินใจ 

 ๒.   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนง และการ
แตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๙ การกําหนด
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหสามารถมีไดทั้งหนวยงานที่ปฏิบัติ 
                /ภารกิจหลัก... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  

๕

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ และหนวยงาน 
ที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยยึดองคประกอบหลักในการประเมินคางานของ
ตําแหนงและแบบประเมินคางานดังน้ี 

(๑) องคประกอบหลักในการประเมินคางาน 
(ก) หนาที่และความรับผิดชอบ 
(ข) ความยุงยากของงาน      
(ค)  การกํากับตรวจสอบ 
(ง)  การตัดสินใจ 

 ๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ 
การแตง ต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให ดํารงตําแหนงสูง ข้ึน พ .ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๓  
ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคางาน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน โดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ค. ซึ่งมีผูบังคับบัญชาโดยตรงของตําแหนงที่เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงสูงข้ึนรวมเปน
คณะกรรมการประเมินคางาน และใหหัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการเปนกรรมการและเลขานุการ 
เพื่อทําการประเมินคางานตามหลักเกณฑที่กําหนด และเมื่อคณะกรรมการประเมินคางานดําเนินการ
ประเมินคางานเรียบรอยแลว ใหนําผลการประเมินเสนอตอ ก.บ.ค. พิจารณาและเสนอใหสภามหาวิทยาลัย 
มีมติกําหนดกรอบตําแหนงตอไป  
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นชอบผลการประเมินคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สังกัด 
งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๒ อัตรา และใหนําเสนอการอนุมัติผลการประเมิน 
คางานฯ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอกําหนดกรอบตําแหนงตอไป 
มติ ก.บ.ค.  ๑.   อนุมัติผลการประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
   หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัด 
   งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๒ อัตรา  
 ๒. นําเสนอการอนุมัติผลการประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงประเภท 
   วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ 
   ชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตอสภามหาวิทยาลัย  
   เพ่ือขอกําหนดกรอบตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัด 
   งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๒ อัตรา  
 
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 
 

      /เลิกประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันเสารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  

๖

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 


