
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน ์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๙. นายจตุพร จันทรมา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
                         /เริ่มประชุมเวลา...    



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี -   

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๖ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๑/๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การกําหนดอัตราค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภท 
 วิชาการ   
 นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. 
ได้ขออนุญาตท่ีประชุม ขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
ก.บ.ค. เป็นผู้นําเสนอประวัติของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเหลือ ใจมโน และ ดร.ขนิษฐา ใจมโน 
 รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑.  การกําหนดอัตราเงินเดือนท่ีต่างไปจากบัญชีแนบท้ายประกาศบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา  
ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  สามารถกําหนดตามประกาศ 
 
                /มหาวิทยาลัยราชภัฏ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ วรรคท้าย ในกรณีท่ีจะให้ได้รับเงินเดือนแตกต่างไปจากท่ีกําหนดในประกาศนี้  
ให้มหาวิทยาลัยกําหนดอัตราท่ีเหมาะสมแล้วเสนอ ก.บ.ค. 
 ๒. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกให้ใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยา ลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วย  การบรรจุ บุคคลเข้ า รับราชการเ ป็นข้ าราชการพลเ รือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม และ 
 ๓. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘  
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งองค์คณะบุคคลดําเนินการคัดเลือก โดยมีจํานวนและองค์ประกอบ เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ค. 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้ดําเนินการและกําหนดอัตราเงินเดือนในการจ้าง
ดังนี้ 
 ๑. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการ
สอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
 ๓) ประธานสาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 
 ๔) หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าท่ีกําหนดเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่งท่ีคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือทดลองปฏิบัติงาน และเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๒. กําหนดอัตราเงินเดือนในการจ้าง ผศ. ดร. บุญเหลือ ใจมโน อัตราเดือนละ ๔๐,๐๘๐ บาท 
และ ดร.ขนิษฐา ใจมโน อัตราเดือนละ ๓๕,๔๕๐ บาท 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ ประกอบด้วย 
   ๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
   ๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
   ๓) ประธานสาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 
   ๔) หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่กําหนดเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งที่คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือทดลองปฏิบัติงาน และเกณฑ์การ
ตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือก 
                 /๒. อนุมัติกําหนด... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๔

 ๒. อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนในการจ้าง ผศ. ดร. บุญเหลือ ใจมโน อัตราเดือนละ 
๔๐,๐๘๐ บาท และ ดร.ขนิษฐา ใจมโน อัตราเดือนละ ๓๕,๔๕๐ บาท 
 ๓.  มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๓/๒๕๕๘ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๓/๒๕๕๘ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
  
 
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                                          
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค.           
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม    
 

 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 

 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                             
ผู้อํานวยการกองกลาง                     
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 
 
(นายปรีชา  ไชยโย)     
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานกุาร ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


