
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

/ผูปฏิบัติหนาที.่.. 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวลัดดา กาจาร ี ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย ผูชวยเลขานุการ 
   

ผูเขารวมประชุม 
นางพรรณวิภา บุญมา รักษาการหัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ วิกฤตปญหาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
   ปญหาท่ี ๑ ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําลังเขาสูภาวะวิกฤต เน่ืองจากเกิด
ปญหาบุคลากรที่จะมาเปนศักยภาพของมหาวิทยาลัยลดลง คือ 
   - ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการได
เกษียณอายุราชการไปหลายคน   
   - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ วุฒิปริญญาเอก ไดลาออกไปปฏิบัติงาน  
ณ มหาวิทยาลัยอื่นหลายคน ไดแก อาจารย ดร.กังสดาล กนกหงษ   อาจารย ดร.พิมพร ไชยตา และอาจารย 
ดร.อาทิตย นันทขวาง  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดพยายามหาแนวทางและวิธีแกไขเพื่อลดปญหาดังกลาว 
   ปญหาท่ี ๒ มีหลายสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากร วุฒิปริญญาเอก แตไมมีผูมาสมัคร 
   ปญหาท่ี ๓  การโอน – ยาย  เหตุผลของการโอนยายมีอยู ๒ ลักษณะ คือมีความ
จําเปน และหนวยงานอยากใหโอนยาย มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองมีการสอบถามขอมูลกอนที่จะรับโอนยาย  
เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
          
  ๑.๒  การตรวจสอบ และทบทวนระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับบุคลากร 
   มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝายนิติการของมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบ และ
ทบทวนระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับบุคลากร และไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารดูแล 
วาควรจัดทําตารางเพื่อกําหนดชวงเวลาการดําเนินการตาง ๆ ของงานการเจาหนาที่ฯ อยางไรบาง ณ ขณะน้ี
มีอาจารยไดขออนุญาตไปสอบเพื่อศึกษาตอตลอดทั้งป ซึ่งไมทราบวาการสอบดังกลาวถูกตองหรือไม และ
การขออนุญาตไปสอบเพื่อศึกษาตอน้ันเปนความตองการของคณะหรือไม จึงมอบหมายใหรองอธิการบดี 
ฝายวิชาการเชิญประชุมคณบดี เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องดังกลาว ตลอดจนการกําหนดกรอบอัตรากําลังของคณะ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
                /ระเบียบวาระที่ ๒ ... 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๓

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔  
ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๖ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ โดยไมมีการแกไข 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางขั้นตํ่า – ขั้นสูง 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
มีมติเห็นชอบมอบใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ใหนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการ
กําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่า - ข้ันสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปปรับแกใหสอดคลองกับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุม น้ัน  
   บัดน้ีรองอธิการบดีฝายบริหาร ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนด
บัญชีคาจางข้ันตํ่า – ข้ันสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมขีอเสนอแนะดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะ 
ดังน้ี 

๑) หนา ๒ เห็นควรใหยกเลิกขอความ “ขอ ๖ การ เลื่ อนคาจ างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลม” ซึ่งหากเขียนไวอยางน้ีแกรงวาจะเกิดปญหาในการปฏิบัติ เน่ืองจากขาราชการ
มีการเลื่อนเงินเดือนปละ ๒ ครั้ง การเลื่อนเงินเดือนคํานวณ จาก Mid Point  สวนพนักงานฯ เลื่อนคาจางป
ละ ๑ ครั้ง โดยเอาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งมารวมกันแลวพิจารณาเลื่อนคาจาง การเลื่อนคาจาง
เลื่อนเปนอัตรารอยละจากฐานคาจางเดือนสุดทายกอนการพิจารณาเลื่อนคาจาง  

๒) เห็นควรใหนําขอความ ขอ ๕ และ ขอ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่องบัญชีคาจางและหลักเกณฑการเลื่อนคาจางของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เดิม) มาปรับใชกับ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชีคาจาง 
ข้ันตํ่า – ข้ันสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดใหขอเสนอแนะวา คาจางข้ันตํ่าของวุฒ ิปวช. ควรปรับใหเพิ่มข้ึนเพื่อใหดูเหมาะสม เน่ืองจาก
สูงกวาอัตราคาจางข้ันตํ่าของวุฒทิี่ตํ่ากวาวุฒิ ปวช. เพียง ๕๐ บาท 
                /๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๔

๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานที่ประชุมเสนอใหปรับคาจางข้ันตํ่าของ
วุฒิ ปวช. เปน ๖,๕๐๐ บาท  

๔. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขออนุญาตที่ประชุมเพิ่มเติม
ขอความ และปรับแกขอความตามขอเสนอแนะของที่ประชุมใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่า – ข้ันสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 

๑) ใหยกเลิกขอความในขอ ๖ แลวใชขอความตอไปน้ีแทน “ขอ ๖ การเลื่อนคาจาง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเลื่อนปละครั้ง และตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมา 
ไมนอยกวา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป”  

๒) ขอ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเลื่อนคาจาง
ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาบังคับใชโดยอนุโลม  

๓) ขอ ๘ การเลื่อนคาจางของแตละคน ใหใชเกณฑรอยละ โดยใชฐานคาจางที่ไดรับ 
ในเดือนสุดทายกอนไดรับการพิจารณาเลื่อนคาจางเปนฐานในการคํานวณ สวนอัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน
คาจางใหเปนอํานาจของอธิการบดีเปนผูพิจารณา  

มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบใหนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชี 
   คาจางขั้นตํ่า – ขั้นสูง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปปรับแกตาม 
   ขอเสนอแนะของท่ีประชุม แลวเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
 ๓.๒ (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
   ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
มีมติเห็นชอบใหนํา (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ไปทบทวนและตรวจสอบความถูกตองแลวนําเสนอที่ประชุมในคราวตอไป กอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ น้ัน  
   บัดน้ี  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๒.๑ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขออนุญาตที่ประชุมแกขอความ 
ในชองระดับ ของตําแหนงหัวหนางาน โดยปรับแกขอความจาก “ชํานาญการพิเศษ-ชํานาญการ” เปน 
“ปฏิบัติการ – ชํานาญการพิเศษ” ทุกแหงที่เปนตําแหนงหัวหนางาน 
  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดให
ขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังน้ี 

๑) กรอบอัตรากําลังน้ีไดผานการกลั่นกรองมาจากทุกหนวยงานแลวหรือไม 
         /๒) ทางคณะ/หนวยงาน... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๕

๒) ทางคณะ/หนวยงานไดวิเคราะหความตองการของอัตรากําลังบุคลากรในป ๒๕๕๕ –  
๒๕๕๘ ดีแลวหรือไม 

๓) เสนอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาวิเคราะหความตองการของอัตรากําลัง 
โดยแบงคณะกรรมการออกเปน ๒ ชุด คือ ๑. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังของสาย
วิชาการ ๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังของสายสนับสนุน 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะวา เห็นควร
ใหนํา (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ไปทบทวนปรับแก ทั้งน้ีใหกันอัตราไวสําหรับผูที่มหาวิทยาลัยรับเปนสถาบันการศึกษา 
ตนสังกัด 
มติ ก.บ.ค. เห็นควรใหนํา (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ไปทบทวนปรับแก และ 
  พิจารณาใหรอบคอบ โดยแบงกรอบอัตรากําลังเปน ๒ สาย คือกรอบอัตรากําลัง 
  สายวิชาการและกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน  และแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา 
         จัดทํากรอบอัตรากําลังดังกลาวดังน้ี  

๑. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังสายวิชาการ  
๑) รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 

  ๒) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
  ๓) ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน   กรรมการ 
  ๔) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
  ๕) หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๖) นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
  ๗) นางสาวธัญพิชชา  อุนมอน    ผูชวยเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน  
  ๑) รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
  ๒) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
  ๓) คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
  ๔) หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕) นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
  ๖) นางสาวธัญพิชชา  อุนมอน    ผูชวยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑   การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
มีมติเห็นชอบในหลักการ การจัดทํากําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมอบรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการในเรื่องดังกลาว น้ัน  

/บัดน้ีรองอธิการบดี... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๖

   บัดน้ีรองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนางานในหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา  
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๒๙๐๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ไดแตงต้ังบุคคลใหรักษาการแทนหัวหนางานในหนวยงานระดับงาน ระดับกองหรือเทียบเทา ต้ังแตวันที่  
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สถาบัน/สํานัก ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนางานใน
หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนางานในหนวยงานระดับกองหรือ 
  เทียบเทา และใหนําเสนออธิการบดีลงนามตอไป ดังรายชื่อตอไปน้ี 
 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง แตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
๑. นางก่ิงดาว ปดเปา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานประชุมและพิธีการ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

๒. นางพิศวง  
         กองกระโทก 

บรรณารักษ  ชํานาญการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บรรณารักษ  ชํานาญการ 
หัวหนางานบริการหองสมุด 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. นายโสพณ  
         วาทิรอยรัมย 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. นางดวงทิพย  รัตนชมภ ู เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

๕. นางสาวณัฐนพิน   
         ขันนาแล 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. นายเสรีย  
         ศรีสวการย 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานอาคารสถานท่ีและบริการกองกลาง 
สํานักงานอธิการบด ี

๗. นางสาวฉันทาพัฒน   
         สมปาน 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
งานคลัง  
กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
หัวหนางานคลัง 
กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๗

ช่ือ - สกุล ตําแหนง แตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
๘. นางวรัญชญา  ดวงแกว นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 

หัวหนางานคลัง   
กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๙. นางสาวลัดดา กาจารี บุคลากร ชํานาญการ   
หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ  
กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๐. นางพรรณวิภา 
           บุญมา 

พนักงานพิมพ ระดับ ส ๓ 
งานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ  
กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

พนักงานพิมพ ระดับ ส ๓ 
หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ
กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

๑๑. นางพชรพร   
           แกวประเสริฐ 

พนักงานพิมพ ระดับ ส ๓ 
หัวหนางานประชาสัมพันธ  
กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

พนักงานพิมพ ระดับ ส ๓ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบด ี

๑๒. นางสาวรัชสุภา   
           การักษ 

นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
งานประกันคุณภาพ  
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี

นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
หัวหนางานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี

 
 

 ๕.๒ การแตงต้ังบุคคลใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณบดี และหัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ 

   เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสํานักผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบการแตงต้ังบุคคลใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงานคณบดี และหัวหนา 
  สํานักงานผูอํานวยการ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามตอไป ดังรายชื่อตอไปน้ี 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
นางสาวลัดดา   
          กาจารี 
 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบด ี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

นางวรัญชญา   
     ดวงแกว 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบด ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นางสาวณัฐนพิน   
         ขันนาแล 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 
หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

        /๕.๓ การตอเวลาราชการ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๘

    ๕.๓   การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเกษียณอายุ
ราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ดวยในปสิ้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยเกษียณอายุราชการ จํานวน ๒ ราย คือ รองศาสตราจารยจําเนียร  นันทดิลก  
และรองศาสตราจารยไพทูรย  เวทการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 จากการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ทั้ง ๒ สาขาวิชาเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร  
จึงเห็นควรไดรับการพิจารณาตอเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๓.๒ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดประกาศแนวทางการตอเวลาราชการของขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๓ 
 ก.พ.อ. ไดประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๔ 
 เพื่อใหการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ที่เกษียณอายุราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารายช่ือคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาการตอเวลาราชการดังกลาว ประกอบดวย  

๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ  ประธานกรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง  กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย  โกศล  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน  พัฒนพงษ  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๕. รองศาสตราจารยนันทะ  บุตรนอย  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  โพธ์ิแพง  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง  กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร 

๘. นายปรีชา  ไชยโย    กรรมการเลขานุการ 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๙. นายเกรียงเดช  แกวบุญปน   ผูชวยเลขานุการ 
๑๐. นางกิ่งดาว ปดเปา    ผูชวยเลขานุการ 

                /มติ ก.บ.ค.... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
  

๙

มติ ก.บ.ค. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแตงต้ังตอไป   
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๔/๒๕๕๔ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
   

(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)                            
ผูบันทึกการประชุม/ผูพิมพรายงานการประชุม                                     
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                                     
ผูอํานวยการกองกลาง                  
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม               
 
(นายปรีชา  ไชยโย)  
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค.          


