
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน ์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๕. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๖. นายวีระชัย รินดวงดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๗. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
             /เร่ิมประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๒

       

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เ ม่ือวันเสาร์ท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๖ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๒/๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไม่มี -  

        
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 
 ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ และอนุมัติกรอบระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๒ อัตรา นั้น 
  มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับชํานาญการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
             
               /มหาวิทยาลัย... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๓

  มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ เพ่ือให้ ก.บ.ค. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑)  รองศาสตราจารย์ สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้เสนอแนะให้ปรับแก้ และเพ่ิมเติมข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ ดังนี้  
  ๑.  ปรับแก้ข้อความ “ตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ หรือวิชาชีพเฉพาะ” ปรับแก้
เป็น “ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ” ทุกแห่ง 

 ๒.  ข้อ ๒. คุณสมบัติผู้ประเมินตนเองเข้าสู่ตําแหน่ง ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
   ๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และ 
     ๒.๓ เคยดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ 
  (ก) ดํารงตําแหน่งในระดับ ๕ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
  (ข) ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดับ ๔ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
   ๒.๔ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเหมาะสมกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 ๓.  ข้อ ๓.๒ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ี
จําเป็นสําหรับตําแหน่งท่ีจะประเมิน” 

 ๔. ข้อ ๔. วัน เวลา และสถานท่ี รับแบบประเมิน ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 
  ผู้ประสงค์จะประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง ขอแบบประเมินและยื่นแบบประเมินได้ ท่ีงาน 

การเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ระหว่างวันท่ี ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ในวันและเวลาราชการ และจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินตามข้อ ๓ ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
   ๕. ข้อ ๕.๔ ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ๑๐๐ คะแนน 

๒)  นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ได้เสนอขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ 
๓. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
๔. ผู้อํานวยการกองกลาง  เลขานุการ 
         /มติ ก.บ.ค.... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๔

มติ ก.บ.ค.   ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยให้ปรับแก้ตามที่รองศาสตราจารย์
สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะ  

 ๒. เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 
ประกอบด้วย 
๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง  กรรมการ 
๓) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
๔) ผู้อํานวยการกองกลาง   เลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๔/๒๕๕๗ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๔/๒๕๕๗ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

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

 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)                                   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
                                         

 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                       
ผู้อํานวยการกองกลาง                 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
  

 
(นายปรีชา  ไชยโย)        
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


