
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ก.บ.ค.) 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ 

วันอังคารท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

********************************** 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๔. อาจารย์วิรัช ไชยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย   โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ์
   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   กรรมการ 
๘. นางประภา ไชยมงคล ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
     กรรมการ  
๙. อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์         ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เด่ียววิไล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
   กรรมการ    
 
 
 

/ผู้ปฏิบัติหน้าที่... 
 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
  

� 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. นางสาวลัดดา กาจาร ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประธาน ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓  

 ตามที่ได้มีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๙ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑ – ๙ 

 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  โดยไม่มีการแก้ไข          

มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ โดยไม่มีการแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

  ๓.๑   การกําหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ทบทวนการกําหนด
บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  น้ัน 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนตามมติ
ดังกล่าว  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓  ดําเนินการกําหนด (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
                 /ที่ประชุมได้ร่วมกัน... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
  

� 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าอัตราค่าจ้างในการจ้างพนักงานฯ ในระดับของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ค่อนข้างไม่จูงใจให้เกิดการกระตือรือร้นในการทํา
ผลงานทางวิชาการ จึงเห็นควรนํากลับไปทบทวน โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวน 

มติ ก.บ.ค.   มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นํา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลของ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง บัญชีค่าจ้างและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงาน  
  ในสถาบันอุดมศึกษา  กลับไปทบทวนตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

   

 ๓.๒ (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เร่ือง หลักเกณฑ์การทดลอง
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ............. 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีมติมอบกรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. นํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่องหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.....  นํากลับไปทบทวน ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม  แล้วนําเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี  กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นว่า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ...........  มีหลายแห่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ  จึงเห็นควรแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
๒.  อาจารย์วิรัช  ไชยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๓.  นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน นิติกร   กรรมการ 
๔.  นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี           กรรมการและเลขานุการ 

มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนฯ และมอบคณะกรรมการท่ีได้รับ 
   แต่งต้ังนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองหลักเกณฑ์การทดลอง 
   ปฏิบัติงาน พ.ศ....กลับไปพิจารณาทบทวน แล้วนําเสนอท่ีประชุมในคราวต่อไป 

 

 ๔.๑  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง เร่ืองหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคคล
เข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทน กรณีผู้มีประสบการณ์ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน กรณีผู้มี
ประสบการณ์  และนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  น้ัน 
 บัดน้ี  อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ /๔.๒  สัญญาจ้างพนักงาน... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
  

� 

 ๔.๒ สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๓  มีมติมอบนิติกรนํา (ร่าง) สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปตรวจสอบ และ
ปรับแก้ตามข้อสังเกตของที่ประชุม  แล้วนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุญาตใช้ต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี นิติกร ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย และได้นําไปใช้แล้ว รายละเอียดดังน้ี 
 ๑) สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
 ๒) สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๒ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ  แต่ให้เพ่ิมข้อความในส่วนของสัญญาคํ้าประกัน  ควรให้ผู้คํ้าประกันมาลง

ลายมือชื่อในสัญญาคํ้าประกันต่อหน้านิติกร   

 

 ๔.๓ การรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พิจารณาเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ให้กับ 
 ๑.  นางสาววลัยลักษณ์  บุญชุม  ผู้รับทุนภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ ประจําปี 
๒๕๕๑ ประเภททุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรในประเทศ สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์   
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑   
 ๒.  นางสาวณัฐพร  พุทธวงศ์  ผู้รับทุนภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ ประจําปี 
๒๕๔๙ ประเภททุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรในประเทศ สาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๒   
 ๓.  นางสาววีรนุช  คฤหานนท์  ผู้รับทุนภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ ประจําปี 
๒๕๕๐ ประเภททุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรในประเทศ สาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๓   
 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  รับเป็นสถาบันต้นสังกัดให้นักศึกษา จํานวน ๒ ราย 
คือ 
 ๑.  นายทัศไนย  ขัตติสะ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๔ 
 ๒.  นางสาวโศภิษฐพร  ศิลปะภิรมย์สุข  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๕  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๕ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 

          /๔.๔  รายงานการรับโอน... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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 ๔.๔  รายงานการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ทดแทนตําแหน่งท่ีว่าง 

 ตามที่  อาจารย์ฐาปนพงศ์  รัตนชมภู  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่ง
อาจารย์ ระดับ ๗ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑๑๗ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประกาศรับโอน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ได้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ภักดี ตําแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ระดับ ๘  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเมื่อวันที่  
๑ กันยายน ๒๕๕๓  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 
 และนายรังสิมันต์ุ  ไวกุล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับ ๘ (หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  เลขที่
ตําแหน่ง ๐๑๙๖  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประกาศรับโอน  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  ได้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
การดําเนินการรับโอน  รายละเอียดตามเอกสารประการประชุมหมายเลข  ๔.๔.๒ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๕.๑   การจ้างผู้บริหารท่ีเกษียณอายุราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา    
 ตามที่รองศาสตราจารย์บุญชัด  เนติศักด์ิ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์  ได้เกษียณอายุราชการต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
 ตําแหน่งคณบดี  เป็นตําแหน่งที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ไม่ได้กําหนด
คุณสมบัติว่าต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงสามารถดํารงตําแหน่งได้ต่อไปจนครบวาระ
และมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและ
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และอาจได้รับค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดอีกก็ได้ ทั้งน้ีตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๕๙/๒๕๕๐ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างอาจารย์
ประจําตามสัญญา และลูกจ้างประจําตามสัญญา สามารถดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามข้อ ๑๐(ข) (๑)(๒)(๓) ได้ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๓ 
 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยได้จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ  ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จํานวน ๓  ราย  โดยจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑.๔ 
                  /ที่ประชุมได้ร่วมกัน... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เน่ืองจากที่ผ่านมาได้เคยจ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุ
ราชการ แต่ยังไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี ซึ่งสามารถดํารงตําแหน่งคณบดีต่อไปได้ จํานวน  
๑ ราย ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี  จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มติ ก.บ.ค. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างและแหล่งงบประมาณ 
ในการจ้างผู้บริหารท่ีเกษียณอายุราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  

 
 ๕.๒   การเปลี่ยนสายงานจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  
เป็นสายสนับสนุนวิชาการ รายอาจารย์จิระประภา  คําราช  

 ตามหนังสือที่ สวท. ๑๑๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ อาจารย์จิระประภา คําราช  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์ระดับ ๗ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑๓๘ สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสายงานจากสายวิชาการเป็นสายสนับสนุนวิชาการ  จากตําแหน่ง
อาจารย์ระดับ ๗  เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๗  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ว่าด้วยการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่งและการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ข้อ ๕  ให้ ก.บ.ค. มีอํานาจหน้าที่
ในการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง และการตัดโอนตําแหน่งตามข้อบังคับน้ี ทั้งน้ี
เมื่อได้ดําเนินการแล้วให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๒ 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า  หนังสือขอเปลี่ยนสายงานของอาจารย์จิระประภา  
คําราช  ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัด  จึงเห็นควรให้แจ้งอาจารย์จิระประภา คําราช ทําหนังสอื
ขอเปลี่ยนสายงานโดยให้ผ่านความเห็นชอบของคณบดีต้นสังกัดก่อน 

มติ ก.บ.ค. แจ้งอาจารย์จิระประภา  คําราช  ทําหนังสือขอเปลี่ยนสายงานฉบับใหม่  โดยผ่านความ 

  เห็นชอบของคณบดีต้นสังกัด  แล้วนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในคราวต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 

  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  
๕/๒๕๕๓ 

  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๕/๒๕๕๓ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 

 

          /เลิกประชุมเวลา... 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

   

(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                            

  ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม                                     

 

(นางสาวลัดดา  กาจารี)        

หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ      
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
 

(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                                     

ผู้อํานวยการกองกลาง                  

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม               

 

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


