
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 

วันอาทิตยท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

 
 
 

/ผูปฏิบัติหนาที.่.. 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

  

๒

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

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี  - 
         

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันเสารที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๖ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๓/๒๕๕๕ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 

 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
  ๓.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการประเมินขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการประเมินขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุมแลวนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป น้ัน 
   บัดน้ีอธิการบดี ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการประเมินขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เ พ่ือแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

               /๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัย... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

  

๓

 ๓.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดความรู ความสามารถ และ
ทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมใชตําแหนงประเภท
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่ อง การกําหนดความรู  ความสามารถและทักษะ 
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมใชตําแหนงประเภทวิชาการ  พ.ศ. 
๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมแลวนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป น้ัน 
 บัดน้ีอธิการบดี ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.  รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดความรู ความสามารถ  
  และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมใช 
  ตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ๓.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง
ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมใชตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมใชตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของ 
ที่ประชุมแลวนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป น้ัน 
 บัดน้ีอธิการบดี ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๓.๑ 
มติ ก.บ.ค.  รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดระดับสมรรถนะ 
  ท่ีคาดหวังของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมใชตําแหนงประเภทวิชาการ  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เปนผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตามบันทึกขอความ ที่ สศว. ๒๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องการจาง
ผูเช่ียวชาญและที่ปรึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑ 
 กรรมการและเลขานุการไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูเช่ียวชาญและที่ปรึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ /ที่ประชุมไดรวมกัน... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

  

๔

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นวาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมไดกําหนดคุณสมบัติ กรอบหนาที่ที่รับผิดชอบ อัตรา
เงินเดือนสําหรับผูที่มีคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี จึงเห็นควรกําหนดอัตราเงินเดือนของผูเช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี ในอัตราเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท   
 กรณีผูเช่ียวชาญและที่ปรึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม เห็นควรประกาศรับสมัครโดย
กําหนดอัตราเงินเดือนในการจางเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปน

ผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ี
ประชุมแลวนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศรับสมัครตอไป   

 
 ๕.๒  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทน 
เพ่ิมพิเศษสําหรับผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ....... 
 โดยที่ เปนการสมควรกําหนดเงินคาตอบแทนพิเศษผูบริหารที่ เกษียณอายุราชการ  
แตยังดํารงตําแหนงไมครบวาระที่ไดรับการแตงต้ัง กรรมการและเลขานุการไดจัดทํา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารที่เกษียณอายุราชการ 
พ.ศ. ....รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วรรคสาม พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจไดรับเงินตอบแทนเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยน้ัน จึงเห็นควรจัดทํา
ประกาศกําหนดคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูบริหารที่เกษียณอายุราชการแลวแตยังดํารงตําแหนงไมครบ 
ตามวาระทีไ่ดรับแตงต้ังเพื่อใชเปนมาตรฐานตอไป 
มติ ก.บ.ค. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทน 
  เพ่ิมพิเศษสําหรับผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ พ.ศ........ มอบกรรมการและเลขานุการ 
  นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป   

 

 ๕.๓  การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคางาน เพ่ือแตงต้ังขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 
 ตามบันทึกขอความงานคลัง ที่ งค. ๒๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นางสาวศิริขวัญ วาวแวว ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดย่ืนขอรับการประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ระดับชํานาญการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
 รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอมูล
และขอเสนอแนะประกอบการพิจารณา วา ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ยังไมมีกรอบตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ ในหนวยงานสังกัดงานคลัง จึงตองมีการวิเคราะหคางาน 
ประเมินคางานของตําแหนง เพื่อขอกําหนดระดับตําแหนงระดับชํานาญการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
 
          /และการแตงต้ัง... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

  

๕

ราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑ และจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่จะเสนอ 
ขอปรับปรุงฯ ตามขอ ๑๒ ทั้งน้ีคณะกรรมการตามขอ ๑๓ เห็นควรใหมีคณะกรรมการประเมินคางาน ดังน้ี 

๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
๓. หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ 

 ทําหนาที่ประเมินคางาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง และเมื่อดําเนินการประเมินคางาน
เรียบรอยแลวใหนําผลการประเมินเสนอตอ ก.บ.ค. พิจารณา และเสนอใหสภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนด
กรอบตําแหนงตอไป  
มติ ก.บ.ค. เห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคางาน เพ่ือแตงต้ังขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง ตามท่ีรองศาสตราจารย
สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๕/๒๕๕๕ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๕/๒๕๕๕ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
  
(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)             (นางพรรณวิภา  บุญมา)                                  
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค.    หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ 
ผูบันทึกการประชุม/ผูพิมพรายงานการประชุม      ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม                                    

 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                       
ผูอํานวยการกองกลาง                 
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม        

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


