
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๗. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๘. นายวีระชัย รินดวงดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๙. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
             /เร่ิมประชุม... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มิถนุายน 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 ๓/๒๕๕๗  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๓/๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๐๙๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  
ได้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่าจํานวน ๓ ราย และงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการได้ทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบให้ตําแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร นั้น  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/๖๐๙๑ ลงวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ (เพ่ิมเติม) 
พร้อมท้ังให้มหาวิทยาลัยกรอกแบบตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า นางวรัญชญา ดวงแก้ว มีคุณสมบัติไม่ครบตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่า  คือ มีเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ําของระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (๒๖,๖๖๐ บาท)  
                /จึงเห็นควรให้ยกเลิก... 
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๓

จึงเห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งนางวรัญชญา ดวงแก้ว ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ หัวหน้างาน
บริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ และมอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ดําเนินการทําคําส่ังยกเลิก 
   การแต่ งตั้ งนางวรัญชญา ดวงแก้ว ดํารงตํ าแหน่งหัวหน้า สํานักงานคณบดี 
   คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และให้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี 
     คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

      
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 
  ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ 
( ร่าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เ ร่ือง การประเ มินเ พ่ือแต่ งตั้ งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยให้
ปรับแก้ตามท่ีรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  
และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  
  คณะกรรมการประเมินฯ ได้ทําการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ( ร่า ง )  คํ า ส่ั งมหา วิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง แต่ งตั้ งข้ าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
  ท่ีประ ชุม ได้ ร่ วม กัน พิจารณาแ ล้ว  อนุ มัติ ผลการประเ มินข้ า ราชการพล เ รือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ
การ ของนางสาวศิริขวัญ วาวแวว และอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับชํานาญการ ท้ังนี้ไม่ก่อนวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   ๑. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 
 ๒. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริขวัญ  วาวแวว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ทั้งนี้ 
ไม่ก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

 
          /๕.๒ (ร่าง) บัญชีแนบท้าย... 
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๔

 ๕.๒ (ร่าง) บัญชีแนบท้าย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับแก้ไข) 
 ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ปรับแก้
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เก่ียวกับคุณสมบัติ และอัตราเงินเดือน นั้น                                               
  (ร่าง) บัญชีแนบท้าย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เ ร่ืองการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับแก้ไข) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอท่ีประชุมขอปรับแก้
ในส่วนของอัตราเงินเดือนสายวิชาการท่ีเป็นชาวต่างประเทศ ข้อ ๒.๒.“อตพ. ๒ อัตราเงินเดือน ๒๖,๕๐๐ – 
๓๐,๙๐๐ บาท” ปรับแก้เป็น “อตพ. ๒ อัตราเงินเดือน ๒๖,๕๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท” 
 ๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอ 
ให้ตัดข้อความท่ีขีดเส้นใต้ออก 
 -  “อตพ.๑ ...มีหน้าท่ีสอนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี..” 
 -  “อตพ.๒ ...มีหน้าท่ีสอนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี..” 
มติ ก.บ.ค.     เห็นชอบ (ร่าง) บัญชีแนบท้าย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
   การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับแก้ไข) โดยให้ปรับแก้ตาม 
   ที่ประชุมเสนอแนะ และให้ใช้บัญชีแนบท้ายนี้แทนบัญชีแนบท้ายฉบับเดิม 
 
 ๕.๓  (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม นั้น 
  บัดนี้คณะกรรมการทบทวน แก้ไขข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  
ได้ดําเนินการปรับแก้ (ร่าง) แบบประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของาน (ร้อยละ ๘๐) ข้อ ๒ ด้านบริหารงาน (ร้อยละ 
๑๕) ข้อ ๒.๑ จัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
(ร้อยละ ๓) ในส่วนของประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

- ข้อ ๓. ให้ตัดข้อความท่ีขีดเส้นใต้ออก “..การไหลของงาน (Work Flow) ของงาน
ตามมาตรฐาน...” 

- ข้อ ๕. ให้ตัดข้อความท่ีขีดเส้นใต้ออก “..การไหลของงาน (Work Flow) ของงาน
ตามมาตรฐาน...” 
              /ข้อ ๒.๑ – ข้อ ๒.๕... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๕

๒. ข้อ ๒.๑ – ข้อ ๒.๕ ในส่วนของเกณฑ์การประเมินให้ใช้ข้อความดังนี้ 
๑. ดําเนินการได้ ๑ ข้อ ได้ ๐.๖ คะแนน 
๒. ดําเนินการได้ ๒ ข้อ ได้ ๑.๒ คะแนน 
๓. ดําเนินการได้ ๓ ข้อ ได้ ๑.๘ คะแนน 
๔. ดําเนินการได้ ๔ ข้อ ได้ ๒.๔ คะแนน 
๕. ดําเนินการได้ ๕ ข้อ ได้ ๓ คะแนน 

๓. ข้อ ๕ งานส่วนกลาง (ร้อยละ ๑๐) ข้อ ๕.๒ ให้เพ่ิมข้อความท่ีขีดเส้นใต้ “โครงการท่ีมี
ยอดเงินมากกว่า ๑ ล้านบาท...”  

มติ ก.บ.ค.     เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้ใช้แบบประเมินดังกล่าวตั้งแต่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 ๕.๔  (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภทท่ัวไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม นั้น 
  บัดนี้คณะกรรมการทบทวน แก้ไขข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  
ได้ดําเนินการปรับแก้ (ร่าง) แบบประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑ 
มติ ก.บ.ค.     เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป และให้ใช้แบบประเมินดังกล่าว
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
 ๕.๕  การกําหนดอัตราเงินเดือนในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ซ่ึงเป็นชาว
ต่างประเทศ ปฏิบัติงานตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จ้าง Miss TRUONG THI HANG ชาวเวียดนาม  
ตามบันทึกข้อความ ภท.ตปท. ๐๑๒/๕๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เร่ืองขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ชาวต่างประเทศ นั้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอท่ีประชุมพิจารณา
อัตราเงินเดือนในการจ้าง Miss TRUONG THI HANG สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเสนอให้จ้างในอัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน  

ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๒.๒ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และอัตราเงินเดือน อตพ.๒ อัตรา
เงินเดือน ๒๖,๕๐๐  - ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 

/ท่ีประชุมได้ร่วมกัน... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๖

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ้าง Miss TRUONG THI HANG ในอัตราเดือนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท โดยมอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
มติ ก.บ.ค.     อนุมัติให้จ้าง Miss TRUONG THI HANG ชาวเวียดนาม ในอัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐  
  บาท ต่อเดือน และมอบงานการเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๕/๒๕๕๗ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๕/๒๕๕๗ 
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 


