
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธน ู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี       
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี 
   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๗. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๘. นายจตุพร จันทรมา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๙. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
                         /เริ่มประชุมเวลา...    
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) แทน
ตําแหน่งท่ีว่าง รายละเอียดดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  สายธนู   เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 

ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๓ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๓/๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไม่มี -  

          /ระเบียบวาระท่ี ๕... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๓

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การประเมินเข้าสู่ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน และสํานัก มีผู้บริหารระดับกอง
ห รือ เ ทียบเ ท่าตามโครงส ร้ างของแต่ ละหน่ วยงานปฏิ บัติหน้ า ท่ี ในการบ ริหารงานสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะ สถาบัน และสํานัก ให้มีความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตรงตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การประเมิน 
เข้าสู่ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
 (ร่าง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรปรับแก้ข้อความดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การประเมินเข้าสู่ตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า ให้ปรับแก้ในส่วนของวัน เวลา และสถานท่ี รับแบบประเมิน 
จากเดิมวันท่ี ๑๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปรับแก้เป็นวันท่ี ๑๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๒. ปรับแก้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เป็นดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร กรรมการ   
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓. นายปรีชา  ไชยโย    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   
๔. นางพรรณวิภา  บุญมา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ   

มติ ก.บ.ค.     ๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประเมินเข้าสู่ 
  ตําแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า โดยให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะของประชุม 

 
 
          /๒.  เห็นชอบให้แต่งตั้ง... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๔

  ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร กรรมการ   
     คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๓. นายปรีชา  ไชยโย    กรรมการและเลขานุการ 
   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

๔. นางพรรณวิภา  บุญมา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   

 
  ๕.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์ 
การเล่ือนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 เป็นการท่ีเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ และเพ่ือให้การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเล่ือนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๖  
  มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองบัญชีเงินเดือนและ
หลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้และเพ่ิมเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. ข้อ ๖ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือเล่ือนเงินเดือนให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาบังคับใช้โดย
อนุโลม” 

๒. ข้อ ๗ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๗ การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้นํา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้
ใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒” 

๓. ข้อ ๘ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๘ ร้อยละของการเล่ือนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยรวมท้ังปี ต้องไม่เกินวงเงินท่ีได้รับจัดสรร ส่วนอัตราร้อยละท่ีได้รับการเล่ือนเงินเดือนให้เป็น
อํานาจของอธิการบดีเป็นผู้พิจารณา” 

               /๔. ให้ทบทวนแก้ไข... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๕

๔. ให้ทบทวนแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒ ฐานในการคํานวณและ 
ช่วงเงินเดือนสําหรับการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ในส่วนของประเภทตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ช่วงเงินเดือน Mid Point และฐานในการคํานวณ 
(บน – ล่าง) อีกคร้ัง 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง บัญชีเงินเดือนและ 

  หลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 

 ๕.๓  การพิจารณารับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 
 นายวุฒิโชติ จันทร์แสนตอ นักศึกษาผู้รับทุนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอกร่วม 
ในและต่างประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ ศึกษา 
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพิจารณารับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าหลักสูตร และสาขาวิชาท่ีนายวุฒิโซติ จันทร์แสนตอ 
ศึกษาอยู่ไม่ตรงกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน จึงไม่สามารถรับเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ต้นสังกัดได้   
มติ ก.บ.ค.     ๑.  ไม่รับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 
 ๒. มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ แจ้งนายวุฒิโชติ จันทร์แสนตอ ทราบ 
   
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๕/๒๕๕๘ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๕/๒๕๕๘ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
  

(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                                          
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค.           
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม    
 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)          (นายปรีชา  ไชยโย)     
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ        ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม         กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค./ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


