
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม 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.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี       
   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี 
   กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๘. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายจตุพร จันทรมา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
                         /เริ่มประชุมเวลา...    
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๕ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๔/๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเล่ือน 
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค.  
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเล่ือน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มติ ก.บ.ค.    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
 ผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า  
   นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค.  
ขออนุญาตท่ีประชุมขอถอนวาระดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องด้วยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ในคราว 
                  /ประชุมวันท่ี... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๓

ประชุมวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้มติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉะนั้น เพ่ือให้การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นควรถอนวาระ 
มติ ก.บ.ค.     ให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง

ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
 
  ๕.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/ว ๙๗๓  
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นประจําสถาบัน และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในคราวประชุม
คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย 
การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ดั งนั้ น เ พ่ื อ ใ ห้กา ร กํ าหนดระดับตํ าแหน่ งและการแต่ งตั้ ง ข้ า ร าชการพล เ รือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นไปตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย 

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.     เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดี 
 
        /๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๔

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร กรรมการ   
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓. นายปรีชา  ไชยโย    กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   
๔. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   

 
 ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๖/๒๕๕๘ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๖/๒๕๕๘ 
ในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
  
 

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


