
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๑.๐๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๖. อาจารย์แวอีเลียส  บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๗. นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๓. นายจตุพร  จันทรมา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
 

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



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๕/๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
 ผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า  
  ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น 
  คณะกรรมการประเมินฯ ได้ทําการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  
 
               /มหาวิทยาลัยได้จัดทํา... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๓

  มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
  คณะกรรมการ ก.บ.ค. ดังรายช่ือต่อไปนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็น
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งหัวหน้า
สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี กรรมการ ก.บ.ค. 
ประธานกรรมการประเมิน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กรรมการ ก.บ.ค. กรรมการประเมิน 

๓. นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. 
กรรมการและเลขานุการการประเมิน 

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด จึงเห็นควรอนุมัติผลการประเมิน
และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับ
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า รายนางวรัญชญา ดวงแก้ว ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.     ๑. อนุมัติผลการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ดํารง 

  ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ตําแหน่งหัวหน้า 
  สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๒.  อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
  ผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า รายนางวรัญชญา ดวงแก้ว ดํารง 
  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ลําปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
  ๕.๒  การโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๓/๔๑๔๖ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอนย้ายนางรัชนีวรรณ มาวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังนี้  
 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ภายใน  
๓๐ กันยายน ของแต่ละปี หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันต้องดําเนินให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  
ของแต่ละปี ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายของการแจ้งบัญชีตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ไปยัง คปร.  
                  /และหน่วยงานอ่ืน... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๔

และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาดําเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนจนถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นควรอนุมัติให้โอนย้ายข้าราชการดังกล่าว
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ซ่ึงเป็นปีงบประมาณใหม่  
 นายปรีชา  ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ได้แจ้งให้
ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับหนี้สินและภาระผูกพันของนางรัชนีวรรณ  มาวงศ์  ท่ีมีกับทางมหาวิทยาลัย ตามรายงาน
ของนิติกร รายละเอียดมีดังนี้  

๑. หนี้สิน (จํานวนเงิน) 
- สัญญายืมเงินเพ่ือการศึกษาเป็นเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏการชําระหนี้ 
๒. ภาระผูกพัน (ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุน) 
- ระยะเวลาท่ีลาศึกษาต่อระดับเตรียมปริญญาเอก (ทุนมหาวิทยาลัย) เป็นระยะเวลา 

๑,๗๖๑ วัน ได้ชดใช้ไปแล้วเป็นระยะเวลา ๑,๒๔๖ วัน คงเหลือระยะเวลาท่ีต้องชดใช้ 
เป็นระยะเวลา ๕๑๕ วัน  

- ระยะเวลาท่ีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุนรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา) เป็นระยะเวลา ๑,๙๓๔ วัน (ต้องปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
สองเท่าของระยะเวลาท่ีได้รับทุน) 

ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นางรัชนีวรรณ มาวงศ์ ชดใช้หนี้สิน (จํานวนเงิน)  
ท่ีมีต่อทางมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จก่อนการโอนย้าย โดยมอบนิติกรดําเนินการตามข้อกฎหมาย ส่วนภาระผูกพัน
(ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุน) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ควบคุมดูแลต่อ  
มติ ก.บ.ค.    ๑.  อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายนางรัชนีวรรณ มาวงศ์  
   ตําแหน่งอาจารย์ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑๑๓ โอนย้ายไปรับราชการที่มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏเชียงใหม่หลังจากที่ได้ดําเนินการชดใช้ภาระหนี้สินที่มีกับทางมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏลําปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้คงอัตราไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ควบคุมดูแลระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือ 
   ชดใช้ทุนต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  ๓.  มอบนิติกรดําเนินการตามข้อกฎหมาย แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
 
  ๕.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ........... 
   โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัย 
ได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ........... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคลของปัจจุบัน จึงเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ............ ท้ังนี้ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป 
             /มติ ก.บ.ค. ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๕

มติ ก.บ.ค.  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
   ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ............     
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพิจารณาลงนามประกาศใช้ 
 
 ๕.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน  
 ตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/ว ๙๗๓  
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นประจําสถาบัน นั้น  
 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เ ม่ือวันท่ี  
๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 
 เพ่ือให้การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นไปตามข้อ ๒๙ ข)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นควรพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทท่ัวไปและตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
 มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทท่ัวไปและตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๒ 
มติ ก.บ.ค.    ๑.  เห็นชอบ (ร่าง)  คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน ตําแหน่งประเภททั่วไปและ 
   ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 

(๑) รองอธิการบดีที่กับดูแลงานด้านบริหาร ประธานกรรมการ 
(๒) รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการ 
(๓) อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  กรรมการ 
(๔) อาจารย์ปริตต์  สายสี กรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
(๖) นางพรรณวิภา  บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(๗) นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ รวบรวมคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
   เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ส่งไปยัง 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
                 /ระเบียบวาระท่ี ๖... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๖

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๗/๒๕๕๘ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๗/๒๕๕๘ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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 
 


