
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ วันเสาร์ท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 

วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน ์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     
   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๘. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายปรีชา ไชยโย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
๑.  รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
๒. นายวีระชัย รินดวงดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
 

 

 
 
           /ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี... 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ วันเสาร์ท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  

๒

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา   บุญมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ 
         
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๔ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๖/๒๕๕๗ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเล่ือน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นั้น 
  บัดนี้ อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ  
 

๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัย... 
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๓

๔.๒   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์การปรับข้ึนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
   ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ืองหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นั้น 
  บัดนี้ อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงานตําแหน่งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ตามบันทึกข้อความสาขาวิชาภาษาไทย ท่ี ภท.ศศบ. ๐๘๘/๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗ สาขาวิชาภาษาไทยได้ขออนุมัติจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์ุ มาเป็นประธานประจํา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอท่ีประชุม
พิจารณาอัตราเงินเดือนในการจ้างศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์ุ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยเสนอให้จ้างในอัตรา
เงินเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วยการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๑.๒ อัตราเงินเดือน ผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ้าง ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์ุ  
ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  อนุมัติให้จ้างศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ในอัตราเงินเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน  
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR)  
 ๓. มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบ 
 

๕.๒ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงานตําแหน่งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
 ตามบันทึกข้อความสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ท่ี คร ๑๓๘๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี  
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะครุศาสตร์ได้ขออนุมัติจ้าง อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ มาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และเป็นผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ /(ร่าง) ข้อตกลงร่วม... 
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๔

  (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๒.๒ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอท่ีประชุม
พิจารณาอัตราเงินเดือนในการจ้างอาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และเป็นผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป ของคณะครุศาสตร์ 
โดยเสนอให้จ้างในอัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๑.๒ อัตราเงินเดือน ผู้ท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้จ้างอาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ 
ในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  อนุมัติให้จ้างอาจารย์ ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ในอัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน  
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR)  
 ๓. มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
  
(นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย)                                          
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค.           
ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม    
 

 
(นางพรรณวิภา  บุญมา)   
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
ผู้ช่วยเลขานุการก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 

 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                         (นายปรีชา  ไชยโย)        
ผู้อํานวยการกองกลาง                    ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ค./ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  กรรมการและเลขานกุาร ก.บ.ค./ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


