
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๐๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กรรมการ 
๘. อาจารย์แวอีเลียส  บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายจตุพร  จันทรมา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   กรรมการ 
       /ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี... 

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



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.)  
แทนตําแหน่งท่ีว่าง ตั้งแต่วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
มติ ก.บ.ค. รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๖ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๖/๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

 
         /ระเบียบวาระท่ี  ๔... 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้แจ้งให้ 
ท่ีประชุมทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑  
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 

         
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๓

  ๕.๑  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงานตําแหน่งอาจารย์ประจํา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์  
  ตามบันทึกข้อความสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ท่ี คร.ปฐ.พิเศษ/๒๕๕๘/๙๖๘ ลงวันท่ี ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ได้ขอจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินารถ  วัฒนกุล 
เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑   
 (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราเงินเดือนผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และมีตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรจ้าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินารถ วัฒนกุล ในอัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยมอบงานการเจ้าหน้าท่ีและ
สวัสดิการดําเนินการตามระเบียบต่อไป         
มติ ก.บ.ค.     ๑.  อนุมัติให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินารถ วัฒนกุล ในอัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน  
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR)  
 ๓. มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบ       
           
 
 
             /๕.๒ การจ้างผู้มีความรู้... 
  ๕.๒  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงานตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์
  ตามบันทึกข้อความสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ี  บศ.๐๐๑/๕๘ คร ๙๑๙  
ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ขออนุญาตจ้าง 
อาจารย์ ดร.สมชาย  บุญศิริเภสัช เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  
 (ร่าง) ข้อตกลงร่วม (Term of Reference: TOR) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๒.๒ 
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ อัตราเงินเดือนผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
อัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรจ้างอาจารย์ ดร.สมชาย  บุญศิริเภสัช ในอัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท  
โดยมอบงานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
มติ ก.บ.ค.     ๑.  อนุมัติให้จ้างอาจารย์ ดร.สมชาย  บุญศิริเภสัช ในอัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท  

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



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๔

 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.๑   การแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อท่ีประชุมว่า เห็นควรปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ “ข้อ ๕ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” โดยให้
ปรับแก้เป็น “ข้อ ๕ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือเงิน
งบประมาณแผ่นดิน”  
  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์สุรชัย  
ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มติ ก.บ.ค.    ๑.   เห็นชอบให้ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ 
    ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  จาก “ข้อ ๕ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ 
    พิเศษให้จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ปรับแก้เป็น “ข้อ ๕ การจ้าง 
       ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษให้จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือ 
    เงินงบประมาณแผ่นดิน” 
           
  ๒. มอบกรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. เสนอเรื่องขอปรับแก้ระเบียบดังกล่าวต่อสภา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
  ๖.๒  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๘/๒๕๕๘ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๘/๒๕๕๘ 
เม่ือมีวาระพิจารณา 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   
 

/๒. มอบกรรมการและ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๕

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


