
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๔.๓๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    กรรมการ 
๘. อาจารย์แวอีเลียส  บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายจตุพร  จันทรมา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร          
    กรรมการ 
            /ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี... 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
 ตามท่ีได้มีการประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๕ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘   

 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ัง ๗/๒๕๕๘ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

           

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  การรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้แจ้งให้ 
ท่ีประ ชุมทราบการ รับโอนย้ ายรองศาสตราจารย์ สุ รกานต์   พยัคฆบุตร  ข้ าราชการพลเ รือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในตําแหน่ง 
              /เลขท่ี ๐๑๖๑ ... 
เลขท่ี ๐๑๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑  
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 

         
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑  การขอโอนย้ายของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  ตามบันทึกข้อความ ท่ี คร. ๑๒๙๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเกสร   
กอกอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี ๐๐๓๒ สังกัดสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอโอนย้ายไปรับราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๓

 นาง เกสร  กอกอง  ได้ รั บอนุญาตใ ห้ล าศึ กษาต่ อระดับป ริญญา เอก  ห ลัก สูต ร 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ) ตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (๓ ปี) โดยรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการส่งเสริม 
การวิจัยในอุดมศึกษา) ปีละไม่เกิน ๓๐๕,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา ๓ ปี รวมแล้ว
ไม่เกิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาต่อเพ่ิม 
คร้ังท่ี ๑ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เป็นเวลา ๑๑ เดือน ๒ วัน) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒  
 และได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นจํานวนเงิน 
๒๕,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๓  
 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๘.๒/๓๔๕ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ เ ร่ืองการยินดี รับ โอนตํ าแหน่ งข้ าราชการ สัง กัด อุดมศึกษา สาย วิชาการ  เ ป็นหนั ง สือ 
ท่ีลงนามโดยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
ในการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทําหนังสือ
สอบถามเพ่ือยืนยันการรับโอนย้ายดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก่อนการพิจารณา 
อนุมัติการโอนย้าย 
มติ ก.บ.ค.     มอบงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ทําหนังสือสอบถามเพ่ือยืนยันการรับโอนย้าย 
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  ก่อนการพิจารณาอนุมัติการโอนย้าย   
           
 
                 /๕.๒ ทบทวนการอนุมัติ ... 
 
  ๕.๒  ทบทวนการอนุมัติการโอนย้ายของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุม 
มีมติกรณีการขอโอนย้ายของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางรัชนีวรรณ มาวงศ์  ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายนางรัชนีวรรณ มาวงศ์ 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี ๐๑๑๓ โอนย้ายไปรับราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลังจากท่ีได้
ดําเนินการชดใช้ภาระหนี้สินท่ีมีกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้คงอัตราไว้ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ควบคุมดูแลระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือ 
ชดใช้ทุนต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   ๓.  มอบนิติกรดําเนินการตามข้อกฎหมาย แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น 
 ตามบันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘   
นางรัชนีวรรณ  มาวงศ์ ได้ช้ีแจงเก่ียวกับสัญญายืมเงินเพ่ือการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันเสาร์ท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

๔

 ตามบันทึกข้อความ ท่ี สนอ. ๔๔๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นิติกร 
ได้เสนอความเห็นเก่ียวกับสัญญายืมเงินเพ่ือการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๒ 
 งานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการได้ประสานการโอนย้ายกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๓ 
 ท่ีประ ชุมได้ ร่ วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติอนุ มัติ การ โอนย้ายข้ าราชการพลเ รือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา รายนางรัชนีวรรณ มาวงศ์ โดยยืนยันตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘   
มติ ก.บ.ค.  ให้ ยืน ยันการอนุ มัติ การ โอน ย้าย ข้าราชการพลเรื อนในสถา บันอุ ดมศึ กษา  

รายนางรัชนีวรรณ  มาวงศ์ ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘     

          
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่น ๆ 
  ๖.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ 
  ประธานแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ค ร้ัง ท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
เม่ือมีวาระพิจารณา ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
                 /เลิกประชุม ... 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ 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 


