
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันเสารท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

****************************** 
 
ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก   แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร     
   กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร 
   กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กรรมการ 
๗. นายเสรีย ศรีสวการย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
     กรรมการ  
๘. อาจารย ดร.สุเทพ  ทองคํา          ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
    กรรมการ 
๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   กรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   กรรมการ 

 
 
 

/ผูปฏิบัติหนาที.่.. 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี -  
         

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๕ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๔/๒๕๕๔  
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ โดยไมมีการแกไข 

 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
- ไมมี -  

  

    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของคณาจารย
และผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบใหนํา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนด
ภาระงานของคณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม แลวเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบตอไป น้ัน 
  บัดน้ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑  
 

/ระเบียบวาระที่ ๔ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  

๓

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของ 
   คณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีมติเห็นชอบใหเพ่ิมระเบียบวาระ ท่ี ๔.๒  
   แจงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของคณาจารย  
   และผูบริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
  ๔.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของคณาจารย
และผูบริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ตามทีเ่ห็นสมควรใหปรับแก ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การ
กําหนดภาระงานของคณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหถูกตอง มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําขอบังคับ
มหาวิทยาลัย วาดวย การกําหนดภาระงานของคณาจารยและผูบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะ
นําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕   
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑ (ราง) แบบขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (Term of Reference : TOR) บุคลากรสายบริหาร  

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา ตามคําสั่ งที่  ๓๖๘๑/๒๕๕๔ ลงวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
   บัดน้ี คณะกรรมการชุดดังกลาวไดจัดทํา (ราง) ขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายผูบริหาร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๑ 

  คําอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๒ 
  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกดังน้ี 

๑. สวนที่ ๒ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (รอยละ ๘๐) ปรับแกแบบฟอรมหัวขอ 
ชอง คาคะแนนที่คาดหวัง ปรับแกเปน คะแนน 

๒. ใหนําเสนอประเด็นการพิจารณาของภาระงาน 
๓. ใหเพิ่มเกณฑการประเมินเพื่อใหผูประเมินสามารถประเมินไดงายข้ึน 
๔. สวนที่ ๓ แบบขอตกลง/แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ปรับแก

แบบฟอรมหัวขอ (ข) ระดับสมรรถนะ) ชอง คาคะแนนที่คาดหวัง ปรับแกเปน 
คะแนน 

๕. ใหตัดหัวขอ (ค) ความคิดเห็น ออก 
๖. ใหเพิ่มชอง คะแนนรวม กอนหัวขอ สรุปคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการ = คะแนนรวม ÷ 5 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  

๔

๗. เพิ่มบรรทัดในหัวขอความคิดเห็นของผูประเมิน เพื่อใหผูประเมินสามารถใหความ
คิดเห็นไดเต็มที่ 

๘. ใหแยก (ราง) แบบขอตกลง/แบบประเมินผลกสัมฤทธ์ิของงานฯ ดังกลาว เปนแบบ 
๒ แบบ คือ ๑. แบบขอตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term 
of Reference: TOR) ๒. แบบประเมินภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ 

มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบใหนํา (ราง) ขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ 
  ปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายผูบริหาร ปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และใหทดลองใชประเมินในรอบการประเมิน ๑ เมษายน  
  ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 
 ๕.๒ (ราง) แบบขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ  

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามคําสั่ งที่  ๓๖๘๑/๒๕๕๔ ลงวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
   
 ที่ประชุมไดรวมกันแลว เห็นควรใหปรับแกดังน้ี 

๑.  
มติ ก.บ.ค. เห็นชอบใหนํา (ราง) ขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ 

  ปฏิบัติราชการ (Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ  
  ปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และใหทดลองใชประเมินในรอบการประเมิน  
  ๑ เมษายน ๒๕๕๕ แลวรายงานผลการใชใหท่ีประชุมทราบ 

  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๕ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
   

(นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย)                            
ผูบันทึกการประชุม/ผูพิมพรายงานการประชุม                                     
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  

๕

(นางพรรณวิภา  บุญมา)                                     
หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ 
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม               
 
(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)                                       
ผูอํานวยการกองกลาง                        
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค./ผูตรวจรายงานการประชุม        
 
(นายปรีชา  ไชยโย)        
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค.  


