
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

วันเสารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

 
 
 

/ผูปฏิบัติหนาที.่.. 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะน้ีทางกลุมของอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศ ไดจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึนมาเพื่อทําการวิเคราะห สังเคราะห จัดทํากลยุทธ 
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนระบบราชการที่สมบูรณ   
และนําไปสูการขับเคลื่อนใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาสเปลี่ยนสภาพเปนขาราชการ เน่ืองจากการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปจจุบันเปนการบริหารงานในระบบราชการและมีแนวโนมที่จะอยูใน
ระบบราชการตอไป ซึ่งแบงการวิเคราะหไดเปน ๓ สวน คือ 

๑. สวนของอธิการบดี 
๒. สวนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
๓. สวนของผูสนับสนุน/ผูดูแล 

มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 

         
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอาทิตยที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๖ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๒/๒๕๕๕ 
มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 

 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
  ตามมติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตามที่กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ค. ขออนุญาตปรับแก แลว
เสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป น้ัน /บัดน้ีอธิการบดี... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

  

๓

  บัดน้ีอธิการบดี ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ 

การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  
 ๓.๒  การประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภท 
ผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ตามที่มติที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ 
(ร าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่ องหลัก เกณฑการประเมินขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารและ (ราง) แบบประเมินเพื่อการแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงใหสูงข้ึนตําแหนงประเภทผูบริหาร น้ัน 

  เพื่ อ ใหการ ดําเ นินงานดังกลาวสอดคลองกับหนังสือสํ า นักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการกําหนดสมรรถนะ 
ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑  

  จึงเห็นควรกําหนด “สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติประกอบดวย (๑) การคิดวิเคราะห 
การมองภาพองครวม (๓) การสั่งการตามอํานาจหนาที่  (๔) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (๕) 
ความยืดหยุนผอนปรน” เพิ่มเติมใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการประเมิน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๒  

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกและเพิ่มเติมขอความใน (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังน้ี 

 ๑.  หนา ๒ หัวขอ “(ข) สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒๕ คะแนน” ปรับแกเปน  
“(ข) สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๓๐ คะแนน” 

 ๒.  หนา ๒ หัวขอ (ข) สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใหเพิ่มเติมขอความ “(ข๖) การ
สรางสัมพันธภาพ ๕ คะแนน” 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑการประเมิน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแตงต้ังใหดํารตําแหนงประเภท
ผูบริหาร พ.ศ.๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลวนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป 

           /ระเบียบวาระที่ ๔... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

  

๔

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดสมรรถนะ ความรู 
ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒) /ว ๒ ลงวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๔ ไดแจงเวียนแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข ๓.๒.๑ 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะ ความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกดังน้ี 

๑. ใหปรับแกช่ือเรื่องประกาศ เปนดังน้ี “การกําหนดความรู ความสามารถ และทักษะที่
จําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมใชตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๕” 

๒. ปรับแกคํานิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” เปน “พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 
มติ ก.บ.ค.   เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดสมรรถนะ ความรู 

ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมแลวนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป   

 
 ๕.๒  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดสมรรถนะท่ีคาดหวัง
ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒) /ว ๒ ลงวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๔ ไดแจงเวียนแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข ๓.๒.๑ 
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนด
สมรรถนะที่คาดหวังของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นควรใหปรับแกดังน้ี 
 

/๑. ใหปรับแกช่ือเรื่อง... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

  

๕

๑. ใหปรับแกช่ือเรื่องประกาศ เปนดังน้ี “การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมใชตําแหนงประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

๒. ปรับแกคํานิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” เปน “พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 

๓. เพิ่มขอความ ในหัวขอ “ขอ ๖ ใหกําหนดสมรรถนะ... “(๖) การสรางสัมพันธภาพ”...” 
มติ ก.บ.ค. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดระดับสมรรถนะท่ี

คาดหวังของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหปรับแกตาม
ขอเสนอแนะของท่ีประชุม แลวนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป   

 

  ๕.๓  (ราง) สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ 
 ตามขอ ๑๙ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจางครั้งแรกใหทดลองปฏิบัติราชการ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกดังน้ี 

๑. หนาที่ ๓ ของสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ ปรับแกลําดับขอ
ใหถูกตอง 

๒. หนาที่ ๒ ของสัญญาคํ้าประกัน ขอ ๑ ใหใชขอความตอไปน้ี “ ๑. ผูคํ้าประกันตองเปน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือญาติเกี่ยวกันพันทางสายโลหิต”  

มติ ก.บ.ค. เห็นชอบ (ราง) สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติราชการ โดยใหปรับแก
ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 
 ๕.๔  (ราง) สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามขอ ๒๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดผานการทดลองปฏิบัติราชการแลว ใหทํา
สัญญาจางปฏิบัติหนาที่ราชการจนอายุครบหกสิบปบริบูรณ น้ัน  
 มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรใหปรับแกดังน้ี 

๑. หนาที่ ๓ ของสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ขอ ๙ สัญญาน้ีสิ้นสุดเมื่อ...  ใหตัด
ขอความ “สิ้นสุดสัญญาจาง” ออก 

๒. หนาที่ ๒ ของสัญญาคํ้าประกัน ขอ ๑ ใหใชขอความตอไปน้ี “ ๑. ผูคํ้าประกันตองเปน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือญาติเกี่ยวกันพันทางสายโลหิต”  

มติ ก.บ.ค. เห็นชอบ (ราง) สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของ 
  ท่ีประชุม 
 
 

/ระเบียบวาระที่  ๖... 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันเสารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

  

๖

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๔/๒๕๕๕ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๔/๒๕๕๕ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
   

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


