
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ 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 ๔/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางพรรณวิภา  บุญมา   ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย   ผูชวยเลขานุการ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
ก.บ.ค.  ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  การแตงต้ังผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค. 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๔๑๑๔/๒๕๕๔ ไดแตงต้ัง นางสาวลัดดา  กาจารี  
ใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ น้ัน และตามความ ขอ ๔ วรรคทาย แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประธานกรรมการอาจแตงต้ัง
ผูชวยเลขานุการไดไมเกิน ๓ คน ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย จึงขอแตงต้ัง นางพรรณวิภา บุญมา ตําแหนงหัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ  
เปนผูชวยเลขานุการ ก.บ.ค สืบแทน นางสาวลัดดา กาจารี  
มติ ก.บ.ค.   รับทราบ 
          
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔  
 ตามที่ไดมีการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ – ๙ 
 กรรมการและเลขานุการ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   

 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้ง ๓/๒๕๕๔ โดยมีการแกไข
รายงานการประชุม  ดังน้ี 
 ๑. หนาที่ ๕ เปลี่ยนขอความในมติ ก.บ.ค. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ จาก  “๑. คณะกรรมการ
พิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังสายวิชาการ” เปลี่ยนเปน “๑. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํากรอบ
อัตรากําลังสายสนับสนุน”   

 ๒. หนาที่ ๕ เปลี่ยนขอความในมติ ก.บ.ค. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ จาก  “๒. คณะกรรมการ
พิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน” เปลี่ยนเปน “๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดทํากรอบ
อัตรากําลังสายวิชาการ”   

มติ ก.บ.ค.   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕ โดยแกไขตามขอเสนอแนะของท่ี 
ประชุม /ระเบียบวาระที่ ๓ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  

๓

 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางขั้นตํ่า – ขั้นสูง 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มี
มติเห็นชอบใหนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่า – ข้ันสูง ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม แลวเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป น้ัน บัดน้ีอธิการบดี ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
มติ ก.บ.ค.  รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางขั้นตํ่า – ขั้นสูง  
  ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน  

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
มีมติเห็นควรใหนํา (ราง) บัญชีการกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ไปทบทวนปรับแก และพิจารณาใหรอบคอบ โดยแบงกรอบอัตรากําลังเปน  
๒ สาย ไดแกกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน และแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังดังกลาว น้ัน  

บัดน้ี มหาวิทยาลัย ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องดังกลาว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรของ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 ๔.๒   การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร  
  ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงการปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
มติ ก.บ.ค.   รับทราบการปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการ 
   สํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
           /ระเบียบวาระที่ ๕... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  

๔

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๕.๑ การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามคําสั่งที่ ๓๖๘๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๑  
  บัดน้ี คณะกรรมการชุดดังกลาวไดจัดทํา  
   ๑. (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงาน
ของคณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๒ 
   ๒. (ราง) แบบขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๑.๓ 
   ๓. คําอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑.๔  
  รองศาสตราจารยนันทะ  บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดนําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของ
คณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นควรใหปรับแกดังน้ี 

๑. ขอ ๖ “(๕) งานพัฒนาศึกษา” ปรับแกเปน “(๕) งานพัฒนานักศึกษา” 
๒. ขอ ๗.๑.๑ “คณาจารยตองภาระงาน...” ปรับแกเปน “คณาจารยตองมีภาระงาน...” 
๓. ขอ ๗.๑.๘ “...ภาคนิพนธ/การศึกษาอิสระ...” ปรับแกเปน “...ภาคนิพนธ/การศึกษา

คนควาอิสระ” 
๔. ขอ ๘.๓.๑ (๒.๖) เปลี่ยนคา impact factors จาก “๓ หนวยช่ัวโมง” เปลี่ยนเปน  

“๔ หนวยช่ัวโมง” 
๕. ขอ ๘.๓.๑ (๒.๗) “...เผยแพรในวารที่อยูในฐานขอมูล...” ปรับแกเปน “...เผยแพรใน

วารสารที่อยูในฐานขอมูล...” 
๖. ขอ ๘.๓.๒ (๒.๘) ใหใชขอความตอไปน้ีแทน “ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทอนุสิทธิบัตร คิดเปน ๗ หนวยช่ัวโมง ประเภท
สิทธิบัตร คิดเปน ๑๐ หนวยช่ัวโมง” 

(ราง)แบบขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ประชุมได
รวมกันพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดให
ขอเสนอแนะในการจัดทํา (ราง) แบบขอตกลงฯ ดังกลาว ดังน้ี 
  ใน (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของ
คณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่จะประกาศใชน้ัน การประเมินการปฏิบัติงาน ประเมินตามหลักฐาน 
บงช้ีความสําเร็จ ซึ่งแบบประเมินที่ใชอยูปจจุบัน ดานผลสัมฤทธ์ิของงานจะประกอบดวยการประเมิน 
 
              /ปริมาณงาน... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.)  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
  

๕

ปริมาณงาน และประเมินคุณภาพของงาน  จะเห็นไดวาใน (ราง) แบบขอตกลงฯ สวนที่ ๒ ดานผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน  (รอยละ ๗๐) ประเมินแตปริมาณงาน ยังขาดการประเมินคุณภาพงาน  
มติ ก.บ.ค.   ๑.   ใหนํา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนด 
    ภาระงานของคณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับแกตามขอเสนอแนะของ 
   ท่ีประชุม แลวเสนอสภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบตอไป  
 ๒.  (ราง) แบบขอตกลง/แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ 
   ราชการ (Term of Reference : TOR) บุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัด 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใหนําไปพิจารณาปรับแกเพ่ิมเติมตัวชี้วัดในเชิง 
   คุณภาพงานในการประชุมคณะกรรมการจัดทําแบบประเมิน 
 

  ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ ปรับระดับ 
 ชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) ของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดให
ขอเสนอแนะวา เรื่องการบริหารงานลูกจางประจํา พนักงานราชการ ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักงาน ก.พ.  
ผูพิจารณาสั่งการ หรือการบริหารงานเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  

ที่ประชุมจึงเห็นควรใหถอนวาระ  
มติ ก.บ.ค. เห็นควรใหถอนวาระท่ี ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องหลักเกณฑ  
   วิธีการ ปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) ของลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๕ 
  ประธานแจ งกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๕ 
เมื่อมีวาระพิจารณา ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ ก.บ.ค.     รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
   

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


