รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๓. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๖. อาจารยวาทิต
ธรรมเชื้อ
ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายปรีชา
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ

๓.
๔.

เหลมตระกูล
สิทธิสรวง

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
และสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๒
๕.

อาจารยดวงใจ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

พุทธวงศ
ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ โครงการ “ราชภั ฏ น อมพลี เทิ ด พระบารมี ทั่ วหล า” เนื่ องในโอกาสวั น เฉลิ มพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
ประธานได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศพร อ มใจ
จั ด โครงการ “ราชภั ฏน อมพลี เทิ ดพระบารมี ทั่ วหล า” เนื่ องในโอกาสวั น เฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร โดยในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีการจัดกิจกรรม
“ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีทั่วหลา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งจะมีการจัดพิธีถวายพระพร และ
จัดนิทรรศการผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแหงสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏละประมาณ ๑๐ คน
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
โดยไมมีการแกไข
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กรรมการ

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ โครงการวิทยาลัยไตยอง
ผู ช ว ยศาสตราจารย พงศธร คํ าใจหนั ก คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร
ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานผลการหารื อเพื่ อขั บ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงานโครงการวิ ทยาลั ยไตยอง
วิทยาลัยแหงอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
ที่ ป ระชุ มร วมกั น พิ จารณาและมี ข อเสนอแนะว าเห็ น ควรให คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการประสานคณะทํางานโครงการวิทยาลัยไตยอง เพื่อขับเคลื่อนการทํางาน
ภายใตแนวคิดการหนุนเสริมเพื่อการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไตยอง
มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ประธานได แจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานผลการดํ าเนิ น งานกิ จ กรรม/โครงการ
ประจํ าเดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกองพั ฒ นานั กศึ กษา รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรที่ขอปดดําเนินการหรืองดรับนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ได
แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งแนวทางการดํ าเนินการสําหรับหลักสูตรที่ขอปดดําเนิ นการหรืองดรับนักศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย พงศธร คํ าใจหนั ก คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๔
๔.๔ รายงานกองทุ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุ นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ ประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ ๑๓”
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบถึงการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่ ๑๓”
ซึ่ ง จะจั ด ระหว า งวั น ที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว า งเวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๓๐ น. ณ อาคาร ๓๙
ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุมจันทนผา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ งบประมาณเพิ่ ม เติ ม แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประธานไดเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตามเสนอ
๕.๒ ขออนุญาตใชพ้ืนที่ติดตั้งเสาและอุปกรณรับ-สงสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมของบริษัท
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให
ที่ประชุมพิ จารณาการขออนุญาตใชพื้นที่บริเวณแท็งคน้ํา หลังโรงอาหารทิพยธัญญา ในการติดตั้งเสาและ
อุ ป กรณ รั บ -ส งสั ญ ญาณวิ ท ยุ โทรคมนาคมของบริ ษั ท ดี แทค ไตรเน็ ต จํ ากั ด รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ ประชุ มรวมกั นพิ จารณาเห็ นชอบในหลั กการและมีขอเสนอแนะวาควรมี การสํ ารวจ
ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกับงานกอสรางบริเวณรอบๆ สถานที่ ที่จะดํ าเนิ นการติดตั้งเสาและอุ ปกรณ รับ-สง
สัญญาณวิทยุโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กอน หากไมมีผลกระทบอนุญาตใหดําเนินการ
ติดตั้งได แตหากมีผลกระทบใหดําเนินการหาสถานที่ใหมใหบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๕
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและอนุญาตใหบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ใชพื้นที่ติดตั้งเสาและ
อุปกรณรับ-สงสัญญาณวิทยุโทรคมนาคม บริเวณแท็งคน้ํา หลังโรงอาหารทิพยธัญญา
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ ขออนุมัติเขาใชพื้นที่ราชพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให
ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติเขาใชพื้นที่ราชพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่ อดําเนินโครงการ Smile Land
ดินแดนแหงความสุข คืนอาหารสูปา คืนอากาศสูปอด เพื่อเขาสูโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติเขาใชพื้นที่ราชพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหอิงแผนแมบท
และสอดคลองกับวัตถุประสงคเดิม
๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุ นพั ฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้ อ
ครุภัณฑสํานักงานเครื่องโปรเจคเตอรสําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง
หองละ ๒ เครื่อง
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ
เห็ น ชอบและอนุ มั ติ งบประมาณจากกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ สํ านั ก งานเครื่ อ ง
โปรเจคเตอรสําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง หองละ ๒ เครื่อง รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเงินจํานวน
๕๐๔,๐๐๐ บาท (หาแสนสี่พันบาทถวน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเครื่องโปรเจคเตอร
สําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง หองละ ๒ เครื่อง
๕.๕ พิจารณารูปแบบเสื้อสีเหลือง
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรูปแบบเสื้อสีเหลืองที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสั่งซื้อใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดรูปบแบบเสื้อสีเหลืองตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาเห็นชอบรูปแบบเสื้อสีเหลืองแบบที่ ๑ โดยใหเพิ่มกระเปาเสื้อ
มีตราลัญจกร และแขนเสื้อไมมีหมายเลข ๑๐ และไมตองมีแถบสีฟา
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๖
๕.๖ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง การเรียกเก็ บค าบํ ารุ งการศึ กษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง เรื่อง
การเรี ย กเก็ บ ค าบํ ารุ งการศึ กษาสํ าหรั บ นั กศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ... รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอ ๒ ใหใชขอความตอไปนี้ “ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาที่เขา
ศึกษาและกําลังศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป สําหรับกรณีนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา
๒๕๕๙ ใหถือปฏิบัติตามประกาศที่ใชบังคับเดิม”
๒. ขอ ๓ ใหตัด (๒) และวรรคสอง ออก
๓. ขอ ๗ ใหเพิ่มวรรคสองดวยขอความ “สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บรอยละ ๖๐ ของอัตราปกติและกรณีลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ให
เรียกเก็บรอยละ ๘๐ ของอัตราปกติ”
๔. ขอ ๗ ใหเพิ่มวรรคสามดวยขอความ “สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บรอยละ ๖๐ ของอัตราปกติ”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๗ ขอความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ งบประมาณเพิ่ ม เติ ม แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ประธานไดเสนอให ที่ประชุ มพิ จารณาใหความเห็ นชอบและอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ตามเสนอ
๕.๘ การจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการใหบริการทางวิชาการ หรือการจาง
ที่ปรึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให
ที่ประชุ มพิ จารณาการจั ดซื้ อจั ดจ างเพื่ อการวิ จั ยและพั ฒ นา เพื่ อการให บริ การทางวิชาการ หรือการจ าง
ที่ปรึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกรมบัญชีกลางขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณา (ราง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและพั ฒนา เพื่อการใหบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจาง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๗
ที่ ป รึ ก ษาที่ ไม ส ามารถดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องคํานิยามของคําวา การวิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา และการจางที่ปรึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ไดขอใหผูบริหารนํา (ราง) ประกาศดังกลาวกลับไปพิจารณา และสงขอเสนอแนะคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะไดนําเสนอกรมบัญชีกลางตอไป
มติ กบม. เห็นชอบและมอบใหผูบริหารนํา (ราง) ประกาศดังกลาวกลับไปพิจารณา และ
สงขอเสนอแนะคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
๖.๒ โครงการสัมมนาเครือขายเสริมสรางความรูเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย “ใตรม
พระบารมี เทิดไวเหนือเกลาในแผนดิน”
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัดโครงการสัมมนาเครือขายเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย “ใตรมพระบารมี เทิดไวเหนือเกลาในแผนดิน” โดยไดขออนุญาตที่ประชุม
ใหนางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง เปนผูแจงรายละเอียดของโครงการดังกลาว
นางวิ ม ลพรรณ ทองเกล็ ด ผู อํ า นวยการกองกลาง ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับจังหวัดลําปาง คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย สถาบันนิติบัญญัติแหงชาติและตํารวจภูธร ภาค ๕ ขอเชิญผูสนใจรวมโครงการสัมมนา
เครือขายเสริมสรางความรูเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย “ใตรมพระบารมี เทิดไวเหนือเกลาในแผนดิน”
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการนี้ขอใหผูบริหารเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเขารวมโครงการดังกลาว โดยขอความรวมมือ
บุคลากรที่เขารวมโครงการใสเสื้อสีเหลืองหรือเสื้อพื้นเมือง ๔๕ ปของมหาวิทยาลัย
มติ กบม. รับทราบ
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๘
เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

