
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 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 ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖. อาจารยวาทิต ธรรมเชื้อ ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๕.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ โครงการ “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีท่ัวหลา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร 

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ัวประเทศพรอมใจ 

จัดโครงการ “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีท่ัวหลา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ- 

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร โดยในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีการจัดกิจกรรม 

“ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีท่ัวหลา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึงจะมีการจัดพิธีถวายพระพร และ

จัดนิทรรศการผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทุกแหงสงบุคลากรเขารวมกิจกรรมดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏละประมาณ ๑๐ คน  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ โครงการวิทยาลัยไตยอง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการหารือเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการวิทยาลัยไตยอง 

วิทยาลัยแหงอาเซียน เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเปนหนวยงานหลักในการประสานคณะทํางานโครงการวิทยาลัยไตยอง เพ่ือขับเคลื่อนการทํางาน

ภายใตแนวคิดการหนุนเสริมเพ่ือการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไตยอง 

มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการหรืองดรับนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ได

แจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการหรืองดรับนักศึกษา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๔ รายงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ ประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งท่ี ๑๓” 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดประชาสัมพันธใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งท่ี ๑๓” 

ซ่ึ งจะจัดระหวางวันท่ี  ๕ -๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ -๑๙.๓๐ น. ณ อาคาร ๓๙  

ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุมจันทนผา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตามเสนอ 

 ๕.๒ ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีติดตั้งเสาและอุปกรณรับ-สงสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมของบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีบริเวณแท็งคน้ํา หลังโรงอาหารทิพยธัญญา ในการติดตั้งเสาและ

อุปกรณรับ-สงสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเห็นชอบในหลักการและมีขอเสนอแนะวาควรมีการสํารวจ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับงานกอสรางบริเวณรอบๆ สถานท่ีท่ีจะดําเนินการติดตั้งเสาและอุปกรณรับ-สง

สัญญาณวิทยุโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กอน หากไมมีผลกระทบอนุญาตใหดําเนินการ

ติดตั้งได แตหากมีผลกระทบใหดําเนินการหาสถานท่ีใหมใหบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด   

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและอนุญาตใหบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ใชพ้ืนท่ีติดตั้งเสาและ 

  อุปกรณรับ-สงสัญญาณวิทยุโทรคมนาคม บริเวณแท็งคน้ํา หลังโรงอาหารทิพยธัญญา  

  โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ขออนุมัติเขาใชพ้ืนท่ีราชพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเขาใชพ้ืนท่ีราชพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือดําเนินโครงการ Smile Land 

ดินแดนแหงความสุข คืนอาหารสูปา คืนอากาศสูปอด เพ่ือเขาสูโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติเขาใชพ้ืนท่ีราชพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหอิงแผนแมบท 

  และสอดคลองกับวัตถุประสงคเดิม  

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือ

ครุภัณฑสํานักงานเครื่องโปรเจคเตอรสําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง 

หองละ ๒ เครื่อง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบและอนุ มัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเครื่อง

โปรเจคเตอรสําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง หองละ ๒ เครื่อง รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเงินจํานวน  

  ๕๐๔,๐๐๐ บาท (หาแสนส่ีพันบาทถวน) เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเครื่องโปรเจคเตอร 

  สําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง หองละ ๒ เครื่อง 

 ๕.๕ พิจารณารูปแบบเส้ือสีเหลือง  

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบรูปแบบเสื้อสีเหลืองท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสั่งซ้ือใหแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย รายละเอียดรูปบแบบเสื้อสีเหลืองตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเห็นชอบรูปแบบเสื้อสีเหลืองแบบท่ี ๑ โดยใหเพ่ิมกระเปาเสื้อ 

มีตราลัญจกร และแขนเสื้อไมมีหมายเลข ๑๐ และไมตองมีแถบสีฟา  

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม   

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๒ ใหใชขอความตอไปนี้ “ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขา

ศึกษาและกําลังศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป สําหรับกรณีนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 

๒๕๕๙ ใหถือปฏิบัติตามประกาศท่ีใชบังคับเดิม” 

  ๒. ขอ ๓ ใหตัด (๒) และวรรคสอง ออก 

  ๓. ขอ ๗ ใหเพ่ิมวรรคสองดวยขอความ “สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียน

ไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บรอยละ ๖๐ ของอัตราปกติและกรณีลงทะเบียนเรียน ๗-๑๒ หนวยกิต ให

เรียกเก็บรอยละ ๘๐ ของอัตราปกติ” 

  ๔. ขอ ๗ ใหเพ่ิมวรรคสามดวยขอความ “สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียน

ไมเกิน ๖ หนวยกิต ใหเรียกเก็บรอยละ ๖๐ ของอัตราปกติ”   

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา  

  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ตามเสนอ 

 ๕.๘ การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการใหบริการทางวิชาการ หรือการจาง

ท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการใหบริการทางวิชาการ หรือการจาง 

ท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกรมบัญชีกลางขอใหมหาวิทยาลัย 

พิจารณา (ราง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ

การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการใหบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจาง 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

ท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องคํานิยามของคําวา การวิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษา และการจางท่ีปรึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ไดขอใหผูบริหารนํา (ราง) ประกาศดังกลาวกลับไปพิจารณา และสงขอเสนอแนะคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภายในวนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาจะไดนําเสนอกรมบัญชีกลางตอไป  

มติ กบม. เห็นชอบและมอบใหผูบริหารนํา (ราง) ประกาศดังกลาวกลับไปพิจารณา และ 

  สงขอเสนอแนะคืนใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๒ โครงการสัมมนาเครือขายเสริมสรางความรูเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย “ใตรม

พระบารมี เทิดไวเหนือเกลาในแผนดิน” 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดโครงการสัมมนาเครือขายเสริมสรางความรู

เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย “ใตรมพระบารมี เทิดไวเหนือเกลาในแผนดิน” โดยไดขออนุญาตท่ีประชุม

ใหนางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง เปนผูแจงรายละเอียดของโครงการดังกลาว 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู อํานวยการกองกลาง ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับจังหวัดลําปาง คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย สถาบันนิติบัญญัติแหงชาติและตํารวจภูธร ภาค ๕ ขอเชิญผูสนใจรวมโครงการสัมมนา

เครือขายเสริมสรางความรูเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย “ใตรมพระบารมี เทิดไวเหนือเกลาในแผนดิน” 

ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการนี้ขอใหผูบริหารเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเขารวมโครงการดังกลาว โดยขอความรวมมือ

บุคลากรท่ีเขารวมโครงการใสเสื้อสีเหลืองหรือเสื้อพ้ืนเมือง ๔๕ ปของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



๘ 

เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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