คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. รศ.ดร.อานนท์

เที่ยงตรง

4. ผศ.สมผิว

ชื่นตระกูล

5. ผศ.สัญญา

สะสอง

6. อาจารย์ถนัด

บุญชัย

7. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

8. อาจารย์นิมิต

วุฒิอินทร์

9. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

10. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางอรวรรณ
2. รศ.ดร.เกตุมณี

ชยางกูร
มากมี

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

2. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

3. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ
2. นางสาวบุญรักษ์

ปรีชา
กฤษวงษ์

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มกราคม 2559
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงาน
การประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ที่ 1/2559 วัน ที่ 6 มกราคม 2559 เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นาเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มกราคม 2559
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2558
ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้มีมติรับทราบ รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับ
ประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2558 และมอบกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป บัดนี้ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้นาเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ น
และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ให้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเงินรายรับ/การเบิกจ่าย และในส่วนของงบประมาณ
อื่นๆ และให้เพิ่มเติมหมายเหตุประกอบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ 2558
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ มี การจั ดตั้ งกองทุ น ส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา ดั งนั้ น เพื่ อให้ เ ป็ นไปตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 62
การจัดตั้งกองทุนตามข้อบังคับนี้ ให้มหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือส่วนงานภายในที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ จัดทาเป็น ระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ภายใน แล้วแต่กรณี แล้ วจึ งนาเสนอ ก.ง.ส. พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน้า 17 ข้อ 8 (3) ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 8 (3) รายงานผลการดาเนินงานและรายรับจ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการประจาสานัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้ว
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่อพิจารณาให้เห็นชอบ และนาเสนอต่อ ก.ง.ส.
เพื่อทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุภาพันธ์ 2559

เป็น
ข้อ 8 (3) “รายงานผลการดาเนินงานและรายรับจ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการประจา
ส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ภายใน 30 วั น 45 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น
ปีงบประมาณ แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่อพิจารณาให้เห็นชอบ และ
นาเสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อทราบ”
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็ น ชอบ (ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ ว่ าด้ว ย กองทุ นส านักดิ จิทัล เพื่ อ
การศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว
ก่อนนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง รายการและอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ย
เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด หาผลประโยชน์ ก รณี ก ารด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรม และ
ความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2558
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลั ยได้จัดทา MOU กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
เพื่อทาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ทา TOR กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลการประเมินจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 205 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัด
เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการจานวน 655605000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ว ย การบริห ารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 ข้อ 13
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน้า 25 ข้อ 2 ให้แก้ไขใช้ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายการและอัตรา
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ กรณีการดาเนินการจัดสอบ เพื่อวัดความรู้ทั่วไปให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 2 “อัตราค่าใช้จ่ ายตาม ข้อ 1 ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงโดยคานึงถึงความจาเป็น
เหมาะสมและประหยั ด เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ ทั้ ง นี้ โดยไม่ เ กิ น อั ต ราตามบั ญ ชี
แนบท้ายประกาศฉบับนี้”
เป็น
ข้อ 2 “อัตราค่าใช้จ่ ายตาม ข้อ 1 ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงโดยคานึงถึงความจาเป็น
เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ โดยไม่เกินอัตราตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี”

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุภาพันธ์ 2559

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็ น ชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายการและอัตราค่าใช้จ่าย
เพื่อดาเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดาเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จั งหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยให้มหาวิทยาลั ยนา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวก่อนออกประกาศ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
5.1 การออกประกาศตามมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย เรื่ อ ง ก าหนดอั ตราค่า ธรรมเนี ยมการศึก ษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 และมีผล
บังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดังกล่ าว เข้าสู่ ว าระการประชุมคณะกรรมการบริห ารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ การออกประกาศตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5.2 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
5.2.1 กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่ าด้ วย การบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ นของ
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2557 ข้ อ 67 (3) รายงานผลการด าเนิ นงานและการรั บจ่ ายเงิ นกองทุ นนั้ น ๆ ต่ อ
คณะกรรมการประจ าส่ วนราชการหรื อคณะกรรมการประจาส่ วนงานภายใน แล้ วแต่ กรณี เพื่อพิ จารณา
ให้ ความเห็ นภายใน 30 วั น นั บแต่วั นสิ้ นปี งบประมาณ แล้ วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ น
และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลกองทุน
2. ในการรายงานส่ วนที่ 1 บทสรุปผู้ บริห าร ควรมีการรายงานในเรื่องของผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ เรื่องของรายจ่ายอื่น ๆ และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
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3. ในการรายงานส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ควรเป็นรายงาน
ผลการดาเนิ นงานในรู ปแบบประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผ ลและอาจมีข้อมูล ทางการเงินประกอบ แต่ไม่เน้น
การรายงานในรูปแบบทางบัญชี เนื่องจากจะต้องรายงานรายรับ-รายจ่ายและแสดงฐานะทางการเงินในส่วน
ที่ 3 ตามรูปแบบการรายงาน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบให้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.2.2 กองทุนคณะวิทยาการจัดการ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลกองทุน
2. ในการรายงานส่ วนที่ 1 บทสรุปผู้ บริห าร ควรมีการรายงานในเรื่องของผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ เรื่องของรายจ่ายอื่น ๆ และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
3. ในการรายงานส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ควรเป็นรายงาน
ผลการดาเนินงานในรูปแบบประสิทธิ ภาพประสิทธิผลและอาจมีข้อมูลทางการเงินประกอบ แต่ไม่เน้นการ
รายงานในรูปแบบทางบัญชี เนื่องจากจะต้องรายงานรายรับ-รายจ่ายและ แสดงฐานะทางการเงินในส่วนที่ 3
ตามรูปแบบการรายงาน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบ รายงานผลการด าเนิ น งาน กองทุ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ และมอบให้
คณะวิทยาการจัดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.2.3 กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลกองทุน
2. ในการรายงานส่ ว นที่ 1 บทสรุ ปผู้ บริห าร ควรมีการรายงานในเรื่ องของผลการดาเนิ น
กิจกรรม/โครงการ เรื่องของรายจ่ายอื่น ๆ และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
3. ในการรายงานส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ควรเป็นรายงาน
ผลการดาเนินงานในรูปแบบประสิทธิ ภาพประสิทธิผลและอาจมีข้อมูลทางการเงินประกอบ แต่ไม่เน้นการ
รายงานในรูปแบบทางบัญชี เนื่องจากจะต้องรายงานรายรับ-รายจ่ายและ แสดงฐานะทางการเงินในส่วนที่ 3
ตามรูปแบบการรายงาน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและมอบให้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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5.2.4 กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลกองทุน
2. ในการรายงานส่ ว นที่ 1 บทสรุ ปผู้ บริห าร ควรมีการรายงานในเรื่ องของผลการดาเนิ น
กิจกรรม/โครงการ เรื่องของรายจ่ายอื่น ๆ และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
3. ในการรายงานส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ควรเป็นรายงาน
ผลการดาเนินงานในรูปแบบประสิทธิ ภาพประสิทธิผลและอาจมีข้อมูลทางการเงินประกอบ แต่ไม่เน้นการ
รายงานในรูปแบบทางบัญชี เนื่องจากจะต้องรายงานรายรับ-รายจ่ายและ แสดงฐานะทางการเงินในส่วนที่ 3
ตามรูปแบบการรายงาน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนบัณฑิตวิทยาลัยและมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.3 การหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาการหาผลประโยชน์ จ ากรายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 14 และข้อ 16
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ การหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3/2559 วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.
เลขานุ การคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้ งก าหนดการประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ งต่ อไป คื อ
ครั้ งที่ 3/2559 วั น พุ ธ ที่ 2 มี น าคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2559 วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุภาพันธ์ 2559

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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