คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 5/2559
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. รศ.ดร.อานนท์

เที่ยงตรง

5. ผศ.สมผิว

ชื่นตระกูล

6. อาจารย์ถนัด

บุญชัย

7. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

8. อาจารย์นิมิต

วุฒิอินทร์

9. ผศ.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

10. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.เกตุมณี
6. ผศ.สัญญา

มากมี
สะสอง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

2. นางประไพ

ปรีชา

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

5. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 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 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เลขานุการคณะกรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงาน
การประชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ที่ 4/2559 วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นาเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ง.ส. พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 7 รายชื่อ ผู้มาประชุม ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม
3. นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
เป็น
3. นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถนุ ายน 2559

2. หน้า 13 มติที่ประชุมวาระที่ 5.1 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
จากเดิม
ข้อที่ 1 ไม่จาเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับใด ๆ เนื่องจาก ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบันและที่กาลัง
จะปรับปรุงนั้น ได้สะท้อนรายรับจริงเป็นรายได้ตามความเป็นจริง
ข้อ 2 มอบให้กองคลังดาเนินการพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อความในการรายงาน
รายรับจริง รายการที่ 1-9
ข้อ 3 มอบให้กองคลัง/กองนโยบายและแผนดาเนินการรายงานประมาณการรายรับ
รายรับจริง เป็นรายไตรมาสให้สภามหาวิทยาลัย ส่วนการประมาณการรายจ่าย และรายจ่าย
จริง นั้นให้ใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายเดียวกั บงบประมาณแผ่นดิน โดยมอบให้กองนโยบายและ
แผนเป็นผู้รายงานเป็นรายไตรมาส ให้กับสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 4 มอบให้กองคลัง/กองนโยบายและแผนดาเนินการเตรียมการประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนาเสนอแยกหน่วยงาน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบ รายงานรายรั บ จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ประมาณการรายได้ ป ระจ าปี
งบประมาณและมอบหมายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ
เป็น
ข้อที่ 1 ไม่จาเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับใด ๆ เนื่องจาก ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบันและที่กาลัง
จะปรับปรุงนั้น ได้สะท้อนรายรับจริงเป็นรายได้ตามความเป็นจริง
ข้อ 2 มอบให้กองคลังดาเนินการพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อความในการรายงาน
รายรับจริง รายการที่ 1-9
ข้อ 3 มอบให้กองคลัง/กองนโยบายและแผนดาเนินการรายงานประมาณการรายรับ
รายรับจริง เป็นรายไตรมาสให้สภามหาวิทยาลัย ส่วนการประมาณการรายจ่าย และรายจ่าย
จริง นั้นให้ใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน โดยมอบให้กองนโยบายและ
แผนเป็นผู้รายงานเป็นรายไตรมาส ให้กับสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 4 มอบให้กองคลัง/กองนโยบายและแผนดาเนินการเตรียมการประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนาเสนอแยกหน่วยงาน
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
1. รั บ ทราบ รายงานรายรั บ จริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ประมาณการรายได้ ป ระจ าปี
งบประมาณ 2558
2. ให้กองคลังดาเนินการพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อความในการรายงาน
รายรับจริง รายการที่ 1-9
3. มอบให้ กองคลั ง และกองนโยบายและแผนด าเนิ นการรายงานประมาณการ
รายรับรายรับจริง เป็นรายไตรมาสให้สภามหาวิทยาลัย ส่วนการประมาณการรายจ่าย และ
รายจ่ ายจริ ง นั้น ให้ ใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน โดยมอบให้กอง
นโยบายและแผนเป็นผู้รายงานเป็นรายไตรมาส ให้กับสภามหาวิทยาลัย
4. มอบให้กองคลังและกองนโยบายและแผนดาเนิน การเตรียมการประมาณการ
รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนาเสนอแยกหน่วยงานให้จาแนกตามหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถนุ ายน 2559

มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม
2559 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก Chiang Mai World Green City
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่ คณะกรรมการบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ น ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ (ก.ง.ส.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 มติที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไข
ประกาศ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน จากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก Chiang Mai World Green City วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิ จและเทคโนโลยี ชุ มชนแห่ งเอเชี ย นั้ น บั ดนี้ ได้ ด าเนิ นการแก้ ไขตามมติ ของคณะกรรมการ ก.ง.ส
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มหาวิ ทยาลั ย จึ งน าเสนอเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการการบริ หารการเงิ น
และทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ให้แก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก Chiang Mai World Green City
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 3 ให้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียเรียกเก็บค่าบริการห้อง
ประชุม ห้องพัก และสถานที่ สาหรับการให้บ ริการหน่วยงานและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
ในอัตราที่เหมาะสม โดยให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป
ค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้นาเข้าเป็นเงินกองทุนสนับสนุ นวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เพื่อใช้ในการบริหารงานและหรือบารุงรักษาห้องประชุม ห้องพัก และ
สถานที่
ข้อ 7 กรณีที่มีค่าใช้จ่ ายและค่าตอบแทนที่ใช้ในการให้ บริการห้ องประชุม ห้ องพั ก และ
สถานที่ การสั่งและการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามประกาศนี้ให้เบิกจ่ายจากรายรับในข้อ 3 โดยรายการ
และอัตราการจ่ายให้อยู่ดุลยพินิจของอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
เงินรายได้คงเหลือสุทธิจากการหักค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้นาเข้าเป็นเงินกองทุนสนับสนุน
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ข้อ 8 การยกเว้น หรื อการลดหย่อนค่ าบริก ารห้ องประชุ ม ห้ อ งพัก และสถานที่ รวมทั้ ง
การให้บริการห้องประชุม ห้องพัก และสถานที่ซึ่งนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มิถนุ ายน 2559

เป็น
ข้อ 3 ให้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียเรียกเก็บค่าบริการห้อง
ประชุม ห้องพัก และสถานที่ สาหรับการให้บริการหน่วยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยใน
อัตราที่เหมาะสม โดยให้นาเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป
ค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้นาเข้าเป็นเงินกองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี ชุมชนแห่ งเอเชีย กรณีที่มีค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนที่ใช้ในการให้บริการห้องประชุม
ห้องพัก และสถานที่ การสั่งและการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามประกาศนี้ให้เบิกจ่ายจากรายรับ ตาม
วรรคหนึ่ง โดยรายการและอัตราการจ่ายให้อยู่ดุลยพินิจของอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
เงินรายได้คงเหลือสุทธิจากการหักค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ให้นาเข้าเป็นเงินกองทุนสนับสนุน
วิ ท ยาลั ย พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ชุ ม ชนแห่ ง เอเชี ย เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานและหรื อ
บารุงรักษาห้องประชุม ห้องพัก และสถานที่
ข้อ 7 กรณีที่มีค่าใช้จ่ ายและค่าตอบแทนที่ใช้ในการให้ บริการห้ องประชุม ห้ องพัก และ
สถานที่ การสั่งและการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามประกาศนี้ให้เบิกจ่ายจากรายรับในข้อ 3 โดยรายการ
และอัตราการจ่ายให้อยู่ดุลยพินิจของอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
เงินรายได้คงเหลือสุทธิจากการหักค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้นาเข้าเป็นเงินกองทุนสนับสนุน
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ข้อ 8 7 การยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าบริการห้องประชุม ห้องพัก และสถานที่ รวมทั้ง
การให้บริการห้องประชุม ห้องพัก และสถานที่ซึ่งนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้อต้นไป
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากการใช้บริการห้องประชุมและห้องพัก Chiang Mai World Green City
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2558
ที่ประชุมขอถอนวาระนี้
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือทักท้วง
5.1 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 –
วันที่ 31 มีนาคม 2559 )
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2557 ข้อ 76 (2) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดี
ภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นไตรมาส นั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานการเงินไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2559) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2559 – มีนาคม 2559
2. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2559 – มีนาคม 2559
3. รายงานการรับ – จ่ายเงินผลประโยชน์ ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2559 – มีนาคม 2559
มหาวิทยาลั ย จึ งนาเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ( ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 –
วันที่ 31 มีนาคม 2559 )
5.2 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ว่ าด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ นของ
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2557 ข้ อ 67 (3) รายงานผลการด าเนิ นงานและการรั บจ่ ายเงิ นกองทุ นนั้ น ๆ ต่ อ
คณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้
ความเห็ นภายใน 30 วัน นั บแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดั งกล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขรูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลกองทุน
2. ในการรายงานส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ควรตรวจสอบข้อมูลรายรับ -รายจ่ายให้ตรงกับ
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงิน
3. ให้เพิ่มรายละเอียด หน้า 52
ข้อ (9) ลูกหนี้เงินยืมโครงการต่าง ๆ จานวน 2,169,700.00 บาท ให้เพิ่มรายละเอียดในส่วน
ของรายการลูกหนี้โครงการ ให้มีการรายงานข้อมูลให้ละเอียด
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มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.3 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาผลประโยชน์จากการหารายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ทราบ ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อ 14 และ ข้อ 16
มหาวิ ทยาลั ย จึ งขอน าเรื่ องดั ง กล่ าว เข้ าสู่ วาระการประชุ มคณะกรรมการบริ หารการเงิ นและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ข้อที่ 3 , 4 หน้า 55 ควรระบุอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รั บ ทราบ รายงานการหาผลประโยชน์ จ ากรายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 6/2559 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
เลขานุ การคณะกรรมการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุ มคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้ง ต่อ ไป คื อ
ครั้ งที่ 6/2559 วั น พุ ธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ชั้ น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รับทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2559 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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ลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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