คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 2/2560
วันอังคาร ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม
1. อ. ดร.ถนัด

บุญชัย

2. ผศ. ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

5. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

6. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

7. ผศ.สุกัญญา

คานวนสกุณี

8. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

9. อ. ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

10. อ.วินัย

ไชยวงค์ญาติ

11. ผศ. ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

12. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ. ดร.สมบัติ
2. อ. ดร.สุทธินันท์

สิงฆราช
ชื่นชม

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

2. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

3. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

4. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ

ปรีชา

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 คาสั่ งสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ ที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
อ.ดร. ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 29/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ เชีย งใหม่ (ก.ง.ส.) โดยแต่ ง ตั้ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช
รองอธิการบดี เป็น กรรมการ
มติที่ประชุม
รับทราบ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุม นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 5 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 11,14,24 ดังนี้
จากเดิม 2. ผศ. ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นางอรวรรณ
ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ผศ.สุกัญญา
คานวนสกุณี รองอธิการบดี
กรรมการ
แก้ไขเป็น 2. ผศ. ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นางอรวรรณ
ชยางกูร
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ผศ.สุกัญญา
คานวณนสกุณี รองอธิการบดี
กรรมการ
2. หน้า 6 ให้แก้ไข ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
จากเดิม 1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 35/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
1.1.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 49/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
1.1.3 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 5/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
1.1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
แก้ไขเป็น 1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
อ. ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
เกี่ยวกับ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้
1.1.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 35/2559 เรื่อง แต่ง ตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ที่ 35/2559 โดยแต่งตั้ง
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็น ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เป็น กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร สร้อยอินต๊ะ
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

4. นางอรวรรณ ชยางกูร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
6. นายนิมิต วุฒิอินทร์
7. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข
9. นางสาวรัชนีพร สุทธิภาศิลป์
10. นายวินัย ไชยวงค์ญาติ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัติ ศรีแก้ว
12. นางสุทธินันท์ ชื่นชม
13. นายถนัด บุญชัย
14. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
15. ผู้อานวยการกองคลัง
16. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์
17. นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์
18. นางสาวณัฐชา นวลคามา

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา เป็น กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา เป็น กรรมการ
รองอธิการบดี เป็น กรรมการ
รองอธิการบดี เป็น กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป็น กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เป็น กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เป็น กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
เป็น กรรมการ
รองอธิการบดี
เป็น กรรมการและเลขานุการ
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

1.1.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 49/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) โดยแต่งตั้ง
1. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศริธิวงค์
รองอธิการบดี เป็น กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คานวนสกุณี รองอธิการบดี เป็น กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี เป็น กรรมการ
และเลขานุการ
1.1.3 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) โดยแต่งตั้ง กรรมการจาก
บุคคลภายนอก ดังนี้
1. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
2. นายวิชัย จั่วแจ่มใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
1.1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับทราบ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

3. วาระที่ 4.3 ให้เพิ่มเติมข้อความดังนี้ ประธานขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจาก
วาระนี้ประธานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบดังกล่าว
4. หน้า 10 ให้แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 21
จากเดิม “ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป”
แก้ไขเป็น “ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป”
5. หน้า 14 ให้แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 24
จากเดิม “เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะครุสาสตร์”
แก้ไขเป็น “เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะครุสศาสตร์”
6. หน้า 14 ให้แก้ไขข้อความในวาระที่ 5.11
จากเดิม 5.11 ขอพิจารณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
เลขานุ การ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะครุ ศาสตร์ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการ และได้รับเงินรายได้จากค่าลงทะเบียน ในปี พ.ศ. 2560 นั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ
ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีที่มีการให้บริการวิชาการ
ให้คณะจัดสรรเงินผลประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้าง
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ ขอพิจารณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
แก้ไขเป็น เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่าตามที่คณะครุสาสตร์ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับ
การให้ บริ การวิ ชาการ และได้ รั บเงิ นรายได้ จากค่ าลงทะเบี ยน ในปี พ.ศ. 2560 นั้ น ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วน
ราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีที่มีการให้บริการ
วิชาการ ให้คณะจัดสรรเงินผลประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือ
ค่าจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ตามที่คณะครุสาสตร์ ได้จัดโครงการ
เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ และได้รับเงินรายได้จากค่าลงทะเบียน ในปี พ.ศ. 2560 นั้น ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วน
ราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีที่มีการให้บริการ
วิชาการ ให้คณะจัดสรรเงินผลประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือ
ค่าจ้างที่ปรึกษา ดังนี้
1. จั ดสรรให้ ผู้ ดาเนิ นโครงการ หรื อกิ จกรรม เพื่อเป็ นเงินค่ าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หรื อ
กิจกรรม ในอัตราร้อยละ 80 ของวงเงินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา
ของโครงการหรือกิจกรรม โดยให้โอนเงินเข้าเป็นเงินกองทุนของแต่ละส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ภายใน หรือกองทุนอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้วแต่กรณี
2. จั ดสรรให้ มหาวิ ทยาลั ย ในอั ตราร้ อยละ ๑๐ ของวงเงิ นที่ ได้ รั บเป็ นค่ าตอบแทนการให้
คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา โดยให้โอนเงินเข้าเป็นเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
3. จัดสรรให้กองทุนของส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ได้รับ
เป็น ค่าตอบแทนการให้คาปรึกษาหรือค่าจ้างที่ปรึกษา โดยให้โอนเงินเข้าเป็นเงินของกองทุนแต่ละส่วน
ราชการ หรือส่วนงานภายใน หรือกองทุนอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แล้วแต่กรณี”
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สาหรับกรณีนี้ทางคณะครุศาสตร์ขอจัดสรรเงินไม่เป็นไปตามประกาศ ดังกล่าว ดังนั้นให้อยู่ในดุลย
พินิจของอธิการบดีในการอนุมัติอัตราการจัดสรรเงินผลประโยชน์
มติที่ประชุม
รับทราบ ขอพิจารณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
รับทราบ ผลการพิจาณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกรณีนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีในการอนุมัติอัตราการจัดสรรเงินผลประโยชน์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งมอบหมาย
ให้วิทยาลัยนานาชาติจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างประกาศดังกล่าว และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ง.ส.แล้วนาเสนอ คณะกรรมการ ก.ง.ส. ในครั้งต่อไป ดังนั้น จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษส าหรับอาจารย์สั งกัดวิทยาลั ยนานาชาติ
พ.ศ. 2560 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 17 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 4
จากเดิม พ.ศ. 2560
แก้ไขเป็น พ.ศ. ....
2. หน้า 17 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 6
จากเดิม โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
แก้ไขเป็น โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงกาหนดระเบียบการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
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3. หน้า 17 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 9
จากเดิม ในคราวประชุมครั้งที่...../๒๕๖o เมื่อวันที่ .......... พ.ศ. ๒๕๖o
แก้ไขเป็น ในคราวประชุมครั้งที่...../๒๕๖o …. เมื่อวันที่ .......... พ.ศ. ๒๕๖o พ.ศ. ....
4. หน้า 17 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 12
จากเดิม สาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖o
แก้ไขเป็น สาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖o พ.ศ. ....
5. หน้า 17 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 13
จากเดิม ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖o เป็นต้นไป
แก้ไขเป็น ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o เป็นต้นไป
6. หน้า 17 ให้เพิ่มเติมข้อมูลในข้อ 4 ให้นิยามคาว่าอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
7. หน้า 17 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 22
จากเดิม “หลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ”
แก้ไขเป็น “หลักสูตรสังกัดของวิทยาลัยนานาชาติ”
8. หน้า 17 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 26
จากเดิม (๑) หลักความเหมาะสมด้านงบประมาณ โดยพิจารณาและคานึงถึงรายได้จาก
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบารุงการศึกษาของหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติซึ่งมีอัตราสูงกว่า
หลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น (๑) หลักความเหมาะสมด้านงบประมาณ โดยพิจารณาและคานึงถึงรายได้จาก
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบารุงการศึกษาของจากหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติซึ่งมีอัตรา
สูงกว่าหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย
9. หน้า 18 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 4
จากเดิ ม ข้อ ๖ บุ ค คลที่มี สิ ทธิ ได้รับ เงิน ค่าตอบแทนพิเศษคืออาจารย์สั ง กัดวิท ยาลั ย
นานาชาติ
แก้ไขเป็น ข้อ ๖ บุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษคืออาจารย์สังกัดวิทยาลั ย
นานาชาติ อัตราที่จะจ่ายให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
10. หน้า 18 ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ 5
จากเดิม ข้อ ๗ ในกรณีที่เป็นผู้มีประสบการณ์พิเศษ อาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่า
อัตราที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป
แก้ไขเป็น ข้อ ๗ ในกรณีที่อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์พิเศษ
อาจพิจ ารณาจ่ ายค่าตอบแทนสูงกว่า อัตราที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลั ย
อธิการบดีเป็นรายกรณีไป
11. หน้า 19 ให้ตัดข้อความในบรรทัดที่ 3-4
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12. หน้า 19 ให้แก้ไขตารางในบัญชีแนบท้ายระเบียบ ดังนี้
จากเดิม
รายการ

อัตราค่าตอบแทน/ข้อกาหนด

1. ค่าตอบแทนพิเศษ

ไม่เกิน ๕,ooo บาทต่อเดือน

2. การพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มีเงื่อนไข
ประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) ทาหน้าที่สอนหลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
เป็นระยะเวลาน้อยกว่า ๕ ปี อัตราเดือนละ
๓,ooo บาท
(2) ทาหน้าที่สอนหลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
เป็นระยะเวลา ๕-๑o ปี อัตราเดือนละ
๔,ooo บาท
(3) ทาหน้าที่สอนหลักสูตรสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
เป็นระยะเวลามากกว่า ๑o ปี อัตราเดือนละ
๕,ooo บาท

แก้ไขเป็น
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
1. ทาหน้าที่สอนหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า ๕ ปี
2. ทาหน้าที่สอนหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็น
ระยะเวลา ๕-๑o ปี
3.ทาหน้าที่สอนหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็น
ระยะเวลามากกว่า ๑o ปีขึ้นไป

ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
๓,ooo บาท
๔,ooo บาท
๕,ooo บาท

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
2. มอบให้วิทยาลัยนานาชาติแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ง.ส.
3. มอบให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวก่อนเข้าประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การระดมความคิดเรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อหา
รายได้ของสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สุ กัญญา คานวณสกุณี กรรมการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุม เรื่ องการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อหารายได้ของสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดการใช้สถานที่/พื้นที่ที่ให้เช่าและรายได้จากการดาเนินงานของสานักงานบริหาร
จัดการทรัพย์สินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประกอบการพิจารณาดังกล่าว
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เกณฑ์การให้เช่าพื้นนั้น ควรเสนอให้มีการจัดการแข่งขันประมูลราคา สาหรับค่าเช่าพื้นที่
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ จั ด ท าผั ง แม่ บ ทการใช้ พื้ น ที่ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้เสนอแนะและพิจารณาขอบเขตในการใช้พื้นที่ ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สาหรับการศึ กษา
พื้นที่ใดสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดหารายได้
3. มหาวิทยาลั ยควรจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์อัตราค่าเช่าพื้นที่ ควรมีการให้แนวทาง
เชิง วิเคราะห์ แก่ ส านั กงานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น เพื่อเป็น แนวทางในการบริห ารจั ดการการใช้ พื้น ที่
เพื่อจัดหารายได้
4. เสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานการลงบัญชี จากเกณฑ์มาตรฐานบัญชีแบบเกณฑ์เงินสด
เป็นแบบเกณฑ์คงค้าง
5. ควรกาหนดขอบเขตการบริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสานักงานบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
6. ควรมีการแบ่งการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดหมวดหมู่การให้บริการให้เป็นสัดส่วน
เช่น โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัยหรือให้คาปรึกษา ควรให้อยู่ในงานวิชาการ เป็นต้น
7. ควรมีการกาหนดเกณฑ์การกาหนดราคาค่าเช่าให้เป็นมาตรฐาน
8. ควรมีหลักเกณฑ์และระบบการดูแลในการบริหารจัดการทรัพทย์สินของมหาวิทยาลัย ในส่วน
ของการจัดการพื้นที่
9. ควรมีการจัดระบบการบริหารให้เป็นสัดส่วนยึดหลักการบริหารตามแบบ Modern Trade
(การค้าขายสินค้าและบริการอย่างสมัยใหม่ ที่การขายสินค้าและบริการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ)
10. ควรมี บ ริ ห ารจั ด การเรื่ อ งการสต๊ อ กสิ น ค้ า เช่ น ให้ ผู้ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ทยอยส่ ง สิ น ค้ า
และทาสัญญาเป็นงวด
11. ควรให้ การสนั บสนุ นส านักงานบริหารจัดการทรัพย์ สิ นในทุกเรื่อง และควรมีการติดตาม
ผลการดาเนินงานในทุกภาคส่วน
12. ควรมี การจัดพื้นที่ให้นักศึกษาในการประกอบธุรกิจ โดยที่ไม่คานึ งถึงรายได้จากนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ เรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อหารายได้
ของสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2. มอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่ง
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอ
นาเรื่อง (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งส าหรั บผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารและตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว ในบรรทัดที่ 13
จากเดิม ข้อ ๕ (ข) (๔) และ (๕)
แก้ไขเป็น ข้อ ๕ (ข) (๔) และ (๕) และข้อ ๖ วรรคสอง
2. แก้ไขตัวเลขตาราง ดังนี้
จากเดิม
ตาแหน่ง
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๕. รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อัตราเงินประจาตาแหน่ง
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

แก้ไขเป็น
ตาแหน่ง
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒. รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อัตราเงินประจาตาแหน่ง
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

3. ข้อเสนอแนะและข้อท้วงติง ของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ เสนอให้พิจารณาทบทวนในเรื่องของอัตรา
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ และการแยกส่วนงานของ
โรงเรียนสาธิตฯ ออกจากคณะครุศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์นั้น โรงเรียนสาธิตเป็น lap School ของคณะครุศาสตร์
ซึ่งยังคงเป็นส่วนราชการอยู่ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นส่วนงานภายในแล้ว จึงจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนประจา
ต าแหน่ ง จากงบประมาณรายได้ ดั งนั้ นไม่ เห็ นด้ วยในการแยกส่ วนงานของโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ออกจากคณะครุศาสตร์ อยากให้พิจารณาทบทวนให้รอบครอบ ในเรื่องของอัตราค่าตอบแทน
และควรมีรายละเอียดการกาหนดอัตราค่าตอบแทนและข้อมูลประกอบการพิ จารณา ควรมีรายละเอียดการ
ประกอบการพิจารณามากกว่านี้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่ง
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ง.ส.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือทักท้วง
5.1 การหาผลประโยชน์จากรายได้มหาวิทยาลัย
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากคาสั่งที่ 6/2550 ลงวันที่ 5 มกราคม
2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสนออธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการหาผลประโยชน์จากรายได้มหาวิทยาลัย
5.2 ขออนุญาตเบิกเงินและส่งเงินเข้าเป็นเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการประสานงานจาก
ห้างหุ้นส่วนจากัด เค-วัน อีเว้นท์แอนออร์แกไนท์เซอร์ ให้ดาเนินงานประเมินผลการจัดงานตลาดสินค้า
เกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จานวน 20,000
บาท ทางสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ขออนุ ญ าตเบิ กเงิ น ร้อ ยละ 80 เป็ น เงิน 16,000 บาท เพื่ อเป็ น ค่ า
ดาเนินงานให้แล้วเสร็จ พร้อมนาส่งเงินร้อยละ 20 เป็นเงิน 4,000 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 กรณีวงเงิน
งบประมาณทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ มีจานวนไม่เกิน 100,000 บาทให้อยู่ในดุลยพิ นิจของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการอนุมัติกาหนดอัตราการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่แตกต่างไป
จากที่กาหนดไว้ในประกาศ แล้วนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ การขออนุ ญ าตเบิ ก เงิ น และส่ ง เงิ นเข้ า เป็ น เงิ น ผลประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
จานวน 4,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

5.3. รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 3 กองทุน
5.3.1 กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ
5.3.2 กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.3.3 กองทุนคณะวิทยาการจัดการ
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงานและ
การรับ จ่ายเงิน กองทุนนั้ น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่ว นราชการหรือคณะกรรมการประจาส่ วนงา น
ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ ารณาให้ความเห็นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้ นปีงบประมาณ แล้วนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองทุน
คณะวิทยาการจัดการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุการ ก.ง.ส. แจ้งกาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3/2560 วันอังคาร
ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

