คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 3/2560
วันอังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน 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. อ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

13. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางประไพ

ปรีชา

2. อ.ดร.ทัตพร

คุณประดิษฐ์

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

5. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา
ผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระที่ 4.1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 10.15 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 2/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุม นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอปรั บลดค่าด าเนิน การผลประโยชน์ที่เ กิดจากการดาเนิน โครงการหรื อกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วม
ดาเนินกิจกรรมติดตามตรวจสอบความถูกสมบูรณ์ข องระบบนิเวศลุ่มน้าโขงในส่วนของประเทศไทย โดยได้
เสนอโครงการเป็นลักษณะของการวิจัยและการสารวจงบประมาณจะถูกใช้ในการดาเนินการวินิจฉัยชนิด
ของสิ่งมีชีวิตโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้สาหรับกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเดินทางเพื่อเก็บตัวอย่าง
จึงมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ในอัตราร้อยละ 90
และมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการดาเนินโครงการเป็น
โครงการบริการวิชาการ จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือกิจกรรม ในอัตราร้อยละ 80 มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 และกองทุนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 10 จึงทาให้งบประมาณสูงกว่าที่กรมควบคุมมลพิษ ดังนั้นจึงได้ขอ
ปรับลดการจัดสรรผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 และจัดสรรให้ กองทุนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 เช่นกัน
ทางมหาวิทยาลัย ได้เชิญ อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อคาถาม
ต่าง ๆ จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
1. เห็ นชอบ การขอปรั บ ลดค่าดาเนินการผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินโครงการการ
ติดตามความสมบู รณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้าโขง ประจาปี พ.ศ. 2560 ตามการขอปรับลดการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 และจัดสรรให้ กองทุนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5
2. เป็นการอนุมัติตามที่เสนอเฉพาะราย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนิน
โครงการเป็นโครงการบริการวิชาการ จึงจาเป็นต้องปรับลดการจัดสรรเงินผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเป็น
ร้อยละ 5 และให้กองทุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นร้อยละ 5 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการและกิ จ กรรม ภายใต้ ว งเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรมาจากกรมควบคุ ม มลพิ ษ
ร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด
4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
เลขานุ การ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราว
ประชุมครั้ งที่ 4/2560 เมื่อวัน ที่ 11 เมษายน 2560 ได้ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหมิ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2560 และมีมติ เห็ น ชอบให้ บั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย ดาเนิน การการแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 และมอบมหาวิทยลัยตรวจสอบและแก้ไขข้อความ
ในประกาศ ให้ถูกต้องตามหลักของการออกประกาศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แจ้งการออกข้อบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่ อง การบริ หารการเงินและทรัทย์สิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
7/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัทย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม
2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
เนื่องจากมีการพิมพ์ชื่อวาระการประชุม วาระที่ 5 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วงจึงมีกรรมการ
จานวน 2 คน มีข้อทักท้วง ดังนี้
ข้อทักท้วงของ อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
1.ให้พิจารณาทบทวน เรื่องการยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. ให้พิจารณาทบทวน ข้อ 33 เสนอให้แยกบัญชีเงินรายได้ที่เกิดจากการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
และเงินรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากการศึกษา
3. การออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้นควรมีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. ขอให้ช ะลอและทบทวนการออกข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริห าร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อทักท้วงของ ผศ.ดร. ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
การออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้นควรมีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม
1. รับทราบ การออกข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัทย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. ให้แก้ไขชื่อระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 5
จากเดิม เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
แก้ไขเป็น เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.2 แจ้งการออกระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
7/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ออกระเบีย บหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม
2560 และมีผลบังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม
รั บทราบ การออกระเบี ยบมหาวิทยาลั ยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ว่ าด้วย การจ่ ายเงิ น
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
5.3. ขอเบิกเงินจากการจัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 2 เรื่อง มหัศจรรย์ฟิสิกส์แสงสีและการเคลื่อนที่เชิงกล
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขออนุเคราะห์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง มหัศจรรย์ฟิสิกส์แสงสี และการเคลื่อนที่เชิงกล จานวน 99 คน ในวันที่ 25 - 26
มีนาคม พ.ศ. 2560 ในการนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้นาเงินมอบให้กับกองคลัง จานวน 34,640 บาท
เพื่อนาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 501-0-19406-6 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของ
ส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอจัดสรรเงิน
ดังนี้
1. ขอจัดสรร ในอัตราร้อยละ 90 เป็นเงิน 31,185 บาท ให้กับกองทุนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของผู้ดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ร้อยละ 80 และจัดสรรให้กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 10
2. ขอจัดสรร ในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 3,465 บาท ให้กับสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รั บทราบ การขอเบิ กเงิ นจากการจั ดกิ จกรรมค่ ายฝึ กทั กษะปฏิ บั ติ ทางวิ ทยาศาสตร์ ระดั บ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง มหัศจรรย์ฟิสิกส์แสงสีและการเคลื่อนที่เชิงกล
5.4 ขอเบิกเงินวิจัย เรื่อง การประเมินความเปราะบางเชิงพื้นที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศ
เกษตรกรอัน เนื่ องมาจากการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ : กรณี ศึก ษา ลุ่ มแม่น้ าแม่ริ ม จัง หวั ด
เชียงใหม่
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับทุน
วิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่อง การประเมินความ
เปราะบางเชิ ง พื้ น ที่ แ ละผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศเกษตรกร อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศ : กรณีศึ ก ษา ลุ่ ม แม่น้ าแม่ริ ม จัง หวั ดเชี ย งใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.สุ โ ข เสมมหาศั กดิ์ เป็ น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรร
เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และ
หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอจัดสรรเงิน ดังนี้
1. สานักงานเศรษฐกิจรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย
เลขที่ 501-019406-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 169,100 บาท
2. ขอจัดสรรเงินเข้ากองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ในอัตราร้อยละ 90
เป็นเงิน 152,190 บาท
3. ขอจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 16,910 บาท
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม
รับทราบ เรื่องขอเบิกเงินวิจัย เรื่อง การประเมินความเปราะบางเชิงพื้นที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศ
เกษตรกรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษา ลุ่มแม่น้าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5.5 ขอเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวิจัย โครงการการพัฒนาระบบแนะนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยใช้หลักของเทคโนโลยีออนโทโลยี
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ และคณะ
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการการพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ตรงกับความต้องการ
ของนั กท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ ห ลั ก ของเทคโนโลยีอ อนโทโนยีโ ดยได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณทั้ งหมด จ านวน
414,648 บาท และหน่วยงานที่สนับสุนทุนการวิจัยจะส่งมอบเงินค่าดาเนินการเป็นงวด รวม 4 งวด ๆ ละ
103,662 บาท บัดนี้ทางผู้ดาเนินโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณงวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน
103,662 บาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงิน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และ
หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอจัดสรรเงิน ดังนี้
1. ผู้ดาเนินโครงการขอส่งมอบเช็คเลขที่ผู้เสียภาษี 0994000423179 ระบุรายการ เป็นค่า
ดาเนินงานโครงการการพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวโดยใช้หลักของเทคโนโลยีออนโทโนยี จานวน 103,662 บาท
ให้กับกองคลัง
2. ขอจัดสรรเงินเข้ากองทุนคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ในอัตราร้อยละ 90 เป็นเงิน 93,295.80 บาท
3. ขอจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 10,366.20 บาท
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ เรื่องขอเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวิจัย โครงการการพัฒนาระบบแนะนา
การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยใช้หลักของเทคโนโลยีออนโทโลยี
5.6 ขอเบิกเงินค่าจ้างวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ การจาหน่ายสินค้า
ของ NOHMEX DESING SHOP ในงวดที่ 1
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการจัดการความรู้ ได้ทา
การสั่งจ่ายค่าจ้างวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ การจาหน่ายสินค้าของ NOHMEX
DESING SHOP ในงวดที่ 1 โดยสั่งจ่ายเช็คผ่านธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่
08911008 ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 103,185 บาท ขณะนี้ทาง
คณะได้นาส่งเช็คดังกล่าวให้กับกองคลังเพื่อนาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 501-0-19406-6 ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอจัดสรรเงิน ดังนี้
1. ขอจัดสรรเงินเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ในอัตราร้อยละ 90
เป็นเงิน 92,866.50 บาท
2. ขอจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 10,866.50 บาท
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม
รับทราบ เรื่องขอเบิกเงินค่าจ้างวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ การจาหน่าย
สินค้าของ NOHMEX DESING SHOP ในงวดที่ 1
5.7 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากคาสั่งที่ 6/2560 ลงวันที่ 5
มกราคม 2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุม
มีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา และรายงานให้
ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 วัตถุประสงค์ของการบริหารรายได้คือ การได้ผลประโยชน์
สูงสุดโดยคานึงถึงความเสี่ยง โดยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาดาเนินการ แล้วรายงานให้
ก.ง.ส. ทราบ
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ การรายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
5.8 ขอเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายดาเนินโครงการพัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Start Up)
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่และ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(Tech Start Up Club) ในการรับทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Start Up)” โดยมีสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นผู้ดาเนินโครงการในความร่วมมือ
นี้ บัดนี้สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดส่งงบประมาณงวดที่ 1 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 501-0-19406-6 จานวน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ด าเนิ น งานตามโครงการหรื อ กิ จ กรรมของส่ ว นราชการ ส่ ว นงานภายใน และหน่ ว ยงานภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอจัดสรรเงิน ดังนี้
1. ขอจัดสรรเงินให้ผู้ดาเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานหรือ
กิจกรรม ในอัตราร้อยละ 80 เป็นเงิน 32,000 บาท
2. ขอจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 4,000 บาท
3. จัดสรรให้กับกองทุนสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 4,000 บาท
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ เรื่องขอเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายดาเนินโครงการ โครงการพัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อ
สร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Start Up)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

5.9 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.9.1 กองทุนดาเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิ จารณาให้ ความเห็ นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้ วนาเสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กองทุนระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.10 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 2 กองทุน
5.10.1 กองทุนคณะครุศาสตร์
5.10.2 กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้ วนาเสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 2 กองทุน กองทุนคณะครุศาสตร์ และกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5.11 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5.11.1 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
5.11.2 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้ วนาเสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน
2 กองทุน กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เรื่องการพิจารณาทบทวนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
ข้อทักท้วงของ อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
1.เรื่องการยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อความในหน้า 51 ขอให้พิจารณาทบทวน
แก้ไข
2. การนารายได้จากผลประโยชน์อื่น หรือเงินบริจาคมารวมกับบัญชีเงินรายได้ที่เกิดจากการหาเงิน
รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากการศึกษา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในหลักการการยกเว้นระเบียบพัสดุ
ไม่น่าทาได้ หากจะทาต้องใช้เงินรายได้จากผลประโยชน์อื่นหรือเงินบริจาค กรณีนี้ขอให้ชะลอและทบทวน
เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฏหมาย
3. การใช้ระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงาน โดยอาศัยอานาจ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มาตรา 18 (2) (8) (12) นั้น ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมามีฐานะเป็นกฎหมายเป็นอันดับรองที่ใช้หลักฐานอานาจ
จากพระราชบั ญญัติ จึ งจ าเป็ นต้องประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นเห็ นว่าการออกข้อบังคับนี้
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอเสนอให้ทบทวนตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ง.ส. ข้อ 11 (3) (9) (10)
และขอให้ระงับใช้หรือชะลอข้อบังคับนี้ไว้ก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจา ในเรื่องการพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6.2 ข้อเสนอแนะและทักท้วงของ ผศ.ดร. ศักราช ฟ้าขาว เรื่องการพิจารณาทบทวนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
ข้อทักท้วงของ ผศ.ดร. ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
การออกระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงาน โดยอาศัยอานาจ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา
18 (2) (8) (12) นั้น ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมามีฐานะเป็นกฎหมายเป็นอันดับรองที่ใช้หลักฐานอานาจจาก
พระราชบัญญัติ จึงจาเป็นต้องประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงของ ผศ.ดร. ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ในเรื่องการพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

6.3 การกาหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
1. ดร.ณรงค์ ตนานุ วัฒ น์ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่จัดตั้ง
อนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. นายวิชัย จั่วแจ่มใส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดตั้งอนุกรรมการ
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเห็นควรให้เพิ่ม
ส่วนงานนิติกรเข้ามาช่วยกากับดูแลเรื่องของการออกระเบียบต่างๆ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ เรื่องการกาหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
2. รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ รั บ ข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป
6.4 ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้ วย การจ่ ายเงินค่ าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจั ดหารถยนต์ ประจาต าแหน่ งของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2560
1. อ.นิ มิ ต วุ ฒิ อิน ทร์ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย์ ประจา ขอทบทวน ระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
ของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2560 ที่นาเงินรายได้ที่ไม่ระบุ ประเภทหมวดเงินให้
ชัดเจนมาจ่ ายค่าตอบแทนดังกล่ าว เสนอให้ ทบทวนเรื่องของการใช้เงินให้ ถูกต้ องเพื่อสอดคล้ องกับ ข้อ
กฎหมายใหม่ที่จะออกมา
2. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม เนื่องจากประธานเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอออกห้องประชุมก่อน โดย ผศ. ดร.สายสมร
สร้อยอินต๊ะ ได้ให้ข้อเสนอว่า คณะกรรมการ ก.ง.ส. ไม่มีอานาจหน้าที่ ที่จะทบทวนหรือทักท้วงถึงระเบียบที่
ออกจากสภามหาวิทยาลัยเพราะระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัยเรีย บร้อย
แล้ว เสนอให้อ.นิมิต วุฒิอินทร์ นาข้อเสนอและข้อทักท้วงดังกล่าวนี้ไปเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
คราวต่อไป
3. นายวิชัย จั่วแจ่มใส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าคณะกรรมการ ก.ง.ส ไม่มีอานาจ
หน้าที่ ที่จะทบทวนหรือทักท้วงถึงระเบียบที่ออกจากสภามหาวิทยาลั ยเนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่งของผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2560 ได้ออกจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
4. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ในเรื่องของอานาจหน้าที่ของ ก.ง.ส. ว่าสามารถที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ
เพื่อนาไปเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปได้
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มติที่ประชุม
รับทราบ ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เกี่ยวกับเรื่องระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่งของผู้ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2560
6.5 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. แจ้ ง ก าหนดการประชุ ม ก.ง.ส. ครั้ ง ต่ อ ไป คื อ ครั้ ง ที่ 4/2560
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2560 วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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