คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม
1. ผศ.พรพิมล

วงศ์สุข

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

5. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

6. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

7. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

8. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

9. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

10. อ.ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

11. อ.วินัย

ไชยวงค์ญาติ

12. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

13. อ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

14. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

2. นางประไพ

ปรีชา

3. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

5. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

6. นายอาษา

ใจแก้ว

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
แทนตาแหน่งที่ว่าง
1.1.2 รายงานผลการรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุ ม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุม นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2559
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพ ย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (3) จัดทารายงานการเงิน
ประจาปี เสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณแล้วให้อธิการบดีรายงานต่อ ก.ง.ส.
และข้อ 76 ให้อธิการบดีส่งรายงานการเงินประจาปีให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหรือผู้สอบ
บัญชีภายนอกที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ดาเนินการตรวจสอบ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการเงิน
ประจาปี ตามข้อ 75 (3) นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
ประจ าปี 2559 ได้ น าส่ ง รายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ประจ าปี 2559
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
มอบกองคลังดาเนินการตามข้อสังเกตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและนากลับมาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณาผลการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
4.2 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45 ให้อธิการบดีจัดทางบประมาณเงิน
รายได้ และงบประมาณเงินรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัยโดยแยกประเภทงบรายจ่ายตามแผนงานและ
โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทา
(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรียบร้อย
แล้ ว ดังนั้ น เพื่อให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ มหาวิทยาลั ย จึงนาเสนอ ก.ง.ส.
เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เอกสารแยกเล่ ม สรุ ปสาระส าคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 3 ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของหมายเหตุให้ชัดเจน
จากเดิม หมายเหตุ : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45 ประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย รายได้จากค่ าธรรมเนี ยมการศึกษาและรายได้จากการดาเนินการรั บ
นักศึกษา (รายการที่ 1 และ 2) รวมเป็นเงิน 398,880,700 บาท
เป็น

หมายเหตุ : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์ สิ นของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2559 ข้ อ 45 ในการประมาณการรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รายการที่ 1 รายได้ค่าธรรมเนียมนักศึกษา และรายการที่ 2
รายได้จากการดาเนินการรับสมัครนักศึกษา รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
รายได้จากการดาเนินการรับนักศึกษา (รายการที่ 1 และ 2) โดยนาไปเป็นกรอบวงเงิน
ประมาณการรายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมเป็ นเงิ น วงเงิ นรวม
398,880,700 บาท
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2. เอกสารแยกเล่ ม สรุ ปสาระส าคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 4 ให้เพิ่มหมายเหตุอธิบายงบประมาณรายได้ที่นามาใช้ ดังนี้
หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้ จานวน 318,066,200 บาท เป็นวงเงินที่หน่วยงานเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณแล้วซึ่งเป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินประมาณการรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เอกสารแยกเล่ ม สรุ ปสาระส าคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ยกเลิก หน้า 5
4. เอกสารแยกเล่ ม สรุ ปสาระส าคัญ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้า 6 ให้ปรับสีรายการที่นาเงินรายได้มาใช้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และให้ปรับแก้ 2.3 ข้อมูลรายได้จากการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของทรัพย์สิน และ
2.4 รายได้จากดอกเบี้ ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน โดยข้ อมู ลที่ นามาประมาณการไม่ ต้องรวม
งบประมาณสะสมของปีก่อนหน้า
5. อาจารย์ นิ มิ ต วุ ฒิ อิ น ทร์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า ขอบั น ทึ ก
ความเห็นแย้ง ในเรื่องของสัดส่วนการจัดสรรงบลงทุนจากเงินรายได้/งบลงทุนจากเงินแผ่นดิน
ควรเขียนอธิบายไว้ให้ชัดเจน และการจัดสรรงบประมาณควรคานึงถึงความคุ้มค่า เนื่องจาก
วิทยาลัยแม่อ่องสอนได้รับงบประมาณเงินรายได้ มากถึง 36,626,100 บาท ซึ่งรายรายรับจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเทียบกับงบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรน่าจะ
ต่างกันมากเกินไป และขอบันทึกความเห็นแย้งในเรื่องของงบอุดหนุนบุคลากร
6. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการขอสงวนในเรื่องของเงิน
งบอุดหนุนบุคลากร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และมอบกองนโยบายแผนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยไม่มีการแก้ไขตัวเลข
4.3 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ ประชุมเพื่อ พิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 50 ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
แต่มี ความจ าเป็ น ต้อ งใช้ จ่ า ยเงิ น เพื่ อการนั้ นต่อ ไปอีก ให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ หรื อหั ว หน้ างานภายใน
หรือผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า เสนอต่อ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ง.ส. แล้ ว ให้ อ ธิ ก ารบดี อ นุ มั ติ กั น เงิ น นั้ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ไ ด้ อี ก เป็ น เวลาหกเดื อ นนั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เอกสารแยกเล่มวาระที่ 4.3 หน้า 2 ให้ดาเนินการแก้ไขดังนี้
จากเดิม
5.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง ณ อาคาร 90 ปี
5.2 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง ณ อาคาร 90 ปี
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เป็น

5.1 ครุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 ห้ อ ง ณ อาคาร 90 ปี
ราชภัฏเชียงใหม่
5.2 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง ณ อาคาร 90 ปี
ราชภัฏเชียงใหม่
2. เอกสารแยกเล่มวาระที่ 4.3 หน้า 3 ให้ดาเนินการแก้ไขดังนี้
จากเดิม
6.2 ปรับปรุงสถานที่ตากผ้าสาหรับหอพักนักศึกษา 2 อาคาร
6.3 การสร้างโรงจอดรถบุคลากรและนักศึกษาหอพักอิงดอย
6.4 ปรับปรุงสถานที่ให้สะพานเพื่อเป็นที่นั่งพักผ่อนบริเวณอ่างเก็บน้าปาย
เป็น

6.2 ปรับปรุงสถานทีส่ าหรับตากผ้าสาหรับบริเวณหอพักนักศึกษา จานวน 2 อาคาร
6.3 การก่อสร้างโรงจอดรถบุคลากรและนักศึกษาบริเวณหอพักอิงดอย
6.4 ปรับปรุงสะพานเชื่อมอาคารเรียนรวมอาคาร 1 และอาคาร 2 สาหรับกิจกรรม
ของนักศึกษาและดาเนินโครงการเกษตรพอเพียงของนักศึกษา

3. เอกสารแยกเล่มวาระที่ 4.3 หน้า ให้ดาเนินการแก้ไขดังนี้
จากเดิม
9. กองอาคารสถานที่
9.2 ชุดระบบมัลติมีเดียสาหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จานวน 36 ชุด ณ อาคาร 90 ปี
เป็น

8. กองอาคารสถานที่
8.2 ชุดระบบมัลติมีเดียสาหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จานวน 36 ชุด
ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

มติที่ประชุม
เห็นชอบ การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และมอบหมายให้กองนโยบาย
และแผนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
นักศึกษา (CMRU – TEP)
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ศูนย์ภาษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
แหล่ ง งบประมาณในการพั ฒ นาและจั ด สอบวั ด ความสามารถทั ก ษาภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU – TEP) จานวน 420,700 บาท เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
แหล่งงบประมาณเดิมได้ ซึ่งแหล่งงบประมาณเดิมเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติงบประมาณโครงการจาเป็นและ
เร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นงบประมาณในการดาเนินโครงการดั งกล่าว ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงใคร่ขอ
อนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการพัฒนาข้อสอบโดยอ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลั ย จึงนาเสนอ ก.ง.ส.
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รั บทราบ การขออนุ มัติ หลั กเกณฑ์และอัตราค่ าตอบแทนการพัฒนาข้ อสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษนักศึกษา (CMRU – TEP)
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5.2 ขออนุญาตนาเงินเข้ากองทุนสานักหอสมุด จากโครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สานักหอสมุด ได้รับอนุมัติจัดโครงการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครู บ รรณารั ก ษ์ บั ด นี้ ท างหน่ ว ยงานได้ ด าเนิ น โครงการเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และน าเงิ น
ค่ า ลงทะเบี ย นของผู้ เ ข้ า อบรมน าส่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การโครงการเรี ย บร้ อ ยตาม
วัตถุประสงค์ สานักหอสมุดจึงขออนุญาตเบิกเงิน จานวน 8,000 บาท โดยนาเข้ากองทุนสานักหอสมุด
ร้อยละ 90 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโครงการและเป็นเงินรายได้ของกองทุนสานักหอสมุด
และน าเข้ามหาวิทยาลั ย อีก ร้ อยละ 10 ตามประกาศมหาวิทยาลั ย เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์
ที่เกิดจากการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ การขออนุญาตนาเงินเข้ากองทุนสานักหอสมุด จากโครงการบริการวิชาการ : โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
5.3. รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงาน
การเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่สิ้นไตรมาส นั้น บัดนี้ กองคลัง สานักงาน
อธิการบดี ได้จัดทารายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1
มกราคม 2560 – วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ซึ่งประกอบด้วย
งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 - 3 เดือนมกราคม 2560 – มิถุนายน 2560
งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 - 3 เดือนมกราคม 2560 – มิถุนายน 2560
รายงานการรับ – จ่ายเงินผลประโยชน์ 2 - 3 เดือนมกราคม 2560 – มิถุนายน 2560
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 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 5/2560
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2560 วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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เลิกประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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