คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 2/2561
วันอังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. นางอรวรรณ

ชยางกูร

4. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

5. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

6. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

7. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

8. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

9. อ. ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์

ชัยมัง

10. อ.ดร.ปภากร

สุทธิภาศิลป์

11. ผศ.ดร.อนุวัติ

ศรีแก้ว

12. ผศ.ดร.สุทธินันท์

ชื่นชม

13. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ติดภารกิจ
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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 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม
นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 5 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 10 - 12 ดังนี้
จากเดิม
2. ผศ.ดร.สายสมร
3. นางอรวรรณ

สร้อยอินต๊ะ
ชยางกูร

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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แก้ไขเป็น
2. ผศ.ดร.สายสมร
3. นางอรวรรณ

สร้อยอินต๊ะ
ชยางกูร

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

2. หน้า 7 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 21 ดังนี้
จากเดิม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
แก้ไขเป็น
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 4/2560 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
วันที่ 5 กันยายน 2560
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกระเบีย บและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอความเห็นต่าง
1.1 กรณี อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หน้า 15 ควรปรับเพิ่มขึ้น
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จากเดิม
หลักสูตร

ที่

ศิลปศาสตรบัณฑิต

1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

20,000

21,000

บริหารธุรกิจบัณฑิต

1 การจัดการธุรกิจการบิน

30,000

31,000

แก้ไขเป็น
หลักสูตร

ที่

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
22,000
(หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 32,000

25,000
35,000

1.2 ต้ องการให้ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยถึ งความเห็ น ต่ างและเหตุ ผลของคณะกรรมการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรระบุข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
2. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้เสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมถึง
เรื่ องอั ตราค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษากรณี ที่ เป็นนั กศึ กษาชาวต่ างชาติ ที่ มี การเก็ บค่ าธรรมเนี ยม
การศึกษาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท ว่ามีความจาเป็นต้องเก็บตามอัตรานี้หรือไม่
3. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติกบั
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษควรมีอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันให้ชัดเจนกว่านี้ เนื่องจาก
เกี่ยวเนื่องกับช่วงระยะเวลาเรียน เพื่อลดการเหลื่อมล้าของค่าใช้จ่ายที่มาเรียนในช่วงนอกเวลา
4. เลขานุการ ก.ง.ส. เสนอที่ประชุม ดังนี้
4.1 มหาวิทยาลัย เตรี ยมการและหารือในที่ประชุมผู้บริหาร และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ ในส่วนของการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคพิเศษของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ที่เก็บในอัตราภาค
พิเศษ 35,000 บาท
4.2 จากข้อเสนอแนะของ ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เพิ่ม
ข้อความ ในตารางข้างต้น จากการสอบถามสานักทะเบียนและประมวลผลเห็นควรให้ใช้ข้อความ
ตามเดิม เนื่องจากใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ที่ถูกต้องแล้ว
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5. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมในเรื่องของการกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ ควรมีการพิจารณาระบบการ
จัดการศึกษาระหว่างภาคปกติที่มีการจัดการศึกษา 2 ภาคเรียน ภาคพิเศษ 3 ภาคเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. .... และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
2. มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาด าเนิ น การ ทบทวนการก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาภาคพิเศษ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ....
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่อ วั น ที่ 17 มกราคม 2561 ได้ พิ จารณา (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ....
โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกระเบีย บและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ...
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 22 ให้นาข้อความหน้า 16 ข้อ 4 มาเพิ่มเติมในประกาศ ดังนี้
ข้อ 4 กรณีนักศึกษาที่มีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ประกาศที่
ใช้บังคับในขณะนั้นต่อไป จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
2. หน้า 22 ให้นาข้อความหน้า 28 ข้อ 2 และข้อ 3 มาเพิ่มเติมในประกาศ ดังนี้
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายครั้ง ดังนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียนสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 500 บาท นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1,000
บาท
2.2 ค่าปรับการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากาหนด 500 บาท
2.3 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
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2.4 ค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งละ 1,000 บาท และต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาตามข้อ 2.3 ให้ครบทุกภาคการศึกษาที่พ้นสภาพไป
2.5 ค่ าธรรมเนี ยมการออกหลั กฐานแสดงผลการศึ กษา คื อ ใบรั บรองผลการศึ กษา
ใบรายงานผลการศึกษา และใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา ฉบับละ 200 บาท
ทั้งนี้ ยกเว้นหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ครั้งแรกเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
2.6 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารใบแทนใบเสร็จรับเงินและหรือใบแทนเอกสารต่างๆ
นอกเหนือจากข้อ 2.5 ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้วฉบับละ 100 บาท
2.7 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาตัวนักศึกษา หลังจากที่มหาวิทยาลัยเคยออก
ให้แล้วครั้งละ 100 บาท
2.8 การขอรับใบประกาศนียบัตรนานเกินกว่าระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้รับ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
2.9 ค่าปรับกรณีการใช้บริการหอสมุด หรือการใช้บริการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่
นั กศึ กษาให้ เป็ นไปตามที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนดโดยจั ดท าเป็ นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายครั้งเมื่อแรกเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
3.1 เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้เรียกเก็บ 1,000 บาท
3.2 เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้แยกบัญชีรับไว้ต่างหากเป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่
นักศึกษาที่มิได้ทาทรัพย์สินเสียหาย และมายื่นคาร้องขอคืนภายใน 90 วันนับจาก
วันสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่มาถอนคืนภายในกาหนด
ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยนาเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่นาเสนอ และมอบ
เลขานุการ ก.ง.ส. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 9 กองทุน ดังนี้
5.1.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร
5.1.2 กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.1.3 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.1.4 กองทุนพัฒนานักศึกษา
5.1.5 กองทุนดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
5.1.6 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.1.7 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
5.1.8 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
5.1.9 กองทุนสมทบสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 66 (3) รายงานผลการดาเนินงาน
และการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ 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
รั บ ทราบ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ นพั ฒ นาบุ ค ลากร กองทุ นสวั ส ดิ การบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนพัฒนานักศึกษา
กองทุนดาเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุนสนับสนุนการ
บริหารมหาวิทยาลัย กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์และกองทุนสมทบสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
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5.2

รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 3 กองทุน ดังนี้
5.2.1 กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ
5.2.2 กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.2.3 กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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 ยเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา
กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
5.3 รายงานผลการด าเนิ น งานจั ด หารายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากการให้ เ ช่ า พื้ น ที่
เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เลขานุ การ ก.ง.ส. น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามที่ส านักงานบริหารงานและจัดการ
ทรัพย์สิน ได้ดาเนินงานในการให้เช่าพื้นที่และห้องประชุมเพื่อให้การบริการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากการให้เช่ า
พื้นที่เพื่อบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้รายงานผลการดาเนินการต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน 60 วัน และรายงานผลการดาเนินงานต่อ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน บัดนี้ห น่ว ยงานได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่
13/2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของสานักงานบริหารและ
จัดการทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอนา รายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ รายงานผลการด าเนิ น งานจั ด หารายได้ แ ละผลประโยชน์ จ ากการให้ เ ช่ า พื้ น ที่
เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ข้อเสนอแนะของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
1. เรื่องการคิดอัตราค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ควรคิดในอัตราที่เพิ่มขึ้นให้กับอาจารย์ที่
มีการสอนในภาคพิเศษ
2. เรื่องความเหมาะสมของค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ควรเพิ่มค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้กับ
คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ ข้อเสนอแนะ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ในเรื่อง
ของการคิดอัตราค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษและค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม
6.2 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 3/2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2561 วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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