คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รับรอง
รายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 3/2561
วันอังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน 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. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

5. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

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

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ศักราช

ฟ้าขาว

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

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 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม
ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม
นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 7 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 19 , 23 ดังนี้
จากเดิม
4.1 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ เรื่ อ ง ก าหนดอั ตราค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

แก้ไขเป็น
4.1 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ เรื่ อ ง ก าหนดอั ตราค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญาตรีปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับ ปริญาตรีปริญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อ
พิจารณา
2. หน้า 9 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 7 ดังนี้
จากเดิม
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ าตรี (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. .... และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
แก้ไขเป็น
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญาตรีปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... และนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
3. หน้า 11 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 11 และ 24 ดังนี้
จากเดิม
กองทุนก่อสร้างองค์พระมาหาเจดีย์
แก้ไขเป็น
กองทุนก่อสร้างองค์พระมาหาเจดีย์พระมหาเจดีย์
4. หน้า 12 ให้แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 22 , 23 ดังนี้
จากเดิม
รายงานผลการดาเนินงานต่อ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน บัดนี้หน่วยงานได้ดาเนินการเรียบร้อบแล้ว
แก้ไขเป็น
รายงายรายงานผลการดาเนินงานต่อ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน บัดนี้หน่วยงานได้ดาเนินการ
เรียบร้อบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่แก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการ
CMRU – OUTLET & GALLERY
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2561 ได้มีมติเห็นชอบ โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการ CMRU – OUTLET & GALLERY
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ว ย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 39 มหาวิทยาลัยจึงขอนาเรื่อง (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการ CMRU – OUTLET & GALLERY เข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้เสนอให้ทมี่ ีการจัดตั้ง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
2. อ. ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาได้เสนอให้ที่มีการ
จัดตั้งผู้แทนคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการของทั้งสองโครงการ
3. ให้แก้ไขชื่อเรื่องโครงการ CMRU – OUTLET & GALLERY
จากเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโครงการ CMRU – OUTLET & GALLERY
แก้ไขเป็น แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ CMRU – OUTLET & GALLERY
CMRU SHOP (OUTLET & GALLERY)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU จานวน 10 ราย และ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ CMRU SHOP (OUTLET & GALLERY) จานวน 12 ราย รายละเอียด
ตาม (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งที่เสนอ โดยให้แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ
จาหน่ายน้าดื่ม CMRU เพิ่มเติมอีก 1 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

4.2 ขอยกเว้นนาเงินส่งเงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการวิจัย
เรื่องรูปแบบการบูรณาการ Smart community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับ
บริบทชุมชนประเทศไทย
ตามที่วิทยาลัยพัฒ นาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณในการจัดทา
โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการบูร ณาการ Smart community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่
เหมาะสมกับ บริ บ ทชุมชนประเทศไทย จานวน 2,430,000 บาท จากกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานสังกัดสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการดาเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าวมีข้อยกเว้นในการ
น าส่ ง เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ธรรมเนี ย มให้ ส ถานศึ ก ษา ตามรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรอง
งบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครั้ งที่ 2/2559 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2559 นั้ น ทางวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ชุ ม ชนแห่ ง เอเชี ย จึ ง ขอยกเว้ น น าเงิ น ส่ ง เงิ น
ผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จึงขอนาเรื่อง ขอยกเว้นนาเงินส่ง
เงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการ Smart
community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนประเทศไทยเข้าสู่วาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ปรับชื่อ วาระการประชุม
จากเดิม ขอยกเว้นนาเงินส่งเงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการ Smart community และเทคโนโลยี Micro
Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนประเทศไทย
แก้ไขเป็น ขอยกเว้นการนาส่งเงินผลประโยชน์ของโครงการวิจัย เรื่องรูปแบบการบูรณาการ Smart
community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนประเทศไทย
เข้ามหาวิทยาลัย
2. ที่ประชุมเสนอให้แนบเอกสารหลักฐานยืนยัน ว่าโครงการวิจยั เรือ่ งรูปแบบการบูรณาการ Smart
community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนประเทศไทย ได้รับทุน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสังกัดสานักงานนโยบายและแผนพลังงานผู้ได้รับทุนวิจัย
แนบท้ายมติการประชุมในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้ยกเว้นการนาส่งเงินผลประโยชน์ ของ โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการ
Smart community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนประเทศไทย
เข้ามหาวิทยาลัย โดยให้แนบเอกสารสัญญาทุนในมติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลตรวจสอบการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับ
หน่วยงานประจาปีงบประมาณ 2560
ตามข้อ บั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ว่า ด้ ว ย การบริห ารการเงิ น และทรัพ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 70 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานและ
ผลการรับจ่ายเงินของกองทุน และให้รายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ ภายใน ๑๕๐ วัน
นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ ส านั ก งานตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่ ต รวจสอบบั ญ ชี ข องกองทุ น นั้ น ๆ
ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในและรายงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หารือ ดังนี้
1. ท่า นวิชั ย จั่ ว แจ่ ม ใส ผู้ ทรงคุณ วุฒิ เสนอให้ ค วรมี การแจ้ งให้ ห น่ ว ยงานที่ไ ด้รับ ข้อสั งเกต
จากคณะกรรมการตรวจสอบผลการดาเนินงานกองทุน ทราบและแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่ดังกล่าว
ให้ถูกต้อง
2. ท่านณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่ากองทุนได้ดาเนินการตามระเบียบและคาสั่ง
ที่ว่าด้วยเรื่องของกองทุนครบถ้วนตามกระบวนการหรือไม่ เสนอให้หน่วยงานทุกหน่ วยงาน ต้องรายงานผล
การดาเนินงานทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ให้อธิการบดีทราบ และเมื่อครบไตรมาสจะต้องสรุป
งบการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่อยู่ ในรูปแบบของงบการเงิน และควรสรุปงบรายงานเงินคงเหลือ
ประจาปีคงเหลือเท่าไร ใช้ไปเท่าไร ต้นปีงบประมาณมีเงินเท่าไร รายรับระหว่างปีเท่าไร รายจ่ายเท่าไร
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีเงินลดหรือ เพิ่มเท่าไร ควรมีการรายงานข้อมูลส่วนนี้ และเสนอให้ใช้รูปแบบการ
รายงานให้เหมือนกับการรายงานของกองทุนในระดับมหาวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการ เสนอให้หน่วยงานที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ทารายงาน
ผลการดาเนินเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. หลังจากที่มีการตรวจสอบและแก้ไข และเสนอคณะกรรมการ
ก.ง.ส. ใหม่อีกครั้ง
มติที่ประชุม
1. รับทราบ รายงานผลตรวจสอบการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับ
หน่วยงานประจาปีงบประมาณ 2560
2. มอบหมายให้เลขานุการประสานและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนตรวจสอบความ
ถูกต้องและนากลับมารายงานผลให้คณะกรรมการ ก.ง.ส. ทราบอีกครั้ง
5.2 รายงานผลตรวจสอบการด าเนิ น งานและผลการรั บ จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น ในระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 70 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานและ
ผลการรับจ่ายเงินของกองทุน และให้รายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ ภายใน ๑๕๐ วัน
นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ ส านั ก งานตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่ ต รวจสอบบั ญ ชี ข องกองทุ น นั้ น ๆ
ตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในและรายงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ท่านวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้พิจารณาถึงปัญหาความล่าช้าของกระบวนการทางานของ
ผู้ดาเนินการหรือผู้รับผิดชอบ ให้ดาเนินการตามระเบียบและตามกาหนดระยะเวลา เสนอให้ผู้บริหารช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ดาเนินการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของการดาเนินงานกองทุน
มติที่ประชุม
รั บทราบ รายงานผลตรวจสอบการด าเนิ นงานและผลการรั บจ่ ายเงิ นของกองทุ นในระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2560 และนาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไข
5.3 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้
ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5.4 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม
รั บทราบ การออกประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ เรื่อง ก าหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
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 4/2561
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระ
เกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2561 วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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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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