คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ประพันธ์

ธรรมไชย

2. ผศ.ดร.สารุ่ง

ตันตระกูล

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. นางอรวรรณ

ชยางกูร

5. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

6. นายวิชัย

จั่วแจ่มใส

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

7. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

8. อ.ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง
9. ผศ.ดร.สมบัติ

สิงฆราช

10. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

นาคนิษฐนนต์

11. ผศ.เดชวิทย์

นิลวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ

12. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

13. อ.ดร.วรจิตต์

เศรษฐพรรค์

คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
กรรมการ

14. ผศ.เกษรา

ปัญญา

ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ

15. อ.ดร.ถนัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

บุญชัย

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

พนันตา

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. นางประไพ

ปรีชา

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. นางสาวอรวรารัศมิ์

สุนิพัฒน์

ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ผู้เข้าร่วมประชุม

4. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

5. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

6. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
1.2.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิการบดี
เป็น กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์
รองอธิการบดี
เป็น กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชวิทย์ นิลวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็น กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็น กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
เป็น กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
ผู้อานวยการสานักทะเบียน
และประมวลผล
เป็น กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 7 มีนาคม 2566
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ ประชุมเพื่อพิจารณาว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงาน
การประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม นาเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้แก้ไขหน้า 9
บรรทัดที่ 11-12 ดังนี้
จากเดิม เห็นชอบ โดยให้จัดสรรนาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร้อยละ 5 จึงขอนาเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
แก้ไขเป็น เห็นชอบ โดยให้จัดสรรนาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร้อยละ 5 จึงขอนาเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
เนื่องจากเดิมวาระที่ 4.1 เรื่องการพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรเงินผลประโยชน์ เข้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการจัดอบรมปฏิบัติการวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer) หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
ครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 มติที่ประชุม ให้นาเรื่องนี้ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป โดยให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลการขอปรับลดการนาส่งเงินจาก
ผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ แต่เนื่องด้วยผู้เสนอเรื่องดังกล่าวได้ขอถอนวาระจากที่
ประชุม จึงไม่มีวาระสืบเนื่องให้พิจารณาในการประชุมในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
นางสุ นี พนัน ตา ผู้ อานวยการกองคลัง ผู้ช่ว ยเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริห ารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนา เรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและให้แก้ไข
ข้อความดังนี้
1.1 ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 20 ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

จากเดิม
แก้ไขเป็น

เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันตามวรรคแรก
เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันตามวรรคแรกหนึ่ง

1.2 ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 23 ดังนี้
จากเดิม
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น
แก้ไขเป็น
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น เท่านั้น”
1.3 ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 8 - 9 ดังนี้
จากเดิม
นักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือพ้น
สภาพนักศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น
นักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือพ้น
สภาพนักศึกษาตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
1.4 จากข้อคาถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ข้อที่
2.2 ที่ว่าระเบียบฉบับหนึ่งสามารถแก้ไขข้อความในฉบับเดิมที่มากกว่า 1 ฉบับได้หรือไม่ นั้น พบว่าสามารถ
ทาได้ ทั้งนี้เพราะว่าระเบี ยบฉบับ พ.ศ. 2549 ยังไม่ถูกแก้ไข ซึ่งความในข้อ 8 มีการแก้ไขในฉบับที่ 2
พ.ศ. 2558 ดั งนั้ น การแก้ไขระเบี ย บฉบับที่ 3 นี้ จึงเป็ นการแก้ไ ขข้อ ความในระเบีย บที่ 2 พ.ศ. 2558
แทนการแก้ไขข้อความในระเบียบฉบับ พ.ศ. 2549 จึงพบว่าข้อความในอนุ (3) จึงใช้คาว่าพักการศึกษา
เหมือนกับข้อความในระเบียบฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้ข้อสังเกตดังนี้
2.1 ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 1-3 ดังนี้
จากเดิม
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
แก้ไขเป็น
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
2.2 ข้อความหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 8 อนุ (3) นักศึกษาถูกลงโทษให้พักการศึกษา ในระเบียบเดิม
ฉบับ ปี พ.ศ. 2549 จะใช้คาว่า “พักการเรียน”
2.3 การแก้ไขระเบียบฉบับนี้ สามารถแก้ไขข้อความในฉบับเดิมที่มากกว่า 1 ฉบับได้หรือไม่
อาทิ เช่น กรณีนี้เป็นการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... นี้ มหาวิทยาลัยได้แก้ไขอ้างอิงไปถึง ระเบียบฉบับ พ.ศ. 2549 และ
ระเบียบฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ได้หรือไม่
3. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะดังนี้
3.1 คณะกรรมการ ก.ง.ส. มีอานาจหน้าที่ในการแก้ไขข้อระเบียบนี้หรือไม่
3.2 ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 12 ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

จากเดิม
แก้ไขเป็น

โดยให้อธิการบดีอนุมัติจ่ายเงินคืนให้เต็มจานวนเงินที่เรียกเก็บและหรือ
เฉพาะบางส่วนก็ได้”
โดยให้อธิการบดีอนุมัติจ่ายเงินคืนให้เต็มจานวนเงินที่เรียกเก็บและหรือ
เฉพาะบางส่วนก็ได้”

4. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้ จากระเบียบดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มี
การออกระเบียบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาใช่หรือไม่ รวมถึงค่าธรรมเนียมค่าพัก นักศึกษาด้วยหรือไม่
ควรออกระเบียบให้ยืดหยุ่นแล้วครอบคลุม
5. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยและพฤติการณ์พิเศษ ตามมาตราในกฎหมาย
6. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มีข้อเสนอแนะและให้แก้ไขข้อความดังนี้
6.1 ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 6 ดังนี้
จากเดิม
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2549
แก้ไขเป็น
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
6.2 ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 13 ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
แก้ไขเป็น
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
7. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี ข้อเสนอแนะ ในข้อความหน้าที่ 21 บรรทัดที่ 12 โดยให้
อธิการบดีอนุมัติจ่ายเงินคืนให้เต็มจานวนเงินที่เรียกเก็บและหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้” เห็นว่าควรใช้ “หรือ”
แทนการใช้คาว่าและหรือ เพื่อให้ระเบียบฉบับนี้มีความชัดเจน
8. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 20
บรรทัดที่ 24 ดังนี้
จากเดิม
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แก้ไขเป็น
ข้ อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 11 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และมอบผู้อานวยการกองคลัง สานักงานอธิการบดี พิจารณาแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
นางสุ นี พนัน ตา ผู้ อานวยการกองคลัง ผู้ช่ว ยเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริห ารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนา เรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ตามความเห็ น ของการออกระเบี ย บ
(ร่ าง) ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ว่าด้ว ย ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขดังนี้
1.1 หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 2-3 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
แก้ไขเป็น (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 3) พ.ศ. ....
1.2 หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 12 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
แก้ไขเป็น ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
1.3 หน้าที่ 23 บรรทัดที่ 20 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น
แก้ไขเป็น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็นเท่านั้น”
1.4 หน้าที่ 24 บรรทัดที่ 5 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
โดยให้อธิการบดีอนุมัติจ่ายเงินคืนให้เต็มจานวนเงินที่เรียกเก็บและหรือ
เฉพาะบางส่วนก็ได้”
แก้ไขเป็น โดยให้อธิการบดีอนุมัติจ่ายเงินคืนให้เต็มจานวนเงินที่เรียกเก็บและหรือ
เฉพาะบางส่วนก็ได้”
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ข้อสังเกตว่า ข้อความหน้า
23 บรรทัดที่ 24 ในระเบียบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีข้อความที่ว่า ยกเว้นนักศึกษาลาออกภายใน 7
วัน เสนอให้ทบทวนใช้คาให้เหมือนกันทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และมอบผู้อานวยการกองคลัง สานักงานอธิการบดี
พิจาณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
นางสุ นี พนัน ตา ผู้ อานวยการกองคลัง ผู้ช่ว ยเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริห ารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เข้าสู่
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 26
บรรทัดที่ 4 ดังนี้
จากเดิม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
แก้ไขเป็น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการใน
การดาเนินการคืนเงินให้กับนักศึกษาว่ามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร
3. นางสุนี พนันตา ผู้อานวยการกองคลัง ตอบข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ถึงวิธีการ
ดาเนินการ นั้น มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการปฏิบัติอยู่ 2 แนวทาง คือ
3.1 สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2562
3.1.1 กรณีที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยาลัยจะคืน
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาในอัตราร้อยละ 15
3.1.2 กรณีที่นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยาลัยจะ
ลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายในปีการศึกษา 1/2563
ในอัตราร้อยละ 30 (นักศึกษาจะได้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 3/2562 และ ภาคเรียนที่
1/2563 ในอัตราร้อยละ 15 ต่อภาคเรียนการศึกษา)
3.2 สาหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2562 ทางมหาวิทยาลัยจะลด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายในปีการศึกษา 1/2563 ใน
อัตราร้อยละ 15
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และมอบผู้อานวยการ
กองคลั ง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี พิ จ าณาแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ แล้ ว น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรค Covid-19
นางสุ นี พนัน ตา ผู้ อานวยการกองคลัง ผู้ ช่วยเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลั ยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรค Covid-19
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.สุ รศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก้ไขข้อความหน้าที่ 26
บรรทัดที่ 4 ดังนี้
จากเดิม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
แก้ไขเป็น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรค Covid-19 และมอบ
ผู้อานวยการกองคลัง สานักงานอธิการบดีพิจาณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
นางสุ นี พนัน ตา ผู้ อานวยการกองคลัง ผู้ ช่วยเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง น าเรื่ อ ง (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) เข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้
1.1 หน้าที่ 30 บรรทัดที่ 2-3 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
แก้ไขเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
1.2 หน้าที่ 30 บรรทัดที่ 18 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น
แก้ไขเป็น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น เท่านั้น”
1.3 หน้าที่ 31 บรรทัดที่ 5 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น
แก้ไขเป็น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น เท่านั้น”
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรั บ นั กศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2563 และมอบผู้ อ านวยการกองคลั ง ส านัก งาน
อธิการบดีพิจาณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับที่ 2)
นางสุ นี พนั น ตา ผู้ อ านวยการกองคลั ง ผู้ ช่ วยเลขานุ การ น าเสนอที่ ประชุ มเพื่ อพิ จารณา
ตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ว่ าด้ วย การบริหารการเงิ นและทรั พย์สิ นของมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลั ยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงนาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับที่ 2) เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้
1.1 หน้าที่ 33 บรรทัดที่ 2-3 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
แก้ไขเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 10) พ.ศ. ....
1.2 หน้าที่ 33 บรรทัดที่ 20 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น
แก้ไขเป็น ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็น เท่านั้น”
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรั บ นั กศึก ษาระดับ บั ณฑิ ตศึก ษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. .... และมอบผู้ อ านวยการกองคลั ง ส านัก งาน
อธิการบดีพิจาณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.7 (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง การก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษานักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ....
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กมลณั ฏ ฐ์ พลวั น คณบดี บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ตามที่ ค ณะกรรมการ
บั ณฑิตศึกษา น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิ จารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
ได้พิจาณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. .... โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เป็น
ตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ ว่ าด้ วย การบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออก
ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ และประกาศของมหาวิ ทยาลั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หารการเงิ นและทรั พย์ สิ นของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงนาเรื่อง (ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการ
ออกประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ วิ ธี ก ารยกเลิ ก ตารางแนบท้ า ยเดิ ม และใช้ ต ารางแนบท้ า ยใหม่ ท าไม
มหาวิทยาลัยไม่ใช้วิธีเพิ่มเติมตารางแนบท้ายในส่วนเฉพาะหลักสูตรที่เปิดรับใหม่
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2. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกตารางแนบท้ายประกาศ
ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ....ว่าการที่มหาวิทยาลัยใช้วิธีการยกเลิกตารางแนบท้ายเพื่อสะดวกต่อ
การปฏิบั ติแ ละการเข้า ใจง่า ยของผู้ ต้องการทราบข้ อมูล เนื่องจากการเข้ าดูประกาศสามารถทราบถึ ง
รายละเอียดของค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิมด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. .... แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานสถานะเงินคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระลับ)
การประชุมในระเบีย บวาระที่ 5.1 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ
การประชุมนี้ เป็นชั้นความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 16 วรรคสาม
ดังนั้น มติระเบียบวาระนี้จึงปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระที่ 5.1 (วาระลับ) โดยจัดทาเป็น
เอกสารลับแยกเล่ม
5.2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา เรื่อง กาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2563
ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่
27 เมษายน 2563 ได้มีมติ อนุมัติให้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพัก
นักศึกษา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พ.ศ. 2563
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรทุนในส่วนของค่าหอพักให้กับนักศึกษายากจน หรือควรมีการส่งเสริมให้มีการ
จ้างงานนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้มีรายได้เพื่อนามาใช้จ่ายได้
2. ผศ.ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช รองอธิ ก ารบดี ให้ ข้ อมู ล เพิ่ ม เติม เกี่ ย วกั บการจ้ า งงานนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษายากจน แบ่งออกเป็น 3 รายการ
2.1 ทุนการศึกษาที่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเต็มจานวน
2.2 ทุนอาหารกลางวัน มหาวิทยาลัยจ่ายค่าอาหารกลางวันให้นักศึกษา ภาคเรียนละ 2,000 บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

2.3 ทุนจ้างงานนักศึกษา ที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ๆ
ชั่วโมง 30 บาท เดือนละไม่เกิน 100 ชั่วโมง
3. ผศ. เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีข้อซักถามเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม
หอพัก ใน ข้อ (ก) (ข) และ (ค) ทาไมมีการเก็บในราคาที่แ ตกต่างกัน และอัตราต่อจานวนคนน่าจะมีการ
ปรับตัวเลข
4. ผศ.ดร.สมบัติ สิ งฆราช รองอธิการบดี ให้ข้อมูล เพิ่มเติม ในเรื่องอัตราค่าธรรมเนีย มหอพัก
ว่าการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ใน (ก) เป็นห้องพักปรับอากาศ ณ ศูนย์เวียงบัว มีขนาดห้องเท่ากับ (ข) ที่ตั้ง
อยู่ ณ ศูนย์ แม่ริม จึงทาให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในราคาที่ต่างกัน ส่วน (ค) ห้องพัก ที่เป็นพัดลมตั้งอยู่
ณ ศูนย์แม่ริม และมีขนาดที่เล็กกว่า จึงทาให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในราคาที่ต่างกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม
พ.ศ. 2563
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุ นิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริ หารและจัดการทรัพย์สิ น นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ ส่ ว นราชการหรื อส่ ว นงานภายในผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ เป็ น
ผู้รับผิดชอบทารายงานการเงิน โดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่ วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับ
จ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอให้ จัดทารายงาน
แบบสรุปโดยไม่ต้องแนบรายงานผลการดาเนินงานฉบับเต็มเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ง.ส.
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้รายงานแบบสรุปเท่านั้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

5.5 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET &
GALLERY) ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2563
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่
ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้รายงานแบบสรุปเท่านั้น
5.6 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2559 ข้ อ 43 ให้ ส่ ว นราชการหรื อ ส่ ว นงานภายในผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับ
จ่ า ยเงิ น ตามที่ ก.ง.ส. ก าหนด เสนอ ก.ง.ส. เป็ น รายไตรมาส ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ดท ารายงาน
งบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้รายงานแบบสรุปเท่านั้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

5.7 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 โครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY)
นางสาวอรวรารั ศมิ์ สุ นิ พัฒน์ ผู้อานวยการส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิ น นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทา
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด
เสนอ ก.ง.ส. เป็ นรายไตรมาส ขณะนี้ มหาวิ ทยาลั ยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส 2 โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้รายงานแบบสรุปเท่านั้น
5.8 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 พฤษภาคม
2563)
นางสุนี พนันตา ผู้อานวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับ
แต่ วั น สิ้ น ไตรมาส นั้ น บั ด นี้ กองคลั ง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด ท ารายงานการเงิ น ไตรมาสที่ 1
ปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) ซึ่งประกอบด้วย 1.งบทดลองและ
ค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2 2. งบรายได้แ ละค่าใช้จ่า ยไตรมาสที่ 2 เรียบร้ อยแล้ ว จึง นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้รายงานแบบสรุปเท่านั้น
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ข้ อ ซั ก ถามว่ า จาก
รายงานเป็นการรายงานรายรับจริง อยากทราบว่ารายรับจริงที่มหาวิทยาลัยได้รับกับรายรับที่มหาวิทยาลัย
ประมาณการในไตรมาส 1 แตกต่างกันอย่างไร
2. ดร.ณรงค์ ตนานุ วั ฒ น์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ข้ อ สั ง เกตดั ง นี้ จากกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ช้
งบประมาณตามแผนการใช้งบประมาณเงินแผ่นดินแบบงบพลางก่อน มีผลกระทลต่อการใช้งบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ งบประมาณเงินรายได้ที่อนุมัติให้ใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพียงพอ
หรือไม่เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง
3. นางประไพ ปรีชา ผู้อานวยการองนโยบายและแผน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัย
ประมาณการรายรับเป็นรายปี ไม่ได้มีการประมาณการรายรับเป็นรายไตรมาส
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

4. นางสุนี พนันตา ผู้อานวยการกองคลัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้แผนงบพลางก่อนนั้นทางมหาวิทยาลัยได้รั บงบประมาณเพียงพอที่ใช้ในไตรมาสหนึ่งและในส่วน
ของงบประมาณเงินรายได้นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาลล่าช้า
แต่อย่างใด
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้รายงานแบบสรุปเท่านั้น
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 4/2563 วั น ที่
2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สะลวง ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริห ารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
มติที่ประชุม
รั บทราบ ก าหนดประชุ ม ก.ง.ส. ครั้ งที่ 4/2563 วั นที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม แต่ถ้าไม่
มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณามหาวิทยาลัยอาจงดการประชุมในครั้งนี้ก็ได้
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ
ณัฐชา นวลคามา
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
ประไพ ปรีชา
(นางประไพ ปรีชา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ถนัด บุญชัย
(ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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