คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

2. ผศ.ดร.สารุ่ง

ตันตระกูล

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. นางอรวรรณ

ชยางกูร

5. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

6. นางกมลวรรณ

เปรมเกษม

7. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

8. ผศ.ดร.วีรวิชญ์

ปิยนนทศิลป์

9. รศ.ดร.วัชรพงษ์

วัฒนกูล

10. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

11. ผศ.เดชวิทย์

นิลวรรณ

12. อ.ดร.วรจิตต์

เศรษฐพรรค์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
กรรมการ
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ผู้มาประชุม
13. ผศ.ดร.นครินทร์

พริบไหว

14. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี

พนันตา

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. นางประไพ

ปรีชา

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. นางสาวอรวรารัศมิ์

สุนิพัฒน์

ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
ผู้เข้าร่วมประชุม

4. นางสาวบุญรักษ์

กฤษวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

5. นางสาวณัฐชา

นวลคามา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางสาววิลาวัลย์

หน่อคาศักดิ์

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี –
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1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
1.2.1. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 52 /2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย รองอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ
2. นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ
3. นายณรงค์
ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
4. นางกมลวรรณ เปรมเกษม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566
1.2.2. คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 62 /2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (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. รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
วัฒนกูล
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
เป็น กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์
นุ่มมีศรี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
เป็น กรรมการ
3. นายถนัด
บุญชัย
รองอธิการบดี เป็น กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยรายที่ 1 และ 2 ให้อยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตาแหน่งได้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566
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1.2.3 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 8 /2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นครินทร์ พริบไหว ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่ง เพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตาแหน่งได้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566
1.2.4 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 14 /2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (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. นายนิมิต
วุฒิอินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
เป็น กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
เป็น กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
คือ อยู่ในตาแหน่งได้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563
เลขานุการ ก.ง.ส. นาเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทารายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม นาเสนอ
ที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีการเสนอแก้ไขดังนี้
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1. หน้า 14 บรรทัดที่ 10 ให้เพิ่มเติมดังนี้
จากเดิม
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบ (ร่ า ง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวงเงิน 919,332,700 บาท และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวงเงิน 919,332,700 บาท โดยกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็น 2 ส่วนคือ
 งบประมาณแผ่นดิน 677,991,800 บาท (73.75%)
 งบประมาณเงินรายได้ 241,340,900 บาท (26.25%)
2. อนุมัติงบประมาณเงินรายได จานวน 241,340,900 บาท เป็นวงเงินที่หน่วยงานเสนอ
ขอรับการจัดสรรเพื่อขออนุมัติเป็ นงบประมาณรายจ่ าย ซึ่งอยู่ ในกรอบวงเงินไม่ เกินร้อยละ 80 ของวงเงิน
ประมาณการรายได้จากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563 โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุญาตปรับลดอัตราการนาส่งเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย โครงการการจัดการความรู้ใน
การแปรรูปขยะจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพในพื้นที่
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
นาเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณาว่า ตามที่วิทยาลั ยพัฒ นาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ งเอเชีย ได้รับ
งบประมาณจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จานวน 540,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการการจัดการ
ความรู้ในการแปรรูปขยะจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพใน
พื้นที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอนาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้
โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่ากว่าเกณฑ์ เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ โดยให้ จัดสรรนาส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ร้อยละ 5 จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม
เห็นชอบ การขออนุญาตปรับลดอัตราการนาส่งเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย โครงการการจัดการ
ความรู้ในการแปรรูปขยะจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพใน
พื้นที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4.2 (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
จาหน่ายน้าดื่ม CMRU และคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET &
GALLERY)
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาว่า สานั กงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้ขอให้มหาวิทยาลั ยพิจารณาแต่งตั้งคาสั่ ง
คณะกรรมการบริหารโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การ
บริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2559 ข้ อ 39 มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง น า (ร่ า ง) ค าสั่ ง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชีย งใหม่ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และ
คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) จึงนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้แก้ไขชื่อคาสั่ง
จากเดิม คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ..../2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และคณะกรรมการบริหารโครงการ CMRU SHOP (CMRU – OUTLET &
GALLERY)
แก้ไขเป็น ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ที่ ..../2563 2564 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และคณะกรรมการบริหารโครงการ CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY)
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้
2.1 ควรระบุภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละคนให้ชัดเจน
2.2 ควรทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน
3. ผศ.ดร. สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
มีการตั้งกรรมการชุดนี้ เนื่องจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สามารถสร้างกาไรจากการจาหน่ายน้าดื่ม รวมถึง
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) จึงเห็นว่า
โครงการนี้ประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการทั้ง 2
โครงการนี้จึงมีความจาเป็นที่จะดาเนินงานต่อไป
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4. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ว่า
จากเดิมการดาเนินงานของกรรมการของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ชุด และคณะกรรมการมีการ
ดาเนินงานสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเพื่อลดเวลาการทางานจึงเป็นที่มาของการแต่งตั้ง
กรรมการชุดนี้ โดยจานวนของคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในร่างประกาศดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน เพื่อให้ทุกคณะได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมทั้งให้บุคลากร
ทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมในการกระจายสินค้าของการทางานแบบบูรณาการกันทุกหน่วยงาน
5. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการชุดนี้ ส่วนจานวนของ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ตั้งตามนี้ เนื่องจากแต่ละบุคคลมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ควรระบุหน้าที่ให้
ชั ด เจนและควรเสนอให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ดู แ ลและบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องพบเจอกับปัญหาที่มีจานวนนักศึกษาที่ลดลง ทาให้มหาวิทยาลัย
จาเป็นต้องตระหนักถึงปัญหาที่ตามมา ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรมีการตั้งชื่อคาสั่งที่
เปิดกว้าง เพื่ออนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่
7. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะดังนี้
7.1 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หมวด 6 ซึ่งเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
บริหารโครงการเป็นรายโครงการ โดยในครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจาหน่ายน้าดื่ม
CMRU และคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ซึ่งการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้จะเป็นการควบรวมกรรมการให้อยู่ในชุดเดียวกันในการขับเคลื่อนทั้ง 2 โครงการ
7.2 เสนอให้ขยายฐานการจาหน่ายน้าดื่ม โดยเสนอขายให้นักศึกษาในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
รวมไปถึงโครงการที่มหาวิทยาลัยไปบริการวิชาการแก่ชุมชนก็ให้สนับสนุนการใช้น้าดื่มของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
จาหน่ายน้าดื่ม CMRU และโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
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4.3 (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราเงินประจาต าแหน่งสาหรั บ
ผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ดร.ถนั ด บุ ญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ในส่วนที่เกี่ย วข้องกับการออกระเบี ยบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ย จึงนา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งสาหรับผู้ดารงตาแหน่งผู้บริห ารและ
ตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริ หารการเงินและ
ทรั พ ย์ สิ น (ก.ง.ส.) ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 คณะหนึ่งๆ ควรมีการบริหารหลักสูตรได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ถ้าภาควิชาที่มีหลักสูตรใกล้เคียงกัน
ควรมีการบูรณาการการเรี ยนการสอนแบบภาควิชา แต่ถ้าหลั กสูตรไหนที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันควรมีการ
บริหารในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2 มหาวิทยาลัยควรจ่ายเงินประจาตาแหน่งในส่วนนี้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแทนที่จะ
จ่ายให้กับตัวบุคคล เพราะจะได้ใช้งบประมาณร่วมกันในการบริหารหลักสูตร แต่ถ้าหากมีการจ่ายเงินให้กับตัว
บุคคลที่เป็นประธานบริหารหลักสูตรควรมีการปรับลดอัตราเงินประจาตาแหน่งให้ต่ากว่า 5,500 บาท เนื่องจาก
ส่วนตัวมองว่าอัตรานี้สูงเกินไป
2. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
2.1 มหาวิทยาลัยสามารถเลือกดาเนินการได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การบริหารหลักสูตรในรูปแบบ
ของภาควิชา และบริหารในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 ถ้าหากมีการบริหารในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตร ควรมีการปรับอัตราค่าเงินประจา
ตาแหน่งของประธานกรรมการฯ ให้อยู่ที่ 4,000 บาท และควรมีการจัดสรรเงินให้เพิ่มเติมในรูปแบบกองทุน
ของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย
2.3 แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วรรคที่ 3 ดังนี้
จากเดิม
ตาแหน่งประธานกรรมการ ฯ ตามที่กาหนดดังกล่าว ต้องแต่งตั้งโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่ให้จ่ายเงิน
ประจาตาแหน่งตามประกาศนี้ได้และต้องเป็นคณะหรือวิทยาลัยที่ไม่มีภาควิชา
แก้ไขเป็น ตาแหน่งประธานกรรมการ ฯ ตามที่กาหนดดังกล่าว ต้องแต่งตั้งโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่ให้จ่ายเงิน
ประจาตาแหน่งตามประกาศนี้ได้และต้องเป็นคณะหรือวิทยาลัยที่ไม่มีภาควิชา
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2.4 กรณีหลักสูตรที่มีการปิดรับนักศึกษา จะไม่ได้รับเงินประจาตาแหน่งในส่วนนี้ ทั้งหลักสูตรที่มี
การปิดแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข
2.5 มหาวิท ยาลั ย อาจจะต้อ งมี การกาหนดหลั ก เกณฑ์ การจ่า ยเงิน แบบ 2 ส่ ว น เช่น กรณี ที่
หลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยม อาจจ่ายเงินส่วนเพิ่ม ให้อัตราที่สูงกว่าหลักสูตรที่มีผลประเมินที่น้อยกว่า
และมีเกณฑ์มาตรฐานที่จ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งของประธานกรรมการในอัตราที่กาหนดไว้คือ จานวน
4,000 บาท เป็นต้น
3. ผศ.ดร. สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะและให้
ความเห็นว่าคณะหรือวิทยาลัยควรมีการบริหารในรูปแบบกรรมการบริหารหลักสูตรในรูปแบบเดียวเพื่อให้
อิสรเสรีต่อการบริหารหลักสูตร และมีการจ่ายอัตราค่าเงินประจาตาแหน่งของประธานกรรมการฯ ให้ด้วย
4. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกลุ่มให้กับหลักสูตร
ซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มโดยคิดจากฐานจานวนนักศึกษาที่เรียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประธาน
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรคานึงถึงจานวนผู้เรียนที่จะเข้ามาเรียนมากขึ้น
5. ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีข้อซักถาม
เกี่ยวกับการเลือกรั บเงินค่าตอบแทนการบริหารแบบประธานกรรมการหลักสู ตร ถ้าหากอาจารย์ ผู้ที่ได้รับ
ตาแหน่งเป็นประธานหลักสูตร เป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ หรือตาแหน่งบริหารอื่นอยู่แล้ว จะได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งในส่วนนี้อีกหรือไม่
6. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี ได้ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
6.1 อธิการบดีตอบข้อซักถามของ ผศ. ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ที่ว่า ถ้าหากอาจารย์ผู้ที่ได้รับ
ตาแหน่งเป็นประธานกรรมการหลักสูตร เป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ หรือตาแหน่งบริหารอื่นอยู่แล้ว จะ
ได้รับเงินประจาตาแหน่งในส่วนนี้อีกหรือไม่นั้น พบว่า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ดารงตาแหน่งอื่น ก็
ยังคงได้รับเงินประจาตาแหน่งดังกล่าวนี้ด้วย แต่ถ้าหากคณะหรือวิทยาลัยใดที่มีการบริหารแบบภาควิชา ก็ไม่
สามารถรับเงินค่าตอบแทนในส่วนนี้ได้เช่นกัน
6.2 อธิการบดี ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นประกาศนี้สามารถใช้ครอบคลุมถึงการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกหรือไม่ และกรณีหลักสูตรใดที่มีนักศึกษา น้อยกว่า 10 คน
ทางมหาวิทยาลัยก็คงต้องจ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้หรือไม่
7. รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพมาเป็นหลักเกณฑ์
ในการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้ด้วย
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มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่ง
สาหรั บผู้ดารงตาแหน่งผู้บริห ารและตาแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....
ผศ.ดร.กมลณั ฏ ฐ์ พลวั น คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงนา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)
เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้
1.1 การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การกาหนดอย่างไร
1.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอมาดังแนบนี้ กรณีนี้มีค่าธรรมเนียมของคนต่างชาติหรือไม่
2. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตอบข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้
2.1 กรณีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่ าวเกิดจากของตกลงของบัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะวิทยาการจัดการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
และมีมติให้กาหนดอัตราดังกล่าวที่ปรากฏในประกาศ
2.2 กรณี การเก็ บ อัต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึ กษาของนั ก ศึก ษาต่ างชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ได้เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ เพิ่มเติมจากอัตราที่ประกาศกาหนดไว้อีก 15,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
3. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีนี้เป็นการ
พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
เชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ จึงมีการขอกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ซึ่งหลักการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ
คณะวิทยาการจัดการกับบัณฑิตวิทยาลัย ทาให้ได้อัตราดังกล่าว คือ ภาคปกติ 30,000 บาท และภาคพิเศษ
50,000 บาท และกรณีนักศึกษาต่างชาติจะมีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มเติมอีก 15,000 บาท
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ซึ่งเป็ น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม่เ รื่อง กาหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยมการศึก ษาส าหรั บ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1.1.4 กรณีนักศึกษาต่างชาติ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพิ่มอีก ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2564
4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียน
การสอน การจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ....
ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากต้องมีการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอถอน
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.5 นี้ออกไปก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ และอนุญาตให้ถอนระเบียบวาระการประชุม ที่ 4.5 ออกไปก่อน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
5.1.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทา
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการด าเนิ นงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
จาหน่ายน้าดื่ม CMRU ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564 จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.1.2 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอ
ที่ป ระชุมเพื่อ ทราบว่า ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริ หารการเงินและทรัพย์สิ น
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทา
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการด าเนิ นงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ
ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.1.3 รายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทา
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคสอง เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ส่วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่
วันปิดบัญชีประจาปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของโครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

5.1.4 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทา
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการด าเนิ นงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ
ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
โครงการจาหน่ายน้าดื่ม CMRU จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5.2.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทา
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการด าเนิ นงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ
ร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม
พ.ศ. 2564 จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

5.2.2 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดย
แสดงให้ เห็ น ผลการด าเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นให้ ถู กต้ องตามมาตรฐานการบั ญชี และหลั กการบั ญชี
ที่รั บรองทั่วไป ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบตามวรรคหนึ่ งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส.
เป็นรายไตรมาส ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 โครงการร้าน
CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2.3 รายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ข้ อ 43 ให้ ส่ ว นราชการหรื อ ส่ ว นงานภายในผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ทารายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคสอง เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ส่วนราชการหรือส่วน
งานภายในผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณเสนอ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันปิด
บั ญชี ป ระจ าปี ขณะนี้ มหาวิ ทยาลั ย ได้ จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

5.2.4 รายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นาเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานการเงินโดย
แสดงให้เห็นผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทารายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กาหนด เสนอ ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทารายงานงบการเงินประจาปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 โครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563)
นางสุ นี พนั น ตา ผู้ อ านวยการกองคลั ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารน าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ข้อ 75 (2) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น
ไตรมาส นั้ น บั ดนี้ กองคลั ง ส านั กงานอธิ การบดี ได้ จัดท ารายงานการเงิ นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 4
2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 4
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

5.4 รายงานทางการเงินประจาปีงบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสุ นี พนั น ตา ผู้ อานวยการกองคลั ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารน าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว่ า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ข้อ 75 (3) ให้กองคลังจัดทารายงานการเงินประจาปีเสนอต่ออธิการบดีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
แล้ วให้อธิการบดี รายงานต่ อ ก.ง.ส บัดนี้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานทางการเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
3. หมายเหตุประกอบการเงิน
4. งบรายได้และงบแผ่นดิน
มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เล็งเห็นถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ลดลง
ในขณะที่รายจ่ายของมหาวิทยาลัยยังคงเท่าเดิม จากจานวนนักศึกษาที่ลดลงส่งผลให้รายได้ลดลงตามไปด้วย
รวมถึงรายได้ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลก็ลดลงเช่นกัน จึงมีความเป็นห่วงและกังวลใจเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ จึง ต้องการให้มหาวิทยาลัยทบทวนและจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
สรุปค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการสิ่งก่อสร้างที่จาเป็นต้องดาเนินการ
และจัดทาแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยโดยทาโครงการสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยว่าจาเป็นต้อง
ดาเนินการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
และนามาประกอบการพิจ ารณาเทียบกับสถานะทางการเงินในครั้งต่อไป เพื่อจะได้มีการเตรียมรับมือกับ
สถานะทางการเงินในอนาคตได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 รายงานผลการตรวจสอบการด าเนิ น งานและผลการรั บ จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น ในระดั บ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 11 กองทุน
นางประไพ ปรีชา ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ข้อ 70 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของ
กองทุน และรายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ดาเนิ นการตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อชักถามและข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 กองทุนวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนและกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่ไม่ได้ลงนามในสถานะทาง
การเงิน ให้หน่วยงานตรวจสอบการลงนามก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
1.2 การใช้จ่ายเงินในกองทุน สนับสนุนมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กรณีค่าใช้จ่ายบาง
รายการ เช่น ข้อ 10.2 ค่าใช้จ่ ายการถอดแบบรูปรายการอาคารครุภัณฑ์และการตรวจการจ้าง ข้อ 10.3
ค่าจ้างชั่วคราว เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ งบประมาณรายจ่ายส่วนนี้สามารถตั้ง
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัยได้ เป็นต้น
1.3 หอพักนักศึกษา ณ ปัจจุบันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมีจานวนทั้งหมดกี่หลัง
2. นางประไพ ปรี ช า ผู้ อ านวยการกองนโ ยบายและแผน ได้ ต อบข้ อ ซั ก ถามของ
ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการ
เข้ า พั ก ของนั ก ศึ ก ษา ว่ า ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ร ายได้ จ ากค่ า เช่ า ห้ อ งพั ก ทั้ ง หมด จ านวน 6 หอพั ก
ประกอบด้วย หอพัก ณ ศูนย์แม่ริม จานวน 5 หลัง และเวียงบัว จานวน 1 หลัง
3. อ.นิมิต วุฒิ อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุน ของ 2 กองทุน คือ กองทุนวิท ยาเขตแม่ฮ่องสอนและกองทุนพัฒนาพื้นที่
สะลวง – ขี้เหล็ก ที่มีรองอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งแตกต่างจากกองทุนอื่นๆ ที่ อธิการบดีเป็นประธาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 รายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุน
ในระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 15 กองทุน
นางประไพ ปรีชา ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ข้อ 70 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของ
กองทุน และรายงานต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผศ.ดร. สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
เงินคงเหลือจากผลการดาเนินงานของกองทุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรมีรายได้จากการ
บริการวิชาการและงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นคณะที่มีนักศึกษาจานวนมาก ควรมีการลงพื้นที่บริการ
วิชาการเพื่อจัดหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และเห็นควรให้สนับสนุนเงินรายได้ให้กับแต่ละกองทุนเหมือนเดิม
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2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะให้งดจ่ายเงิน
สนับสนุนเงินรายได้ให้กับแต่ละกองทุน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 รายงานสถานะเงินคงคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
การประชุมในระเบียบวาระที่ 5.7 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ การ
ประชุมนี้ เป็น ชั้นความลับ ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้ว ย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 16 วรรคสาม ดังนั้น มติระเบียบวาระนี้จึงปรากฏในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่
5.7 (วาระลับ) โดยจัดทาเป็นเอกสารลับแยกเล่ม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขอเช่าอาคารและสถานที่เพิ่มเติม
(อาคาร B คณะวิทยาการจัดการ)
รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาว่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้อนุญาตให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เช่าพื้นที่อาคาร B คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใช้เป็นสานักงานนั้น ขณะนี้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
มีความจาเป็นที่จะใช้อาคารเพื่อรองรับการให้บริการและจัดการเพิ่มขึ้น จึงขออนุญาตใช้ อาคาร B คณะ
วิทยาการจัดการ เพิ่มเติม โดยจะจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 35,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 28
(3) และ ข้อ 30 (2) จึงนาเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา มีข้อซักถาม เกี่ยวกับการ
ดูแลพื้นที่ว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ภายในอาคารหรือไม่
2. ผศ. สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ อาคาร B คณะ
วิทยาการจัดการ ทางสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เดิมให้อัตราค่าเช่า อยู่ที่ 30,000 บาท และทาง
มหาวิทยาลัยต่อรองราคามาได้ 35,000 บาท และยังคงต้องมีการปรับปรุงหลังคาอาคารก่อนเข้าใช้
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3. นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบารุงซ่อมแซม ดูแลอาคาร ปกติทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับระบบ
โครงสร้างของอาคารภายในมหาวิทยาลัย และทางผู้เช่าดูแลภูมิทัศน์โดยรอบให้กับทางมหาวิทยาลัย
4. ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดูแลทรัพย์สินและการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และควรมีการจาแนก
อาคาร/พื้นที่สาหรับการจัดการศึกษา และอาคาร/พื้นที่สาหรับการพาณิชย์ เพื่อที่จะนามาต่อยอดในการ
พัฒนาการใช้อาคาร/พื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไป
5. ผศ. สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อ นการจั ด หารายได้ ขณะนี้ ม หาวิท ยาลั ยได้จั ดตั้ งคณะกรรมการชุด ดัง กล่ าวเรีย บร้ อยแล้ ว โดยมี
คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ เป็นประธานในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในกรรมการชุดนี้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขอเช่าอาคารและสถานที่เพิ่มเติม (อาคาร B
คณะวิทยาการจัดการ) ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท
6.2 กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. แจ้ ง กาหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้ง ต่อ ไป คือ ครั้ง ที่ 2/2564 วัน ที่ 1
เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริห ารกลาง มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
มติที่ประชุม
รับทราบ กาหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม หากไม่มีเรื่องเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณามหาวิทยาลัยอาจงดการประชุมในครั้งนี้
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ณัฐชา นวลคามา
(นางสาวณัฐชา นวลคามา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ประไพ ปรีชา
(นางประไพ ปรีชา)
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
ถนัด บุญชัย
(ดร.ถนัด บุญชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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