คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

2. ผศ.ดร.สารุ่ง

ตันตระกูล

3. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

4. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

5. อ.นิมิต

วุฒิอินทร์

6. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

7. ผศ.ดร.นครินทร์

พริบไหว

8. ผศ.อัตถ์

อัจฉริยมนตรี

9. รศ.ดร.สัญญา

สะสอง

10. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
1. นางอรวรรณ
ชยางกูร
2. นางกมลวรรณ

เปรมเกษม

3. ผศ.ดร.วีรวิชญ์

ปิยนนทศิลป์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี
พนันตา
2. นางประไพ
ปรีชา
3. นางสาววิลาวัลย์
หน่อคำศักดิ์
4. นางสาวบุญรักษ์
กฤษวงษ์
5. นางสาวณัฐชา
นวลคำมา
6. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์
พลวัน
7. ผศ.ว่าที่ร้อย ดร.เอกขจร ตรีโสภณากร
8. ผศ.ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง
9. นายภาคภูมิ
ทะนุดี

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการกองกลาง

10. นางสาวกมลรัตน์

แสนใจงาม

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

11. นางสาวอรวรารัศมิ์
12. นายอนุพงษ์

สุนิพัฒน์
วรรณะ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
หัวหน้างานบัญชี กองคลัง

วัฒนกูล
เศรษฐพรรค์

ติดราชการ
ติดภารกิจ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.วัชรพงษ์
2. อ.ดร.วรจิตต์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าการประชุม
ในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วย การประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงให้กรรมการทุกคนได้แสดงตนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ
นับรวมแล้วมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 13 คน เมื่อกรรมการได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครบถ้วนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี 1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
เลขานุการ ก.ง.ส. นำเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
นำเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีการเสนอให้แก้ไขดังนี้
1. หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 29 - 30 แก้ไขดังนี้
จากเดิม ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณาว่า ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้ว ย การบริห ารการเงินและทรัพย์ส ินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงนำ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ ) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามระเบีย บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ จึงนำเรื่อง (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เข้าสู่ว าระการประชุ ม
คณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.1
แก้ไขเป็น ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณาว่า ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้ว ย การบริห ารการเงินและทรัพย์ส ินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงนำ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ เรื่อง กำหนดอั ตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ ) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามระเบีย บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ จึงนำเรื่อง (ร่าง) ประกาศดัง กล่าว เข้าสู่ว าระการประชุ ม
คณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.1
2. หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 3 - 4 แก้ไขดังนี้
จากเดิม 9. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรมของส่ว นราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ควรมีการแก้ไขประกาศและมีการแบ่ง
ประเภทของการจัดส่งเงินผลประโยชน์ของงานบริการวิชาการแต่ละประเภทให้ชัดเจน
แก้ไขเป็น 9. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการหรือ
กิจกรรมของส่ว นราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ควรมีการแก้ไขประกาศและมีการแบ่ง
ประเภทของการจัดส่งเงิน ผลประโยชน์ของงานบริการวิชาการแต่ละประเภทให้ชัดเจน ควรมีการศึกษาหรือ
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หาแนวทางในการแบ่งประเภทเงินผลประโยชน์ของงานบริการวิชาการเพื่อความเหมาะสม หากจำเป็นจึงควร
มีการปรับแก้ประกาศให้เหมาะสมต่อไป
4. หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 4 แก้ไขดังนี้
จากเดิม 10.3 จากข้อซักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ในการให้ความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาติ ปรับลดการจัดส่งเงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัย
ทางคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่เพียงให้ความเห็นใช่หรือไม่ นั้น คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและการยกเว้นหรือปรับลดเงินผลประโยชน์ในส่วนนี้ได้ เป็นรายโครงการไป ไม่มีข้อ
ผูกมัดกับโครงการอื่นๆ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) มีดังนี้
แก้ไขเป็น 10.3 จากข้อซักถามของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ในการให้ความเห็น และพิจ ารณาเกี่ย วกับ การขออนุญาติ อนุญาตปรับลดการจัดส่งเงินผลประโยชน์ เ ข้ า
มหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่เพียงให้ความเห็นใช่หรือไม่ นั้น คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและการยกเว้นหรือปรับลดเงินผลประโยชน์ในส่วนนี้ได้ เป็นรายโครงการไป
ไม่มีข้อผูกมัดกับโครงการอื่นๆ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) มีดังนี้
(1) พิจารณาเสนอแนวทางการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นและ
ค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(5) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล้องและสนับสนุนกับการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี
(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย
(7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(8) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
(9) พิจารณาเสนอการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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(10) พิจารณาเสนอแนวทางการดำเนินการบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ยบที ่เ กี ่ย วข้ อ งแก่ ม หาวิ ท ยาลั ยหรื อ หน่ ว ยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็น
ระยะ
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ ก.ง.ส.
(12) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
การบัญชีการคลัง การงบประมาณ และทรัพย์สินต่ออธิการบดี
(13) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
5. หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 24 แก้ไขดังนี้
จากเดิม จากนั้น รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น
893,015,700 บาท แยกเป็น
• งบประมาณแผ่นดิน 674,405,600 บาท (75.52 %)
• งบประมาณเงินรายได 218,610,000 บาท (24.48 %)
แก้ไขเป็น จากนั้น รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น
893,015,700 บาท แยกเป็น
• งบประมาณแผ่นดิน 674,405,600 บาท (75.52 %)
• งบประมาณเงินรายได 218,610,000 บาท (24.48 %)
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับ
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
บุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนำเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงิน
ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... เข้าสู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4.1
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... ดังนี้
จากเดิม ทั้งนี้ให้ ใช้ อ ัต ราเงิน ประจำตำแหน่ ง ตามที ่ก ำหนดดั ง กล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมไปจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
แก้ไขเป็น ทั้งนี้ให้ใช้อัตราเงินประจำตำแหน่งตามที่ก ำหนดดัง กล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมไปจนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคั บ ให้ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมไปจนกว่าจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอสงวนสิทธ์ ในการให้ความ
เห็นชอบในวาระนี้ เพื่ออภิปรายในสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากยังยืนยันว่าการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้า
ภาควิชาควรจ่ายที่อัตราเดิม คือ 5,600 บาทต่อเดือน ซึ่งในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งเดียวกันควรเป็นจ่ายใน
อัตราเดียวกัน
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3. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน จ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในอัตราที่ 4,000 บาท นั้น สำหรับผู้ ที่ดำรง
ตำแหน่งใหม่ ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ออกประกาศนี้หรือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิม ยังคงไ ด้รับอัตรา
ค่าตอบแทนที่ อัตราเดิม คือ 5,600 บาทต่อเดือนเท่าเดิม
4. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอความเห็นในการประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวาระนี ้ ก ารออกประกาศฉบั บ นี ้ จ ะผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ก.ง.ส.
ในคราวประชุ ม นี ้ แ ละนำเสนอที ่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ ทราบต่ อ ไป โดยการบั น ทึ ก ความเห็ น
ของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของ ก.ง.ส. ครั้งนี้
5. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้
5.1 ที่ผ่านมาได้ให้ความเห็นทั้งคัดค้ านและสนับสนุน นโยบายการบริห ารของผู้บริหารในการ
ดำเนินการแต่งตั้ง ซึ่งไม่ควรมีการแต่งตั้งภายหลังการออกประกาศนี้
5.2 กรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมแล้วนั้นจากกรณีข้อท้วงติง ของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล นั้น
มหาวิทยาลัยยังคงจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมแล้วนั้น ยั งคงต้องจ่ายทั้งเงินแผ่นดินและเงิน
รายได้เหมือนเดิมหรือไม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง)
ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ
4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ....
ผศ.ว่าที่ ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณาว่า ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้ว ย การบริห ารการเงินและทรัพย์ส ิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จึงนำเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการของการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้
1.1 ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ทั้งหมดกี่หลักสูตร และมีจำนวน
นักศึกษาจำนวนกี่คน และมีจำนวนบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนกี่คน
1.2 กรณีข้อมูลจากตารางแนบท้ายประกาศ หน้า 32 ตามเล่มวาระการประชุมนั้น รายการ
คณะกรรมการ ข้อ 1- 3 นั้น คือใคร และระบุไ ว้ห รือไม่ว ่าจะต้ องสอนนัก ศึก ษาจำนวนเท่ า ใดถึงจะจ่ า ย
ค่าตอบแทนตามแนบท้ายบันทึกนี้
1.3 ควรมีการระบุจำนวนรายชื่อคณะกรรมการให้ชัดเจน เช่น กรรมการอำนวยการ จำนวน
กี่คน กรรมการดำเนินงานกี่คน และควรแสดงรายรับรายจ่ายการประมาณการต้นทุนในการดำเนินการของ
ภาคพิเศษ ให้ชัดเจน ที่สำคัญมหาวิทยาลัยต้องไม่ขาดทุน
2. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมดังนี้
2.1 เดิมมหาวิทยาลัยได้จ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการเฉพาะในส่วนของภาคพิเศษ ที่มีการจ่าย
ให้กับผู้บริหารทุกคนในมหาวิทยาลัย ต่อมามีการแก้ไขและปรับโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนภาคพิเศษ
ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ หากหน่วยงานใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย
ก็ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนภาค
พิเศษเช่นกันแต่ประกาศที่มหาวิทยาลัยใช้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จะเป็นประกาศ
ที่บังคับใช้เฉพาะภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรี จึงเป็นที่ มาของการออกประกาศฉบับนี้เพื่อใช้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการในรูปแบบกงสี (บริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยโดยถั วเฉลี่ยให้เท่าๆกัน) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การเปิดรับภาคพิเศษ โดยกำหนดอัตรา
จำนวนนักศึกษาไว้ ถ้าหาก มีจำนวนนั กศึกษาสมัครเข้าเรียน น้อยกว่าจำนวน 5 คน ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มี
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ
3. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 การจัดทำประกาศฉบับนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนภาคพิเศษ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเดิม ไม่มีแต่ได้อาศัยใช้ระเบียบการเบิกจ่ายเดียวกับระดับปริญญาตรี โดยใช้หลักการ
คือจ่ายค่าตอบแทนให้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาคพิเศษเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้
3.2 การบริหารจัดการในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคพิเศษของระดับ
บัณฑิตศึกษานั้น สามารถจำแนกได้ 2 แบบคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี โดย
หน่วยงานจัดการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีทั้งหมด 9 หน่วยงาน มีการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

โดยมหาวิทยาลัยได้ มีการกำหนดระเบียบและประกาศการเบิกจ่ายค่าตอบแทนภาคพิเศษใน
ระดับปริญญาตรี จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หน่วยงานใดที่ไม่มีการจัด
การศึกษาภาพพิเศษ ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กล่าวคือ รับผิดชอบงาน ทั้ง 2 งาน ดังนั้น การออกประกาศฉบับนี้
เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานเกินภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบในภาระงานทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในระดับบัณฑิตศึกษาเพียงครึ่งเดียวในส่วนของ
ค่าตอบแทนภาคพิเศษ
4. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์
การพิจารณาตามจำนวนนักศึก ษาที่สมัครเข้าเรียน ถ้าหากจำนวนนักศึกษามีน้อยหรือไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้
มหาวิทยาลัยจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
5. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการแสดงตัวเลขของจำนวนนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับประกอบการพิจารณาด้วย
6. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าในปัจจุบันจำนวนนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
7. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการจำแนกงบประมาณ
รายรับรายจ่ายเพื่อแสดงให้เห็นต้นทุนในการบริหารจัดการ และควรมีการนำเสนอข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
8. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้เพิ่มข้อความว่าในตาราง
บัญชีแนบท้าย ยกตัวอย่างเช่น “ ไม่เกิน 45,000 บาท” เป็นต้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

9. ผศ.ว่าที่ ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูล
เพิ่มเติมดังนี้
9.1 ข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ข้อ 1.2 จากตารางแนบท้ายประกาศข้อ (1) ประธาน
กรรมการอำนวยการ คือ อธิการบดี (2) กรรมการอำนวยการ คือ รองอธิการบดีและคณบดีในหน่วยงานที่มี
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (3) กรรมการดำเนินการ คือ รองคณบดี ในหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาภาค
พิเศษ ส่วนจำนวนนักศึกษา ทางบัณฑิตวิทยาลัยนั้น มองในภาพรวมคือจ่ายเป็นเหมาจ่ าย ไม่ได้คิดต่อจำนวน
หัวนักศึกษา
9.2 จำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 5
กันยายน 2564 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด จำนวน 722 คน โดยจำแนกเป็น นักศึกษาภาค
พิเศษ จำนวน 645 คน และภาคปกติ 77 คน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. .... และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
นายภาคภูมิ ทะนุดี ผู้อำนวยการกองกลาง นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.)
ข้อ 11 (3) คณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จึง
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2564 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยมีเจตนาจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับ
นักเรียนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.2 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้
จะเป็นนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเช่น ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริโภค
1.3 ให้โอกาสแก่บุตรศิษย์เก่าได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
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2. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะมี
เพียงนักศึกษา 2 กลุ่มนี้เท่านั้นใช่หรือไม่ ถ้าเกิดมีโครงการใหม่ที่นอกเหนือจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทาง
ในการดำเนินการอย่างไร
3. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามว่าการออกประกาศ
เกี่ยวกับการจัดทำโครงการนี้เช่นนี้ ควรจัดทำเป็นโครงการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ รือไม่
4. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เสนอให้แก้ไขข้อความในประกาศดังนี้
4.1 เอกสารการประชุม หน้า 36 ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
แก้ไขเป็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พ.ศ. ....
4.2 เอกสารการประชุม หน้า 36 ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม ข้อที่ 2 ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
แก้ไขเป็น ข้อที่ 2 ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ระเบียบนี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
4.3 ให้เพิ่มเติม หมายเหตุประกอบการออกระเบียบ
4.4 ตอบข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับ
การจัดทำโครงการนี้ ควรจัดทำเป็นโครงการแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหรือไม่นั้น ควรจัดทำเป็น
ประกาศเนื่องจากการจัดทำโครงการนี้เป็นทำโครงการในเชิงรุกเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย ยังคงเป็นการจัด
การศึกษาในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
5. รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่ มีนักศึกษาที่มาจากต่างถิ่นหรือว่าต่างประเทศมีอยู่เพียงประมาณร้อยละ 2 เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด
โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านมี
จำนวนประมาณไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าน้อยมาก รวมทั้งบุตรศิษย์เก่าก็มีจำนวนน้อยเช่นกัน
ในขณะที่จำนวนที่นั่งนักศึกษาที่ว่างอยู่ในปัจจุบันมีถึง ร้อยละ 20 หลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
เปิดการเรียนการสอนยังคงมีที่นั่งว่างอยู่ กรณีนี้ถ้ามหาวิทยาลัยคำนึงถึงการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างพหุวัฒนธรรม จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยสำรวจจากหลักสูตรที่มี
การนักศึกษาจำนวนน้อย และเป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด โดยแต่ละหลักสูตร จะรับนักศึกษา
ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เปิดรับนักศึกษา จำนวน 2 คน โดยหาก
คำนวณต้นทุนที่มหาวิทยาลัยจะต้องใช้ส ำหรับโครงการนี้ เป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท (เป็นงบประมาณที่
ไม่ได้เกิดขึ้นจริงถ้าหากไม่มีการรับนักศึกษา) และสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากโครงการนี้มีผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งจากค่าที่พักของนักศึกษาเป็น เงิน ประมาณ 4 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องจ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ที ่ น อกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำรงชี พ เป็ น เงิ น ประมาณ 10 ล้ า นบาท
ซึ่งนอกเหนือจากรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังได้ เรียนรู้วัฒนธรรมจาก
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการ
นิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏ ฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุ ม เพื่ อ
พิจ ารณาว่า ตามข้ อ บั งคับ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ เชี ยงใหม่ ว่าด้ว ย การบริห ารการเงิ นและทรั พ ย์ส ิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จึงนำเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
การนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
5.1.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
ประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทำ
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
จำหน่ายน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ มีข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกรณีขาดทุน เกิดจากสาเหตุอะไร
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2. นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ตอบข้อซักถาม
ของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ ว่าเนื่องจากสถานการณ์ โควิค มหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดศูนย์อาหาร ซึ่งรายได้หลักจากการ
ขายน้ำดื่ม CMRU จะขายที่ศูน ย์ อาหารของมหาวิทยาลัย จึงทำให้รายได้จากการขายน้ำดื่ม CMRU ของ
มหาวิทยาลัยลดลง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.1.2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3
โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบทำรายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงิน
ตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU มหาวิทยาลัย จึงขอ
นำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5.2.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทำ
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

5.2.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3
โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทำ
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ
ก.ง.ส. เป็นรายไตรมาส ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 และ
ไตรมาส 3 โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส.
เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
5.3.1 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75
(2) ให้กองคลังจัดทำรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
นั้น บัดนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่
1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1
2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1
มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

5.3.2 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564)
นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลังนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75
(2) ให้กองคลังจัดทำรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
นั้น บัดนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่
1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2
2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 2
มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3.3 รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75
(2) ให้กองคลังจัดทำรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
นั้น บัดนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่
1 เมษายน 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 3
2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 3
มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.4 แจ้งประกาศกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.4.1 ประกาศกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564
ผศ.ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นานำเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 69 การจ่ายเงินกองทุน ให้เบิกจ่ายตามรายการและอัตราที่คณะกรรมการกองทุนนั้นๆ
กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนนั้นๆ กำหนด
โดยให้จัดทำเป็นประกาศของคณะกรรมการกองทุนนั้นๆ แล้วนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ขณะนี้สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ออกประกาศกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564 นั้น มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะให้ระบุการเบิกจ่ายในภาพรวมไว้เพื่อไม่ให้เกิน
ต้นทุนที่ได้รับจากนักวิจัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4.2 ประกาศกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2564
ผศ.ว่าที่ เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 69 การจ่ายเงินกองทุน ให้เบิกจ่ายตามรายการและอัตราที่คณะกรรมการกองทุนนั้นๆ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนนั้นๆ กำหนด โดย
ให้จัดทำเป็นประกาศของคณะกรรมการกองทุนนั้นๆ แล้วนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ ออกประกาศกองทุนสถาบันวิจ ัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 นั้น มหาวิทยาลัย
จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.5 การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับ ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมประกวด โครงการ
ยกระดับการบรรเลงเดี่ยวระดับนานาชาติ
รศ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ว่าตามที่หลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการยกระดับการ
บรรเลงเดียวระดับนานาชาติ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท จากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ ่ายสำหรับ ค่ าธรรมเนีย มการสมั ครเข้าร่ว มประกวด รุ่น senior จำนวน 2 คน ๆ ละ 2,500 บาท
ซึ่งรายการดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบการใช้เงินรายได้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พ.ศ. 2555
ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้นอกเหนือจากระเบียบดังกล่าวเป็นเงิน
5,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการโครงการยกระดับการบรรเลงเดียวระดับนานาชาติให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6

รายงานการส่งคืนเงินลงทุนโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินนำเสนอที่

ประชุมเพื่อทราบว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ
มหาวิทยาลัย สำหรับโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU วงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งจากการเสนอขออนุ มั ติ
โครงการระบุการส่งคืนทุนให้กับมหาวิทยาลัยภายใน 4 ปี บัดนี้คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน CMRU
SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
ให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินนำส่งเงินทุน จำนวน 3,000,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.7 จั ด ส่ ง เงิ น ผลประโยชน์ จ ากโครงการ Pre Talent Mobility ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ต่ำกว่าเกณฑ์
อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ว่า ตามที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการ Pre Talent Mobility จำนวน 2 โครงการ ๆ ละ 40,000 บาท
จึงขอนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่ำกว่า
เกณฑ์ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ข้อ 7 วรรค 1 กรณีงบประมาณทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ มีจำนวนไม่เกิน 100,000
บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่อาจอนุมัติให้กำหนดอัตราการจัดสรรเงิน
ผลประโยชน์ที่แตกต่างไปจากที่กำหนด แล้วนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุม ก.ง.ส. ครั้งต่อไป
เลขานุ ก าร ก.ง.ส. แจ้ ง กำหนดการประชุ ม ก.ง.ส. ครั ้ ง ต่ อ ไป คื อ ครั ้ ง ที ่ 5/2564 วั น ที่
4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม
รับทราบ กำหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หากไม่มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณามหาวิทยาลัยอาจงดการประชุมในครั้งนี้
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ณัฐชา นวลคำมา
(นางสาวณัฐชา นวลคำมา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ประไพ ปรีชา
(นางประไพ ปรีชา)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

