คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้มาประชุม
1. รศ.ดร.ชาตรี

มณีโกศล

2. ผศ.ดร.สายสมร

สร้อยอินต๊ะ

3. ผศ.ดร.สุชานาฏ

สิตานุรักษ์

4. ผศ.อัตถ์

อัจฉริยมนตรี

5. อ.ดร.ถนัด

บุญชัย

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
1. นางอรวรรณ
ชยางกูร
2. นางกมลวรรณ

เปรมเกษม

3. ดร.ณรงค์

ตนานุวัฒน์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

4. ผศ.ดร.สารุ่ง
5. อ.นิมิต

ตันตระกูล

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วุฒิอินทร์

กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

6. ผศ.ดร.วีรวิชญ์

ปิยนนทศิลป์

7. ผศ.สุรศักดิ์

นุ่มมีศรี

กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
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ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. รศ.ดร.สัญญา
สะสอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ

9. อ.ดร.วรจิตต์

เศรษฐพรรค์

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนี
พนันตา
2. นางประไพ
ปรีชา
3. นางสาวบุญรักษ์
กฤษวงษ์
4. นางสาวณัฐชา
นวลคำมา
5. ผศ.เกษรา
ปัญญา
6. อ.ดร.กฤษฎา
บุญชม
7. อ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษร

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

8. อ.ดร.บังอร

ฉัตรรุ่งเรือง

อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ

9. นางสาวอรวรารัศมิ์
10. นายอนุพงษ์

สุนิพัฒน์
วรรณะ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
หัวหน้างานบัญชี กองคลัง

วัฒนกูล
หน่อคำศักดิ์

ติดราชการ
ติดภารกิจ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ดร.วัชรพงษ์
2. นางสาววิลาวัลย์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าการประชุม
ในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วย การประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงให้กรรมการทุกคนได้แสดงตนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ
นับรวมแล้วมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 14 คน เมื่อกรรมการได้แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครบถ้วนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี -
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1.2 เรื่องแจ้งจากเลขานุการ ก.ง.ส.
1.2.1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 42 /2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและ
เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) แทนในตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็น กรรมการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เลขานุการ ก.ง.ส. นำเสนอที่ประชุมว่ากองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานการประชุม ก.ง.ส.
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
นำเสนอที่ประชุม ก.ง.ส. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีการเสนอให้แก้ไขดังนี้
หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 8 แก้ไขดังนี้
จากเดิม
7. ผศ.ว่าที่ร้อย ดร.เอกขจร ตรีโสภณากร
แก้ไขเป็น 7. ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียน
การสอนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ….
อ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษร ประธานหลักสูตรหลักบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามที่คณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564
ให้คณะวิทยาการจัดการ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
การจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการธุร กิจ บริก ารเชิ งสร้ างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ ) พ.ศ. .... นั้น บัดนี้
คณะวิทยาการจัดการ ได้แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัด
การเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. .... แล้ว จึงนำเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ให้เพิ่มเติมหมายเหตุ การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
กรณีที่มีการประมาณการรายรับแสดงให้เห็นนี้ ควรเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้ไว้ด้วย เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการ
พิจาณา
1.2 เนื่องจากมีการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่ารายวิชาอื่นๆ ควรมีการจัดการ
เรียนการสอนให้ครอบคลุมและมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ให้หลากหลายวิชา และควรเป็นหลักสูตรนำร่ องใน
การบูรณาการและใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น ใช้สื่อการเรียนการสอน แบบ Smart Classroom เป็นต้น
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามเกี่ยวกับจำนวน
นักศึกษาที่เปิดรับกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะต้องมีจำนวนนักศึกษาจำนวนกี่คนขึ้นไป
มหาวิทยาลัยถึงจะมีการจัดการเรียนการสอน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว
หรือไม่
3. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ ) เนื่องจาก
ในขณะนี้ทางคณะวิทยาการจัดการได้เ ปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ ) เฉพาะภาคปกติ กรณี การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ถ้าหากมีจำนวนนักศึกษา
จำนวน 1 คน ก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ส่วนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ขณะนี้ทางหลักสูตร
ยังไม่มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ
4. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่าการออกร่าง
ประกาศฉบับนี้ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วหรือไม่
5. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อสังเกตเกี่ย วกับค่าตอบแทนกรรมการกำกับการสอบให้
ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลว่า อัตราในส่วนนี้มีความจำเป็นต้องเพิ่มจากอัตราเดิมหรือไม่
6. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ย วกับ กระบวนการพิจ ารณาประกาศดั ง กล่ าวนั ้น ได้ผ ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาตามกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการ
เรียนการสอนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. …. และมอบหมายให้คณะวิทยาการ
จัดการนำข้อเสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนกำกับการสอบประสานข้อมูลกับอธิการบดีเพื่อแก้ไขอัตราและจัดเป็น
ประกาศต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่ า ง) ประกาศโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื ่ อ ง กำหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) พ.ศ. ....
อ.ดร.กฤษฎา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนำ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งใหม่ ในห้ว งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) พ.ศ. ....
เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4.1
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเนื่องสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) ทำให้ทางโรงเรียน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอน On site จึงงดเว้นการเก็บค่ าธรรมเนียมค่าห้องเรียนปรับอากาศ โดยการคิด
คำนวณในการลดอัตราค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ได้พิจารณาใน
ภาพรวมของอัตราค่าธรรมเนียมในส่ วนต่าง ๆ โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่ปรับลดนี้คิดในอัตราถั่วเฉลี่ย
ทุกรายการ
2. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วย
3. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาถึงการจัดการ
เรียนการสอนในกรณีที่โรงเรียนยังคงมีการใช้สื่อและห้องเรียนปฏิบัติการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
ในส่วนนี้ทางมหาวิทยาลัยยังคงมีต้นทุนในการบริหารจัดการ หากมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น
การลดอัตราค่าธรรมเช่นนี้ ทางโรงเรียนได้รับผลกระทบหรือไม่
มติที่ประชุม
เห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชีย งใหม่ เรื่อง กำหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในห้วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) พ.ศ. ....
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4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็น
นักศึกษา ประเภทศิษย์เก่าเรียนฟรี
ผศ.เกษรา ปั ญ ญา ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล นำเสนอที ่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจารณาว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทศิษย์เก่าเรียนฟรี เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามดังนี้
1.1 วิธีการรับสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษานั้นมีการสอบเข้ามาตามกระบวนการ เหมือนนักศึกษา
ปกติทั่วไปหรือไม่
1.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี คือนักศึกษากลุ่มไหน
2. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
2.1 การจัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ ของนักศึกษาที่เป็นศิษย์
เก่าของมหาวิ ทยาลัย ให้เ ป็น ไปตามบริ บ ทของสถานการณ์ป ัจจุบั น และในส่ว นของการดำเนิ นการของ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานร่วมกับทุกคณะและวิทยาลัย โดยมีการสำรวจรายวิชา และมีการจัดการเรี ยนการ
สอนควบคู่กับรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนเดิมอยู่แล้ว
2.2 การรับนักศึกษาประเภทนี้ จะต้องมีการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.บ.ว)
และมีการสำรวจความพร้อมของหลักสูต ร โดยจะเป็นรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ
เท่านั้น
3. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกระบวนการรับ นักศึกษาเข้ามาศึกษาในระบบนี้ จะเป็นการสมัครเข้ามาเรียนในรายวิชาที่สนใจโดย
รายวิชาเหล่านั้นจะเป็นรายวิชาที่มาการจัดการเรียนการสอน ณ ปัจจุบัน โดยจะมีการระบุหลักสูตรไว้ชัดเจนว่า
ในภาคเรียนนี้มีหลักสูตรใดบ้างที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบศิษย์เก่าเรียนฟรีได้ โดยจะไม่ได้เปิดทุกรายวิชา
และมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา และมีการกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่
แน่นอน
4. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยควรมี
การจัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ไปแล้วโดยมีการเก็บค่าลงทะเบียนอบรมในอัตราที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป เป็นต้น
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5. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาและควรระบุจำนวนนักศึกษาให้ชัดเจน
6. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เพิ่มเติม ข้อความในประกาศ
วรรคสุดท้าย ดังนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา .... เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทศิษย์เก่าเรียนฟรีและมอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการแก้ไขตาม
รูปแบบของการออกประกาศให้ถูกต้อง
4.3 (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการ
จัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ....
ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออก
ข้อบังคับ ระเบีย บ และประกาศของมหาวิทยาลัย ที่ เกี่ยวข้ องกับ การบริห ารการเงิน และทรัพ ย์ส ิ น ของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการ
จัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต ในข้อที่ 5 ควร
กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ชัดเจน
2. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้แก้ไขความความดังนี้
2.1 จากเดิม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียม
ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564
แก้ไขเป็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียม
2.2 จากเดิม

ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 พ.ศ. ....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 ( 2 ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารการเงินแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ .../....
เมื่อวันที่ .............. 2564 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
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แก้ไขเป็น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 ( 2 ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารการเงินแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 8
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ .../....
เมื่อวันที่ .............. 2564 จึงวางระเบียบ จึงออกระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
2.3 จากเดิม ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
แก้ไขเป็น ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป ปีการศึกษา 2564
เป็นต้นไป
2.4 จากเดิม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ก.ง.ส. และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
2.5 ให้เพิ่มบทนิยาม คำว่าคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) ในข้อที่ 3
2.6 ให้เพิ่มข้อมูล หมายเหตุ การออกประกาศตามแนบท้ายประกาศ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... มอบหมายให้สำนักทะเบียนและประมวลผล แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2564)
นางสุ น ี พนั น ตา ผู ้ อ ำนวยการกองคลั ง นำเสนอที ่ ป ระชุ ม เพื ่ อ ทราบว่ า ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 75 (2)
ให้กองคลังจัดทำรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น
บัดนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1
กรกฎาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งประกอบด้วย
1. งบทดลองและค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 4
2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 4
มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลในเชิงวิเคราะห์
เปรียบเทียบในแต่ละไตรมาส โดยแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายหรือรายได้แตกต่างกันอย่างไร
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
5.2.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
ประจำเดือน กันยายน 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 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการการรับจ่ายเงินของ
โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.2.2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
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 ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2.3 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริห ารและจัดการทรัพย์สิ น
นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ทำรายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ
ก.ง.ส. เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจำปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำ
รายงานการรับจ่ายเงิน ของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.3 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5.3.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบทำ
รายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ
ก.ง.ส. ทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ
CMRU SHOP(CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอ
ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
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 4
โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) มหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.3.3 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP
(CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิ น
นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 43 ให้ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รั บผิดชอบ
ทำรายงานการเงินโดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินตามที่ ก.ง.ส. กำหนด เสนอ
ก.ง.ส. เมื่อสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจำปี ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำ
รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ 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 ่ 6/2564 วั น ที่
8 ธั น วาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สะลวง ชั ้ น 2 อาคารอำนวยการและบริ ห ารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม
รับทราบ กำหนดประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
ณัฐชา นวลคำมา
(นางสาวณัฐชา นวลคำมา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ประไพ ปรีชา
(นางประไพ ปรีชา)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ

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