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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 14/2554 

วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.3016.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. นายกฤษณะ กันอ่ํา (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
นางสริตา เจริญทัศน เจาหนาที่กองนโยบายและแผน 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 มหาวิทยาลัยยูนานจะเดินทางมาเยือนเมืองไทย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไดรับหนังสือติดตอทาง Email จากมหาวิทยาลัยยูนานจะเดินทางมาเยือนเมืองไทย 

ระหวางวันที่ 1218 กรกฎาคม 2554 และจะมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1516 กรกฎาคม 
2554 โดยมีคณะเดินทางประกอบดวย คณบดีคณะนิติศาสตร คณบดีภาษาจีน และทีมงานผูสอน จํานวน 
6 คน ในการนี้ไดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยวาจะพรอมใหการตอนรับหรือไมซึ่งไดตอบกลับไปวามหาวิทยาลัย 
ยิ นดี ให การต อนรั บโดยมหาวิทยาลั ยยู นานได ทํ าหนั งสื อแจ งกลั บมาและให มหาวิทยาลั ย 
ทําหนังสือเชิญตอบกลับไป  มอบหมายกองนโยบายและแผนใหการตอนรับรวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ 
จัดเตรียมขอมูลสาขาที่เกี่ยวของเพื่อหารือรวมกันโดยเนนดานภาษาและบริหารธุรกิจในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2554 จะเดินทางมาพักคางคืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คืน และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. รายละเอียดหากมีเพิ่มเติมจะแจงใหทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2554 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 13/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันอังคารที่ 21 
มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันอังคารที่ 21 
มิถุนายน 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอความอนุเคราะหผูอํานวยการกองกลางใหเรงทําความสะอาดหลังอาคาร 4 เพื่อใหทัน 

วันทําบุญครบรอบ 25 ป คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากทอน้ําตันสงกลิ่นรบกวนมาก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะประชุมรวมกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อหารือรวมกันในเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัย 
และสถาบันอื่น ๆ 

2. คณะวิทยาศาสตรจะจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติโดยระยะเวลาการจัดจะขึ้นอยู 
กับงบประมาณ  ซึ่งงบประมาณเดิมจะใชงบประมาณที่คณะตั้งไวเองสวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งจะไดรับ 
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะไดรับทราบวาในปนี้จะไมไดรับงบประมาณ 
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเห็นควรลดกิจกรรมลงใหเหลือจํานวน 2 วัน 
ในการนี้คณะไดทําโครงการขออนุมัติของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มาทดแทนงบประมาณ 
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและขอนําเขาวาระเพื่อพิจารณาตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานนโยบายและแผน กองอนุรักษสิ่งแวดลอมไดสงทีมงานโดยบริษัทเทสโกและ 

อาจารยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองโบราณคดี เพื่อขอความรวมมือสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะที่ 
เปนหนวยอนุรักษ ในการที่จะเชิญชาวบานประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐ ในการจัดทําแนวทาง 
การปองกันและแกไขปญหาที่จะคุกคามแหลงมรดกโลกนครประวัติศาสตร โดยจะดําเนินการจัดทํา 
Zoning บริเวณพื้นที่รอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะออกนโยบายแนวทางบริหาร 
จัดการ จัดทําประกาศเขตและพื้นที่ควบคุม จึงขอนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. จะมีการประชุมเพื่อกําหนดโจทยวิจัย 

ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ป 2555 ณ หอง 3013 อาคารบัณฑิตศึกษา 
2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. จะมีการประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพื่อขอรับ 

การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนงบประมาณป 2555 ณ หอง 3013 
อาคารบัณฑิตศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปผลการสงรายงานประจําปของคณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน 
2. การประเมินงาน/โครงการ/กจิกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 
3. กองนโยบายและแผนไดสงหนังสือถึงหนวยงานเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 โดยให 

หนวยงานสงแผนความตองการครุภัณฑ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง 5 ป เพื่อลงในระบบ OUC 
ของสํานักงบประมาณ ตอไปนี้รายการครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางไมไดปรากฏอยูในระบบ สํานัก 
งบประมาณจะไมสามารถจัดสรรใหไดเพราะถือวาผิดกฎหมาย เนื่องจากสํานักงบประมาณจะตอง 
จัดสรรใหกับหนวยงานที่มีแผนงาน/โครงการ ดังนั้นหนวยงานที่สงโครงการมาแลวขอใหทบทวน 
อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากรายการที่ขอมานั้นแยกยอยเกินไปไมเปนรายการที่เปนช้ินเปนอัน  และอาคาร 
ตางๆ ตองใสแผนงาน/โครงการไวดวย
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กรณีที่คณะมีโครงการ/แผนงานที่จะขยายงานหรือตองการพื้นที่การจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑตางๆ 
ตองใสขอมูลใหครบถวนและเปนไปตามแผน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสในการของบประมาณแผนดิน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากไดเขารวมประชุมที่จังหวัด โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน 

การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท ไดอิจิ 
คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด รวมจัดกิจกรรมอยุธยาว่ิงเพื่อมรดกโลก ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตยที่ 21 
สิงหาคม 2554 เวลา 04.00 น. – 12.00 น. ณ บริเวณศูนยการทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนสาธิตในการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ประกอบกับตองการใหเด็กเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ 
เปนกิจกรรมประเภทว่ิง ฮาลฟมาราธอน 21 กิโลเมตร  มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร  ว่ิงสุขภาพ 
3.5 กิโลเมตร  จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธกิจกรรม 
ดังกลาวตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 23 
เสนอของบประมาณโดยมีกําหนดการจัดการแขงขันระหวางวันที่ 79 กันยายน 2554 จึงขอเสนอ 
รายละเอียดงบประมาณโครงการดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยขอนําเขา 
วาระเพื่อพิจารณาตอไป
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (งบแผนดิน) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(งบแผนดิน) เพื่อการดําเนินงานตามผลผลิตในแตละดานของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน จึงขอ 
โอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบแผนดิน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โอนจากผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน 
ผูบริหารมีวาระ จํานวน 7,164,600 บาท  ไปยังผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน จํานวน 7,164,600 บาท เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณของสํานักงบประมาณไม 
สอดคลองกับการเบิกจายงบประมาณทําใหงบประมาณไมเพียงพอตอการเบิกจายจริง 

2. โอนจากผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน 
ใชสอยและวัสดุ จํานวน 45,600 บาท ไปยังผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  จํานวน 45,600 บาท เน่ืองจากไดจัดสรรคาใชจายสําหรับโครงการ 
พัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการท่ีไดตั้งงบประมาณไวท่ีผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

3. โอนจากผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร งบรายจายอื่น คาใชจายในการ 
พัฒนาศูนยวิทยาศาสตร จํานวน 850,000 บาท เน่ืองจากคาจางเหมาบริการ (คาทําความสะอาด) 
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรเพียง 410,000 บาท ซึ่งไมเพียงพอตอคาใชจายจริงจึงตองนํางบประมาณ 
อ่ืนมาสมทบแทน 

ขอกฎหมาย 
1.ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณรายจาย ขอ 23 สวนราชการมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให 
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเพิ่มคุณภาพการใหบริการโดยคํานึงถึง 
ประโยชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส และขอ 24 หัวหนาสวนราชการมีอํานาจโอนหรือ
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เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน 
จึงเห็นสมควรอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงเพราะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและไมทําให 
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเปลี่ยนแปลง 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(2) อธิการบดีมีอํานาจและ 
หนาที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ 
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบแผนดิน) 

ตามประเด็นที่ 13 เพื่อใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

กองนโยบายและแผนโดยนางสริตา  เจริญทัศน  นําเสนอขอมูลช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 หลักการตั้งงบประมาณของสํานักงบประมาณ และหลักการเบิกจายของ 

กรมบัญชีกลางที่มีขอขัดแยงกันในฐานะของกรมที่เปนผูปฏิบัติจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการ 
เบิกจายซึ่งจําเปนจะตองโอนงบประมาณที่เปนงบตอบแทนผูบริหารตามหลักการจายของกรมบัญชีกลาง 
จายในหมวดเงินเดือนจึงขอโอนจากผลผลิตดานวิทยาศาสตร จากงบดําเนินงานไปยังงบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน 

ประเด็นท่ี 2 เนื่องจากการจัดสรรคาใชจายที่เปนคาใชจายสําหรับการสนับสนุนการทํา 
ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย จากเดิมเคยตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรใหสําหรับ 
การดําเนินงานปละ 45,600 บาท ซึ่งในปงบประมาณ 2554 ผลผลิตดานสังคมศาสตรมีงบประมาณ 
ไมเพียงพอจึงจัดสรรในสวนของผลผลิตดานวิทยาศาสตรไปใหจึงจําเปนตองขออนุมัติการโอนใหถูกตอง 
ตามมาตรา 169 

ผลผลิตจํานวน 5 ผลผลิต คือ 1. การเรียนฟรี 15 ป 2. ดานวิทยาศาสตร 3. ดาน 
สังคมศาสตร ในการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งงบบุคลากรมีคาใชจายที่เปนข้ันต่ําอยูแลว 
สวนงบดําเนินงานที่ไดรับจะเปนคาตอบแทน และคาวัสดุตอหัวนักศึกษาหลังจากจัดสรรใหกับคณะ 
แลวมีงบประมาณเหลือจาย  สวนหนึ่งที่นํามาใชบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามภารกิจตางๆ ซึ่งใน 
ปงบประมาณ 2554 ผลผลิตดานสังคมศาสตรมีงบประมาณที่ไมสามารถจัดสรรใหกับการทําตําแหนงทาง 
วิชาการโดยไดทําการจัดสรรใหทุกปจึงไปนําเงินงบประมาณดานผลผลิตที่เปนดานวิทยาศาสตรมาจัดสรร 
ใหกับโครงการสําหรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ประเด็นท่ี 3 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร งบรายจายอื่น ที่เปนคาใชจาย 
ในการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตร จํานวน 850,000 บาท ไปยังผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เนื่องจากคาจางเหมาบริการคาทําความสะอาด 
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรเพียง 410,000 บาท ซึ่งไมเพียงพอตอคาใชจายจริงจึงจําเปนตองนํางบประมาณ 
อื่นในโครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรมาสมทบเพิ่มเติม 

งบรายจายอื่นดานสังคมศาสตร ไดรับจัดสรรมาทั้งหมดจํานวน 4 รายการ คาใชจายในการ 
พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตร คาใชจายในการพัฒนาสํานัก 
วิทยบริการ คาใชจายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนประเภทงบรายจายอื่นที่ไมเขา
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ตามประเภทงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในสวนของงบดําเนินงาน  แตคาใชจายที่เปนคาจางเหมาบริการ 
อยูในงบดําเนินงานในหมวดคาใชสอยที่ไดรับจัดสรรเพียง 410,000 บาท 

รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา ประเด็นที่ 2 สํานักงานอธิการบดีจะตั้งงบประมาณ 
ตรงสวนการจายคาตอบแทนของผูอานผลงานทางวิชาการใหทั้งสายสังคมศาสตรและสายวิทยาศาสตร 
สายสังคมศาสตรจะรวมทั้งคณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร  แตเนื่องจากมี 
ผูขอผลงานในสวนของสายสังคมศาสตรมากกวาแตสายวิทยาศาสตรไมมีผูขอจึงทําใหงบประมาณในสวน 
ของสายสังคมศาสตรไมเพียงพอจึงตองนําเงินงบประมาณในสวนของสายวิทยาศาสตรมาใสเพิ่มเติม 

นายกฤษณะ  กันอํ่า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กลาววา ประเด็นที่ 2 ควรมีโครงการ 
แนบเพื่อนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาควบคูดวย 

อธิการบดี กลาววา ประเด็นที่ 3 เปนหมวดรายจายอื่น กรณีนี้อยูในผลผลิตเดียวกันเพียงแต 
ขามหมวดรายจาย  ซึ่งตางจากกรณีที่ 1 และ 2 แตทั้ง 3 กรณีจะตองทําการโอนทั้งสิ้น  แตควรเขียนให 
เห็นภาพจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งใหตรงตามโครงสรางของงบประมาณ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบแผนดิน) 

และมอบหมายกลุมงานการเงินและบัญชีเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบโครงการศูนยภาษาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
เพิ่มเติม 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการประชุมของรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนากับคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม คมส.2 ไดมีการอภิปรายประเด็น 
เรื่องงบประมาณของศูนยภาษา โดยคณะมนุษยศาสตรฯ ขอใหมหาวิทยาลัยชวยสนับสนุนงบประมาณ 
ในระหวางที่รอการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานดังกลาวใหม  และรองอธิการบดี 
ฝายวางแผนฯ อนุญาตใหคณะมนุษยศาสตรฯ ทําเรื่องของบประมาณในไตรมาสที่ 3 และ 4 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม นั้น คณะไดจัดทําโครงการดังกลาวสงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2554 และตองปรับแกครั้งที่ 2 โดยของบประมาณ จํานวน 50,650 บาท เปนคาวัสดุ คาซอม 
บํารุงครุภัณฑตามโครงการที่นําเสนอ 

ขอกฎหมาย 
1. ระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(2) อธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ 
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการขอความเห็นชอบโครงการศูนยภาษาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบโครงการศูนยภาษาเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม โดยเบิกจายจาก 

งบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (1113242013) 
ขอ 1.1 คาใชสอย และ 1.2 คาวัสดุ จํานวน 50,650 บาท 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบโครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 23 

สาระสําคัญโดยยอ 
โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 23 

เปนโครงการที่สงเสริมความสามารถทางการกีฬาใหกับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภูมิศาสตรภาคกลางทั้ง 5 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปน 
เจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 23 ในปนี้ จึงควร 
เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา โดยจัดเตรียมและปรับปรุงพื้นที่ซึ่งจะใชแขงขัน 
กีฬาและตอนรับ คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ที่มีจํานวนมากที่เดินทางเขามารวมในการแขงขัน 
กีฬาในครั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวก และมีสถานที่แขงขันกีฬาที่ปรับปรุง ซอมแซม พรอมใชงานใน 
การดําเนินการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาใหสัมฤทธ์ิผลไดดวยดี 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(2) อธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ 
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบโครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร 

ภาคกลาง ครั้งที่ 23 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบโครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 

ครั้งที่ 23 โดยนําหลักการและขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เขาสูที่ประชุม 
คณะกรรมการจัดโครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาฯ เพื่อพิจารณางบประมาณและปรับรูปแบบ 
การจัดงานใหเกิดความคุมคามากที่สุด
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ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบโครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติเปนประจํา 

ทุกป โดยคาใชจายในการจัดงานไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และงบประมาณแผนดินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดงานน้ัน  ในปที่ผานมา 
ไดรับแจงจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวา  ไมมีงบประมาณสนับสนุนการจัดงานในสวน 
ภูมิภาค  และในสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับอนุมัติโครงการจัดงานไวในงบประมาณ 
แผนดิน เปนเงิน 190,000 บาท ซึ่งคาใชจายดังกลาวไมเพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ ในสัปดาห 
วิทยาศาสตรแหงชาติไดครบถวนทุกกิจกรรมเหมือนที่ไดจัดกิจกรรมทุกป  และที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ไดมีมติใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการ 
จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ใหครบทุกกิจกรรมตามที่เคยดําเนินการ  โดยมหาวิทยาลัย 
จะสนับสนุนงบประมาณการจัดงานดังกลาว 

ขอกฎหมาย 
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 กําหนดใหอธิการดี 

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มาตรา 31(2) อธิการบดี 
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบโครงการงานสัปดาห วิทยาศาสตรแห งชาติ  ประจํ าป 2554 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการจัดโครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 2554 มอบหมาย 

คณะวิทยาศาสตรฯ พิจารณาปรับงบประมาณที่ยังไมไดเบิกจายหรือยังไมไดดําเนินการตามแผน 
ใหนํามาใชสําหรับงานโครงการสัปดาหวิทยาศาสตรฯ มอบหมาย ทุกสวนราชการใหดําเนินการสําหรับ 
งบประมาณโครงการใดที่เกินกําหนดแผนการใชจาย  ใหปรับแผนการใชจายใหมเพื่อดําเนินการโครงการ 
ใหมโดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อเบิกจายไดทันภายในเดือนสิงหาคม 
2554 หากเกินระยะเวลาที่กําหนดจะถูกปรับมาเปนคาสาธารณูปโภค มอบหมาย ฝายการเงินและบัญชี 
จัดทํากําหนดการที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจายเงินแตละประเภท โดยกําหนดระยะเวลา 
สิ้นสุดแลวแจงใหถือปฏิบัติตามเอกสาร  หากเกินกําหนดจากนี้ตองรับผิดชอบเอง
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การจัดการจราจรหนาอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ขอความอนุเคราะหผูอํานวยการกองกลาง เรื่องการจัด 

การจราจร ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 09.00 น. และตั้งแตเวลา 12.50 น. – 13.15 น. ขอใหมีเจาหนาที่ 
รักษาความปลอดภัยคอยยืนกํากับทางเขาออก ดูแลนักศึกษานํารถจักรยานยนตมาจอดหนาอาคาร 1 
คณะมนุษยศาสตรฯ โดยใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูสติ๊กเกอรมหาวิทยาลัย หากไมมี 
สติ๊กเกอรมหาวิทยาลัยไมควรอนุญาตใหเขา  หากฝาฝนควรดําเนินการล็อคลอเพื่อใหทราบถึงการมี 
สภาพบังคับใชจริงภายในมหาวิทยาลัย 

อธิการบด ีกลาววา กําชับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหดําเนินการหามรถที่ไมมี 
ปายสติ๊กเกอรมหาวิทยาลัยหามเขา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2554 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 16.30 น. 

รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทึกการประชุม


