
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โทร. 1913 
ที่ ศธ 0550.1/ว277           วันที่    13  ธันวาคม  2556   
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2556 
              
 

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อํานวยการกองทุกท่าน/หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 23/2556  เมื่อวันพุธที่ 11 
ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังน้ี 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรที่พักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง  โดยมีข้อเสนอแนะให้งานนิติการปรับระเบียบ  เช่น  
การกําหนดเง่ือนไขต่าง ๆ  การทําทะเบียนควบคุมให้ชัดเจน  และนิยามบุคลากรให้เพ่ิมการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก่ีปี 

ระเบียบวาระที่  5 .2  ขอความเห็นชอบการให้ โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                     
ราย นางชญานุตม์   บุญพระเกศ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปพิจารณาในเรื่องของ
วิธีการดําเนินการในรายละเอียด  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบกรณีนักวิจัยค้างส่งเอกสารเบิกเงินอุดหนุนและรายงานวิจัย         
ฉบับสมบูรณ์  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2555 

ประเด็นญัตติ 
1. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว  มีความประสงค์จะขอดําเนินการวิจัย        

ต่อให้เสร็จสิ้นน้ันไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่เหลือได้  แต่จําเป็นต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และนําใบเสร็จรับเงิน
มาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่เบิกไปแล้วทั้งหมดตามระยะเวลาที่นักวิจัยขออนุญาต จํานวน 14 คน 

มติที่ประชุม   
(1) อนุญาตให้ดําเนินการทําวิจัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2557          

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน) 
(2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําบันทึกข้อความช้ีแจงมติการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) ให้นักวิจัย จํานวน 14 คน ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
(3) หากนักวิจัยไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  ให้ดําเนินการปรับตาม

สัญญา  โดยไม่ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือขอความเห็นชอบอีก 
(4) นักวิจัยต้องจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ  พร้อมกับนําใบเสร็จรับเงินมาส่งที่  

งานการเงินและบัญชีตามยอดที่ได้เบิกไปแล้วทั้งหมด 

 ประเด็นญัตติ  
2. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว  ไม่มีความประสงค์จะดําเนินการวิจัยต่อ      

ให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิกคืนให้กับมหาวิทยาลัย  และขอยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย  จํานวน 4 คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย  และให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่ เบิกคืน

มหาวิทยาลัย  โดยแบ่งชําระเป็นงวด ๆ แต่ไม่เกิน 2 ปี เฉพาะยอดที่เบิกจ่ายไป และให้กําหนดชําระเสร็จสิ้นภายใน  
วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2) และเงินอุดหนุนวิจัยที่เรียกคืนมานั้นควรนําไปจัดสรรให้นักวิจัยคนอ่ืน 

/ประเด็นญัตติ... 
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