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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  เรื่อง  ............................................................................................................... 
  

สาระสําคัญโดยยอ 

...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 

 มติท่ีประชุม   
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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 สาระสําคัญโดยยอ 
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 มติท่ีประชุม  
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 สาระสําคัญโดยยอ 
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 มติท่ีประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือพุธท่ี 30 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 ซ่ึงมีสาระสําคัญตาม
เอกสารรายงานการประชุม จํานวน 9 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

ขอเสนอ/ญัตติ    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

คร้ังที่ 1/2564 
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
********************************** 

ผูมาประชุม 

1. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท       รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช        ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

      มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. อาจารยพินิจ ศรีสวัสดิ์        ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
4. อาจารย ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. อาจารย ประพันธ แสงทองดี              คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6. ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุงพรหม       คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7. อาจารยสุรินทร ศรีสังขงาม       ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
8. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ       ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
11. นางลักขณา เตชวงษ        ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
12. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู          ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (ติดราชการ) 
2. ผศ.ดร.สุวิทย ไวยกุล         คณบดีคณะครุศาสตร (ติดราชการ) 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย           นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กองนโยบายและแผน 

2. นายไอศูรย จิตกระแสร        นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

3. นางสาวนัฐฐา ภูมิดี        นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

4. นางสาวเบญจมาภรณ ขําเขียว        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองนโยบายและแผน 
 

 
เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 

อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน ประธาน พิจารณา
แลวเห็นวาคณะกรรมการเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการครบองคประชุม จึงกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 แจงเรื่องอธิการบดีติดภารกิจ 
 

 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน ไดแจงเรื่อง
อธิการบดีติดภารกิจโดยเขาพบองคมนตรีเปนการเรงดวน จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร
และแผนงาน เปนประธานแทนในครั้งนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 แจงเรื่องสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 

 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน ไดแจงเรื่อง      
สภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกําหนดเขารวมระหวาง 12 - 16 กรกฎาคม 64 และคณะกรรมาธิการไดมี
การแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ดวยกัน 9 องคคณะ โดยสวนท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยท่ีตองเขาไป
รวมชี้แจงในรายละเอียดของงบประมาณ เปนคณะอนุกรรมมธิการชุดท่ี 6 คือคณะอนุกรรมาธิการ    
ดานการศึกษา มีกําหนดใหเขาชี้แจงในวันท่ี 19 กรกฎาคม 64  

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันศุกรท่ี 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ หองประชุม อยุธยา - อาเซียน ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม 
จํานวน 7 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  
ครั้งท่ี 4/2563 โดยมีแกไขคําผิด  

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2563 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล
ผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2563 ดังตอไปนี้ 
 

 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง 

กําหนดอัตราคาตอบแทนผูผลิต

บทเรียนออนไลน 

เห็นชอบในหลักการ โดยใหเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ใหความเห็นเร่ืองเกณฑการพิจารณา

คุณภาพของบทเรียนออนไลนและกําหนดอัตรา

คาตอบแทน และเสนอใหอธิการลงนามในประกาศ เพ่ือ

ประกาศใชตอไป 

อยูระหวางการพิจารณาหลักเกณฑ

คุณภาพของบทเรียนออนไลนและ

กําหนดอัตราคาตอบแทน กอนเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.2 ขอความเห็นชอบแนวทางการ

จัดทําประมาณการรายจายของ

โรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ 

เห็นชอบ ดังนี ้

1. เห็นชอบตามแนวทางการจัดทาํประมาณการรายจายของ

โรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ โดยในเบื้องตนใหปฏิบัติตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

บริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 17 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ 

ใหแยกหมวดรายจายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเจาของ

งบประมาณจัดทําประมาณการรายรับประจําปจากเงินรายได

ตามขอ 6 (1) (2) (6) (8) และใหจัดทํางบปรมาณรายจาย

ประจําปภายในวงเงินประมาณการรายรับแตละป แตทั้งนี้

ตองไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ  

2. เห็นชอบใหปรับปรุงระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความทันสมัยและครอบคลุม

ทุกแหลงเงิน 

1. กองนโยบายและแผนไดใชเปน

แนวทางการจัดทํางบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2565  

2.อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

บริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความ

ทันสมัยและครอบคลุมทุกแหลงเงนิ 

5.3   ขอความเห็นชอบแนวทางการ

จัดทําประมาณการรายจายของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. เห็นชอบตามแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในเบื้องตนใหปฏิบัติตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

บริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 17 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ 

ใหแยกหมวดรายจายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเจาของ

งบประมาณจัดทําประมาณการรายรับประจําปจากเงินรายได

ตามขอ 6 (1) (2) (6) (8) และใหจัดทํางบปรมาณรายจาย

ประจําปภายในวงเงินประมาณการรายรับแตละป แตทั้งนี้

ตองไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ  

2. เห็นชอบใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความทันสมัยและครอบคลุม

ทุกแหลงเงิน 

1. ไดแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของได

ใชเปนแนวทางการจัดทํา

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2565  

2.อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย         

การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความ

ทันสมัยและครอบคลุมทุกแหลงเงนิ 

5.4 ขอความเห็นชอบแนวทางการการ

จัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญาตรี ภาค

พิเศษ 

เห็นชอบ โดยใหความเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ใหพิจารณาปรับคาบํารุงการศึกษา เปนเหมาจาย เหมือน

ภาคปกติ และใหพิจารณาดงันี้ 

  1.1 กรณีคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย คาสอนคงเดิม 

จะเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายเทาไร 

  1.2 กรณีคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย เพ่ิมคาตอบแทน

ผูสอน จะเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายเทาไร 

2. หาคาเฉลียในอัตราเหมาจายของแตละสาขาวิชา 

3. ใหคณบดีแตละคณะเรงพัฒนาหลักสูตรที่เปนที่ตองการ

ของสังคมโดยมหาวิทยาลัยพรอมที่จะผลักดัน 

อยูระหวางการดําเนินการ 

โดยพิจารณาดําเนินการในรูปแบบ

การจัดตั้งคณะกรรมการมา

ดําเนินการขับเคลื่อน 

 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณะกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
  

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

- ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  

- ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร  
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 เรื่องปญหาการตัดยอดในระบบบัญชี 3 มิติ กับการเบิกจายจริงจากงานการเงิน 
  

อาจารย ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ อาจารยประจาํสาขาวิชาศิลปะการแสดง เขารวมประชุม
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงเรื่องปญหาท่ีพบในคณะกรรมเรงรัดติดตามการ
ใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 พบวายอดการตัดยอดในระบบมีความแตกตางกับยอดการ
เบิกจายจากงานการเงิน ถึง 3 เทา อาจเนื่องมาจากเอกสารการสงเบิกไมเรียบรอยมีการแกไขบอยครั้ง
ทางคณะจึงมีความตองการคูมือการซ้ือจางเบิกจาย อยางละเอียด โดยใหระบุเอกสารหลักฐาน ตัวอยาง
ใหชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรในคณะไดศึกษาตอไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีชวยผลักดันให
เกิดคูมือดังกลาว  

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.7 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 8 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

- ไมมี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.9 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.10 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.11 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  
 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.12 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.13 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

- ไมมี – 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล
ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 มีขอกําหนดท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

- กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดตามปงบประมาณเงิน

รายได โดยใหมีระยะเวลาตามปงบประมาณแผนดิน  

- กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองประมาณการรายรับประจําปงบประมาณจากเงินรายไดแลวจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป ภายในวงเงินประมาณการรายรับแตละป แตท้ังนี้ตองไมเกิน รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการ

รายรับ คาสาธารณูปโภค งบดําเนินงาน

100% 20% 10% 70%

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

    400,865,000        400,865,000

169,191,000   33,633,700   16,919,100     118,638,200  135,557,300       

134,781,000   26,956,200   13,478,100     94,346,700    107,824,800       

7,805,000       1,561,000     780,500         5,463,500      6,244,000          

11,672,000     2,334,400     1,167,200       8,170,400      9,337,600          

7,888,000       1,577,600     788,800         5,521,600      6,310,400          

2,045,000       204,500        204,500         1,636,000      1,840,500          

5,000,000       1,000,000     500,000         3,500,000      4,000,000          

570,056,000   33,633,700   16,919,100     118,638,200  536,422,300       

1. งบ แผนดิน (ขั้น จัดทําคําของบประมาณ)

2. งบ รายได

 2.1 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

 2.2 งบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 

 2.3 งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา )

 2.6 เงินรายไดจากศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

 2.4 งบเงินรายไดจากเงินผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ

 2.5 งบเงินรายไดจากศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

งบประมาณรายจาย

ประเภทงบประมาณ /แหลงที่มาของงบประมาณ

สํารองจาย งบประมาณรายจาย
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ดังนั้นมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน จึงไดจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติสําหรับ 

ใชในการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบวงเงิน

งบประมาณท้ังงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได รวมเปนงบประมาณจํานวน  

570,056,000 บาท และมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย รวมเปนงบประมาณจํานวน 536,422,300 บาท 

โดยมีรายละเอียดแตละแหลงงบประมาณดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

และเม่ือเปรียบเทียบการประมาณการรายรับกับปงบประมาณ 2564 แลวจะไดดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยคิดเปนงบประมาณในภาพรวม ลดลงรอยละ 8.49 งบประมาณแผนดินลดลงรอยละ 8.94 

และงบประมาณเงินรายไดลดลงรอยละ 7.42  
 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางการใชจายงบประมาณรายได
ประจําปและกําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมติตอสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 

ป งปม.2564 ป งปม.2565 เพิ่มขึ้น +/

ลดลง (-)

(บาท) (บาท) (บาท)

   440,203,400   400,865,000 (39,338,400)  (8.94)   

182,758,200  169,191,000  (13,567,200)  (7.42)   

147,561,900  134,781,000  (12,780,900)  (8.66)   

8,546,000      7,805,000     (741,000)       (8.67)   

13,100,000    11,672,000   (1,428,000)    (10.90) 

10,739,000    7,888,000     (3,051,000)    (25.00) 

2,691,000      2,045,000     (646,000)       (24.01) 

5,555,000      5,000,000     (555,000)       (9.99)   

622,961,600  570,056,000  (52,905,600)  (8.49)   

1. งบ แผนดิน (ขั้น จัดทําคําของบประมาณ)

2. งบ รายได

 2.1 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

 2.2 งบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 

 2.3 งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา )

 2.6 เงินรายไดจากศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

 2.4 งบเงินรายไดจากเงินผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ

 2.5 งบเงินรายไดจากศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ

ประเภทงบประมาณ /แหลงที่มาของงบประมาณ คิดเปน

รอยละ
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ขอเสนอ/ญัตติ 
1. ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจํานวน 570,056,000 บาท 
2. ขอความเห็นชอบ (ราง) ประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา งบประมาณจํานวน 536,422,300 บาท 
 

  
 

มติท่ีประชุม  
เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. ใหทบทวนขอมูลประมาณการเงินรายไดจากหอพักอูทองและประมาณการเงินรายไดจาก

สถานท่ีในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (ตลาดนัด) เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

2. เสนอใหแตงตั้ งคณะอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการจัดหารายไดของ
มหาวิทยาลัย 

3. เสนอใหปรับปรุงรูปแบบการเปดตลาดนัดในรูปแบบใหมใหสอดคลองกับสถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
                        เรื่อง นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2565 
 

 นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองนโยบายและแผน 
นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เพ่ื อ ให การจัดสรรและการบริห ารงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ . 2565  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 

นโยบายสําคัญของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร นโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือใหหนวยงาน      

ในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหนวยงานให เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพันธกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ จึงกําหนดนโยบายการจัดสรรและการ

บริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประกอบดวยนโยบาย จํานวน 8 ขอ หลักการ

สําคัญ จํานวน 2 ขอ และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
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  นโยบาย จํานวน 8 ขอ ไดแก 

1. การจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบายและขอกําหนดท่ีสําคัญ            

2. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 

และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

4. การทบทวนการดําเนินภารกิจในปท่ีผานมา 

5. การจัดลําดับความสําคัญ/จําเปนเรงดวน และความพรอมการดําเนินงาน 

6. การดําเนินภารกิจใหหนวยงานพิจารณาการใชจายงบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน 

7. การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐานการดําเนินงาน 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หลักการสําคัญ จํานวน 2 ขอ ไดแก 

1. หลักความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและคุมคา 

2. หลักการมีสวนรวม 

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบงออกเปน  

3 สวน ไดแก  

1. แผนงานยุทธศาสตร  

2. แผนงานพ้ืนฐาน 

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

ขอกฏหมาย 

 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบายการจัดหาและจัดสรรเงิน
งบประมาณและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดเปนแนวทางให
มหาวิทยาลัยปฏิบัติ 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการ

จัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

มติท่ีประชุม 
         เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 

        1. ใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงประการศฯ 

        2. ใหเพ่ิมขอความพันธกิจของมหาวิทยาลัยในครอบคลุมทุกดาน 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

สาระสําคัญโดยยอ 

กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ ไดจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือการวางแผนการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยกําหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหคณะกรรมการและหนวยงานท่ีเก่ียวของใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แตกรณีท่ีเดือนใดไมมีเรื่อง
ท่ีตองนําเขาท่ีประชุม คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน ก็จะไมมีการนัดประชุม ซ่ึงการประชุม
ในครั้งตอไปนั้นไดกําหนดไววันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วันเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดหากไมมี
เรื่องเสนอเขาระเบียบวาระการประชุม 
 

ขอเสนอ/ญัตติ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและหากหนวยงานใดประสงคท่ีจะเสนอเรื่องเขาสูการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ใหดําเนินการจัดสงเอกสารมายังกองนโยบายและแผน 
ลวงหนากอนการประชุม 10 วัน (เนื่องจากตองดําเนินการยืมเงินทดรองจายคาเบี้ยประชุม) หากสงเกิน
กําหนดใหยกไปเปนการประชุมในเดือนถัดไป 
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุม  16.00  น. 
  

ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูตรวจรายงานการประชุม นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
ผูทานรายงานการประชุม อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายยุทธศาสตรและแผนงาน  
     รองประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 1/2564 
 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบ

วงเงินงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 

     1. ใหทบทวนขอมูลประมาณการเงินรายไดจากหอพักอู

ทองและประมาณการเงินรายไดจากสถานที่ในการจัดจําหนาย

สินคาในมหาวิทยาลัย (ตลาดนัด) เนื่องจากสถานการณโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

     2. เสนอใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาที่กําหนด

แนวทางการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 

     3. เสนอใหปรับปรุงรูปแบบการเปดตลาดนดัในรูปแบบ

ใหมใหสอดคลองกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

-กรอบวงเงิน ไดมกีารทบทวน

จากหนวยงานที่เก่ียวของ และ

กองนโยบายและแผนเสนอสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 

7/2564 มตทิี่ประชุมอนุมตั ิ

-แตงตั้งคณะอนุกรรมการ กอง

นโยบายและแผนเสนอให

มหาวิทยาลัยแลวอยูระหวางการ

พิจารณาหารือกับงานนิติกร 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

เร่ือง นโยบายการจัดสรรและ

การบริหารงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 

     1. ใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯของ

มหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงประการศฯ 

     2. ใหเพ่ิมขอความพันธกิจของมหาวิทยาลัยในครอบคลุม

ทุกดาน 

กองนโยบายและแผนเสนอให

อธิการบดีลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที ่

 14 กรกฎาคม 2564 

 
มติท่ีประชุม  
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.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณะกรรมการ (ถามี) 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
  

สาระสําคัญโดยยอ 

......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.7 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

สาระสําคัญโดยยอ 

 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม  
 ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.8  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.9  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
  

 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.10 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.11 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

สาระสําคัญโดยยอ 

 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.12  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.13 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.14 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ํา 
                          ข้ันสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  
การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดทํา ราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เพ่ือ
เปนการกําหนดอัตราคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดใหสอดคลองกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได พ.ศ. 2563   

คณะบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงมนมหาวิทยาลัยเงินรายได  
โดยเทียบเคียงกับบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจายจากเงินประมาณแผนดิน ตาม
เอกสารพิจารณาหนา 5-2 

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 

             มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ  
                         และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  
การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดทํา ราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได พ.ศ. 2563 ขอ 17 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 และขอ 26  

คณะบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได โดยใหหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจายจากเงินประมาณแผนดิน 
ตามเอกสารหนา 5-5 

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 

             มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
                          เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย 
                          ระดับบัณฑิตศึกษา 
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาลงทะเบียนแบบเหมาจายระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2564 นั้น เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบดังกลาว จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงประกาศการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษาใหม  

คณะบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2564 โดยกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหแบงชําระเปนรายภาคการศึกษาได ท้ังนี้ ใหมี
ผลบังคับใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาปการศึกษา 2564 เปนตนไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา 
5-7 สวนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ไดออกประกาศเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาลงทะเบียนแลว 

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบเหมาจายระดับบัณฑิตศึกษา 
 

             มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  



[5-7] 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                         เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย  
                          ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดทํา ราง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม

การศึกษาและคาลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาตางชาติ พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาจีนเขามาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปการศึกษา 2564 เปนตนไป  

คณะบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ระดับบัณฑิตศึกษา 
สํานักนักศึกษาตางชาติ ประจําปการศึกษา 2564 โดยกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียน
แบบเหมาจายตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท โดยกําหนดชําระท้ังหมดภายใน 30 วัน กอนเปด
ภาคเรียนท่ีแรก รายละเอียดตามเอกสาร หนา 5-9 

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

 

             มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................  

 



[5-9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[5-10] 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                        เรื่ อ ง อัตราค าตอบแทนและค าใช จ าย อ่ืน  สํ าหรับการจั ดการศึ กษา 
                          ระดับบัณฑิตศึกษา    
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา เรื่อง อัตราคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืน สําหรับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 นั้น  
จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขประกาศอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืน สําหรับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบดังกลาว  

คณะบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืน สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนเก่ียวกับการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมถึงคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดการศึกษา และ
คาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร ตามเอกสารหนา 5-11 ถึง 5-16 

 
ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราคาตอบแทน

และคาใชจายอ่ืน สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
 

             มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................................  

 



[5-11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5-12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5-13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5-14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5-15] 



[5-16] 



[5-17] 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  เรื่อง เงินประจําตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา เรื่อง เงินประจําตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย   

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 นั้น 
จึงเห็นสมควรใหมีออกประกาศเรื่อง เงินประจําตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงินประจําตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยกําหนดอัตราคาตอบแทน 4 
ตําแหนง ตามเอกสารหนา 5-18 

ขอกฏหมาย 

 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงินประจํา

ตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

มติท่ีประชุม 
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.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

สาระสําคัญโดยยอ
กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ ไดจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือการวางแผนการทํางานให 
เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยกําหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหคณะกรรมการและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวัน
พฤหัสบดีหรือ ศุกร ในสัปดาหท่ี 3 ของเดือนแตกรณี ท่ีเดือนใดไมมีเรื่องท่ีตองนําเขาท่ีประชุม 
คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน ก็จะไมมีการนัดประชุม ซ่ึงการประชุมในครั้งตอไปนั้นได
กําหนดไววันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขอเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและหนวยงานใดท่ีมีเรื่องนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณและการเงิน ใหดําเนินการจัดสงเอกสารมายังกองนโยบายและแผน ลวงหนากอนการ
ประชุม 10 วัน (เนื่องจากตองดําเนินการยืมเงินทดรองจายคาเบี้ยประชุม) หากสงเกินกําหนดใหยกไป
เปนการประชุมในเดือนถัดไป 

มติท่ีประชุม 
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กองนโยบายและแผน สาํนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท/โทรสาร 035-254-095 
Email 1 : Plan@aru.ac.th 

Email 2 : Planaru2016@Gmail.com 
Website : https://www.aru.ac.th/plan/ 

 
 

 

กรุณานําเอกสารมาในวันประชุมดวยคะ กรุณานําเอกสารการประชุมมาในวันประชมุดวย 
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