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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
 

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

สาระสําคัญโดยยอ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม อยุธยา - อาเซียน ซ่ึงมี
สาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 11 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม 

 

ขอเสนอ/ญัตติ    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

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

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

คร้ังที่ 4/2563 
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา อาเซียน 

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

 

ผูมาประชุม 

1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร         อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท       รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
3. ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช        ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

      มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. อาจารยสุทัศน อูทอง        ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
5. วาท่ีรอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร 
6. รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป       คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
7. อาจารย ประพันธ แสงทองดี               คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
8. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม       คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9. อาจารย ดร.จงกล เฮงสวุรรณ       ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
10. อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจี่ย       (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นางลักขณา เตชวงษ        ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
13. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู          ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

ผูไมมาประชุม 

1. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ       ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  (ติดราชการ) 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายไอศูรย จิตกระแสร         นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

2. นายติณณ ภาณุเมศธนัน         นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

3. นางสาวเบญจมาภรณ ขําเขียว        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองนโยบายและแผน 
 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน 
พิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการครบองคประชุม จึงกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันพฤหัสบดี 
ท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หองประชุม อยุธยา - อาเซียน ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการ
ประชุม จํานวน 7 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  
ครั้งท่ี 3/2563 โดยมีแกไขคําผิดท่ีชื่อของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 3/2563 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล
ผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 3/2563 ดังตอไปนี้ 
 

 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ โดยใหแกไขตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และ

ใหเผยแพรใหกับหนวยงานตอไป 

กองนโยบายและแผนไดปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะ และเผยแพร 

ใหหนวยงานทราบ 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดาน

การเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรุง พ.ศ.2563)                   

เห็นชอบ โดยใหแกไขตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และ

ใหเผยแพรใหกับหนวยงานตอไป 

กองนโยบายและแผนไดปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะ และเผยแพร 

ใหหนวยงานทราบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณะกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ 
 

 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนทรองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน รายงานผลการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ ดังนี้  

1. ทางกองนโยบายและแผนไดจัดทําขอเสนอแผนงานบุคลากรภาครัฐ ตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 63 เพ่ือเสนอให
รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ กอนสงสํานักงบประมาณในวันท่ี 21 ธ.ค. 63 ตามปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2. ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 งบประมาณแผนดิน ในสวนของ 
แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทศาสตร ซ่ึงรวมถึงงบประมาณรายจายลงทุนของมหาวิทยาลัย 
 โดยมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําใหแลวเสร็จ ภายใน 15 ม.ค. 64 โดยหากมีหนวยงานใดท่ีขอมูลไม
ครบถวนทางกองนโยบายและแผนจะติดตอกลับไปและขอใหสงขอมูลกลับมาโดยดวน  

3. โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ท่ีมหาวิทยาลัยไดเสนอไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทางสํานักงานปลัดฯ 
 ไดพิจารณาแลวเขาเกณฑ 1 โครงการ คือโครงการของครุศาสตร โดยโครงการนี้มหาวิทยาลัยเสนอเปน
ตัวแทนของคณะครุศาสตร ทางสํานักงานปลัดฯ มีขอเสนอแนะและใหปรับปรุงแกไขและสงกลับมา
ภายใน 25 ธ.ค. 64 

 

ความคิดเห็นท่ีประชุม 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน  

ไดแจงขอมูลเพ่ิมเติม อาคาร 3 และอาคาร 4 กรมศิลปากรไดอนุญาตใหกอสรางแลว ใหเตรียมพรอม 
ในการสงมอบพ้ืนท่ี   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 เรื่องภาพลักษณบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัย 
 
 

ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดแจงเรื่องภาพลักษณของมหาวิทยาลัยบริ เวณ  อาคารคหกรรมซ่ึงอยู 
ดานหนาของมหาวิทยาลัยมีความชํารุดทรุดโทรม สงผลตอภาพลักษณะของมหาวิทยาลัย โดยเสนอดังนี้ 

1. ใหนักศึกษาท่ีเขาไปใชอาคารปรับออกจากพ้ืนท่ี 
2. เม่ือนักศึกษายายออกแลวใหปรับปรุงหรือรื้อถอนออก เพ่ือใชประโยชนในเชิงพ้ืนท่ีตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.2 เรื่องงานสงเสริมหัตถกรรมอาเซียน 
 
 

ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดแจงเรื่องงานสงเสริมหัตถกรรมอาเซียนโดยจัดข้ึนท่ีอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร โดยจะขอปรับปรุงอาคารสวนหลวงชั่วคราวเพ่ือใหสรางภาพลักษณในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร  
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   

- ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.7 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 8 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

- ไมมี – 
 

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 – 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนผูผลิตบทเรียนออนไลน 
 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน นําเสนอขอ
ความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูผลิตบทเรียนออนไลน 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ี (ราง) เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูผลิตบทเรียนออนไลน โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนผูผลิต

บทเรียนออนไลนใหกับผูผลิต ดังนี้ 
(1)  กรณีศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเปนผูผลิตบทเรียนออนไลน ใหจายคาตอบแทนเปนการ 

เหมาจายในอัตรา 15,000 บาท ตอ 1 รายวิชา  
(2) กรณีอาจารยผูสอนเปนผูผลิตบทเรียนออนไลน ใหจายคาตอบแทนเปนการเหมาจาย 

ในอัตรา 30,000 บาท ตอ 1 รายวิชา 
ดั งนั้ น  เพ่ื อให การออกประกาศดั งกล าวสอดคลองกับระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายได พ.ศ. 2556 ขอ 8 ท่ีกําหนดการใชเงินรายได
ประเภทตาง ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) จึงขอ
เสนอ ก.บ.ง. พิจารณารางประกาศดังกลาว 

 
ขอกฎหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางการใชจายงบประมาณรายได
ประจําปและกําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมติตอสภามหาวิทยาลัย 

 

  ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กําหนดอัตรา

คาตอบแทนผูผลิตบทเรียนออนไลน 
 

มติท่ีประชุม  
เห็นชอบในหลักการ โดยใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหความเห็นเรื่องเกณฑ 

การพิจารณาคุณภาพของบทเรียนออนไลนและกําหนดอัตราคาตอบแทน และเสนอใหอธิการลงนาม 
ในประกาศ เพ่ือประกาศใชตอไป 
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5.2  ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของโรงเรียนสาธิต ท้ัง 3 ระดับ 
 

 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนทรองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอความ
เห็นชอบแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของโรงเรียนสาธิต ท้ัง 3 ระดับ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
ขอ 6 ประเภทของเงินรายได (1) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ขอ 7 ท่ีมาของเงินรายไดประเภทตางๆ (1) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ไดแก คาบํารุง

มหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนรายวิชาคาชดเชย หรือคาปรับ และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียก
เก็บจากนักศึกษาตามระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 17 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการใหแยกหมวดรายจายตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ใหเจาของงบประมาณจัดทําประมาณการรายรับประจําปจากเงินรายไดตามขอ 6 
(1) (2) (6) (8) และใหจัดทํางบประมาณรายจายประจําปภายในวงเงินประมาณการรายรับแตละป แต
ท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ 

ซ่ึงปจุบันมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนโดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
1. คาบํารุงการศึกษา มหาวิทยาลัย จัดทําประมาณการรายจายรอยละ 80 ของประมาณการ

รายรับ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน ,คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

นม,คาประกันอบัติเหตุ,คาธรรมเนียมหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยไมไดจัดทําเปนประมาณการ
รายจายประจําป โดยใหทางโรงเรียนเสนอขอใชงบประมาณตรงสวนนี้ในรายการเงินรับฝาก 

เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปอยางถูกตอง 
จึงขอเสนอใหรายการเงินรับฝากอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ควรจัดทําประมาณการรายจายรอยละ 80 ของ
ประมาณการรายรับ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
 

 ขอกฎหมาย 

-คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางการใชจายงบประมาณรายได
ประจาํปและกําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมติตอสภามหาวิทยาลัย 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
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-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 25 /2563 เรื่อง อัตราการเก็บเงินบํารุง

การศึกษา คาธรรมเนียมพิเศษ และคาใชจายอ่ืน โรงเรียนสาธิตปฐมวัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 26 /2563 เรื่อง อัตราการเก็บเงินบํารุง
การศึกษา คาธรรมเนียมพิเศษ และคาใชจายอ่ืน โรงเรียนประถมสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 27 /2563 เรื่อง อัตราการเก็บเงินบํารุง
การศึกษา คาธรรมเนียมพิเศษ และคาใชจายอ่ืน โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของโรงเรียนสาธิต ท้ัง 3 ระดับ 
 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบตามแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของโรงเรียนสาธิต ท้ัง 3 ระดับ โดยใน

เบื้องตนใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 17 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ 
ใหแยกหมวดรายจายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหเจาของงบประมาณจัดทําประมาณการรายรับ
ประจําปจากเงินรายไดตามขอ 6 (1) (2) (6) (8) และใหจัดทํางบปรมาณรายจายประจําปภายในวงเงิน
ประมาณการรายรับแตละป แตท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ  

2. เห็นชอบใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัด
การเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกแหลงเงิน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนทรองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอความ
เห็นชอบแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
ขอ 6 ประเภทของเงินรายได (1) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ขอ 7 ท่ีมาของเงินรายไดประเภทตางๆ (1) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ไดแก คาบํารุง

มหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนรายวิชาคาชดเชย หรือคาปรับ และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียก
เก็บจากนักศึกษาตามระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 17 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการใหแยกหมวดรายจายตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ให เจาของงบประมาณจัดทําประมาณการรายรับประจําปจากเงินรายได 
ตามขอ 6 (1) (2) (6) (8) และใหจัดทํางบปรมาณรายจายประจําปภายในวงเงินประมาณการรายรับแตละ
ป แตท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ 
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ซ่ึงปจุบันมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนโดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
1.คาบํารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดทําประมาณการรายจายรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ 
2.คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม,คาประกันของเสียหาย,คาอบรมปรับพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษ,คายืนยันสิทธิ์ผานระบบ Clearing House ,คาคูมือนักศึกษา,คากิจกรรมนักศึกษา,คาบัตร
ประจําตัวนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยไมไดจัดทําเปนประมาณการรายจายประจําป โดยใหทาง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเสนอขอใชงบประมาณตรงสวนนี้ในรายการเงินรับฝาก 

เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปอยางถูกตอง 
จึงขอเสนอใหรายการเงินรับฝากอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ควรจัดทําประมาณการรายจายรอยละ 80 ของ
ประมาณการรายรับ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  

 

ขอกฏหมาย 

-คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางการใชจายงบประมาณรายได
ประจําปและกําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมติตอสภามหาวิทยาลัย 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 224/2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การเปน
นักศึกษาภาคปกติ 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มติท่ีประชุม  

เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบตามแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใน

เบื้องตนใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 17 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ 
ใหแยกหมวดรายจายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหเจาของงบประมาณจัดทําประมาณการรายรับ
ประจําปจากเงินรายไดตามขอ 6 (1) (2) (6) (8) และใหจัดทํางบปรมาณรายจายประจําปภายในวงเงิน
ประมาณการรายรับแตละป แตท้ังนี้ตองไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ  

2. เห็นชอบใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัด
การเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกแหลงเงิน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบแนวทางการการจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี 
ภาคพิเศษ 
   
 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนทรองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอความ
เห็นชอบแนวทางการการจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ 

 
สาระสําคัญโดยยอ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการ

จายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2560 ขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาบํารุง
การศึกษาเปนรายภาคเรียนจากนักศึกษาในทุกคณะท่ีจัดการศึกษาภาคพิเศษไมเกินภาคเรียนละ 5,000 บาท 
และขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายครั้ง โดยจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย นั้น 

ในปจจุบันมีสาขาวิชาท่ีสามารถเปดการเรียนการสอนได เพียง 3 สาขาดังนี้ 
    1. สาขาวิชานิติศาสตร 4 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    2. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) 2-3 ป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    3 สาขาวิชาการจัดการ 4 ป คณะวิทยาการจัดการ 
การเก็บคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ จะใชประกาศมหาวิทยาลัย 2 

ฉบับ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 455/2557 วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ

คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญาและปริญาตรี เพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
(กศ.บป.) พ.ศ. 2557 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 214/2560 เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ 

 

          การเก็บคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ 
1. คาบํารุงการศึกษา    ภาคเรียนละ   1,000 บาท 
2. คาลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย   หนวยกิตละ    200 บาท 
3. คาลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติ   หนวยกิตละ    300 บาท 
4. คาธรรมเนียมพิเศษสําหรับฝกทักษะ  ภาคเรียนละ      500-2,000 บาท 
5. คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม     คนละ     300 บาท 
6. คาบํารุงหอสมุด   ภาคเรียนละ    300 บาท 
7. คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเรียนละ    300 บาท 
8. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา  บัตรละ     200 บาท 
9. คาประกันของเสียหาย (คืนเม่ือสําเร็จการศึกษา) คนละ    300 บาท 
10. คากิจกรรมนักศึกษา   ปการศึกษาละ    100 บาท 
11. คาบํารุงกีฬา    ปการศึกษาละ    100 บาท 
12. คาปรับอากาศ   หนวยกิตละ      25 บาท 
13. คาปรับลงทะเบียนลาชาเกินกําหนด วันละ 50 บาท สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท 
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ตัวอยางการเก็บคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญาตร ีภาคพิเศษ 
รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราท่ีเรียกเก็บ 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1. คาบํารุงการศึกษา 1,000 1,000 
2. คาลงทะเบียนรายวิชา ลงไดไมเกิน 15 หนวยกิต บรรยาย 3,000 , ปฏิบัติ 4,500 บรรยาย 3,000 , ปฏิบัติ 4,500 
3.คาธรรมเนียมพิเศษสําหรับฝกทักษะ สาขาต่ําสุด 500 , สูงสุด 2,000 สาขาต่ําสุด 500 , สูงสุด 2,000 
4.คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 300 - 
6. คาบํารุงหอสมุด 300 300 
7. คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ 300 300 
8. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 200 - 
9. คาประกันของเสียหาย 300 - 
10. คากิจกรรมนักศึกษา 100 - 
11. คาบํารุงกีฬา 100 - 
12. คาปรับอากาศ ลงไดไมเกิน 15 หนวยกิต 375 375 

รวม (กรณีลง 15 หนวยกติ) ต่ําสุด 6,475 , สูงสุด 9,475 ต่ําสุด 5,475 , สูงสุด 8,475 
รวม (กรณีลง 12 หนวยกิต) ต่ําสุด 5,800 , สูงสุด 8,500 ต่ําสุด 4,800 , สูงสุด 7,500 
รวม (กรณีลง 9 หนวยกิต) ต่ําสุด 5,125 , สูงสุด 7,525 ต่ําสุด 4,125 , สูงสุด 6,525 
รวม (กรณีลง 6 หนวยกิต) ต่ําสุด 4,450 , สูงสุด 6,550 ต่ําสุด 3,450 , สูงสุด 5,550 
รวม (กรณีลง 3 หนวยกิต) ต่ําสุด 3,775 , สูงสุด 5,575 ต่ําสุด 2,775 , สูงสุด 4,575 

 จากตารางจะเห็นไดวาการเก็บคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ  
ในเทอมหลัง หรือในกรณีท่ีมีการลงเรียนไมถึง 15 หนวยกิต รายรับของมหาวิทยาลัยก็จะลดลงมา
ตามลําดับ แตคาใชจายในการบริหารจัดการนั้นคงท่ีและเพ่ิมข้ึนในทุกๆป ดวยเหตุนี้ กองนโยบายและ
แผนจึงขอเสนอแนวทาง แนวทาง ดังนี ้

1. เสนอใหปรับข้ึนคาบํารุงการศึกษา 
2. เสนอใหพิจารณาปรับคาบํารุงการศึกษา เปนเหมาจาย เหมือนภาคปกติ 
3. เสนอใหจัดการเรียนการสอนรวมในอาคารเดียวกัน 
4. เสนอใหพัฒนาหลักสูตรใหเปนท่ีตองการตอสังคม เนื่องจากปจจุบันมีเพียง 3 หลักสูตร 
5. เสนอใหพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือสะสมเม่ือครบแลวสามารถแลกปริญาบัตรได 
 

ขอกฏหมาย 

-คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอและนโยบายการจัดหาและจัดสรรเงิน
งบประมาณและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดเปนแนวทางให
มหาวิทยาลัยปฏิบัติ 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการ
จายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2560 

-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 455/2557 วาดวย การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญาและปริญาตรี เพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2557 
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-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 214/2560 เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญาตรี ภาคพิเศษ 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแนวทางการการจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี  

ภาคพิเศษ 

 

            มติท่ีประชุม  
เห็นชอบ โดยใหความเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ใหพิจารณาปรับคาบํารุงการศึกษา เปนเหมาจาย เหมือนภาคปกต ิและใหพิจารณาดังนี้ 
 1.1 กรณีคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย คาสอนคงเดิม จะเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย

เทาไร 
 1.2 กรณีคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย เพ่ิมคาตอบแทนผูสอน จะเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบ

เหมาจายเทาไร 
2. หาคาเฉลยีในอัตราเหมาจายของแตละสาขาวิชา 
3. ใหคณบดีแตละคณะเรงพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนท่ีตองการของสังคมโดยมหาวิทยาลัยพรอมท่ีจะ

ผลักดัน 
 

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 23 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

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 



[3-1] 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2563 
 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง 

กําหนดอัตราคาตอบแทนผูผลิต

บทเรียนออนไลน 

เห็นชอบในหลักการ โดยใหเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ใหความเห็นเร่ืองเกณฑการพิจารณาคุณภาพ

ของบทเรียนออนไลนและกําหนดอัตราคาตอบแทน และเสนอ

ใหอธิการลงนามในประกาศ เพ่ือประกาศใชตอไป 

อยูระหวางการพิจารณา

หลักเกณฑคุณภาพของบทเรียน

ออนไลนและกําหนดอัตรา

คาตอบแทน กอนเสนอ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

5.2 ขอความเห็นชอบแนวทางการ

จัดทําประมาณการรายจายของ

โรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ 

เห็นชอบ ดังนี ้

1. เห็นชอบตามแนวทางการจัดทําประมาณการรายจายของ

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 แตทั้งนี้ตอง

ไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ  

2. เห็นชอบใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความทันสมัยและครอบคลุมทุก

แหลงเงิน 

1. กองนโยบายและแผนไดใชเปน

แนวทางการจัดทํางบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2565  

2.อยูระหวางการพิจารณา

ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมี

ความทันสมัยและครอบคลุมทุก

แหลงเงิน 

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 แตทั้งนี้ตอง

ไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายรับ  

2. เห็นชอบใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมีความทันสมัยและครอบคลุมทุก

แหลงเงนิ 

1. ไดแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของ

ไดใชเปนแนวทางการจัดทํา

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2565  

2.อยูระหวางการพิจารณา

ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใหมี

ความทันสมัยและครอบคลุมทุก

แหลงเงิน 
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ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.4 ขอความเห็นชอบแนวทางการ

การจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญาตรี 

ภาคพิเศษ 

เห็นชอบ โดยใหความเห็นและขอเสนอแนะดังนี ้

1. ใหพิจารณาปรับคาบํารุงการศึกษา เปนเหมาจาย เหมือน

ภาคปกติ และใหพิจารณาดงันี้ 

  1.1 กรณีคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย คาสอนคงเดิม จะ

เก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายเทาไร 

  1.2 กรณีคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย เพ่ิมคาตอบแทน

ผูสอน จะเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายเทาไร 

2. หาคาเฉลียในอัตราเหมาจายของแตละสาขาวิชา 

3. ใหคณบดีแตละคณะเรงพัฒนาหลักสูตรที่เปนที่ตองการของ

สังคมโดยมหาวิทยาลัยพรอมที่จะผลักดัน 

อยูระหวางการดําเนินการ 

โดยพิจารณาดําเนินการใน

รูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการ

มาดําเนินการขับเคลื่อน 

 

 
มติท่ีประชุม  

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

ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณะกรรมการ (ถามี) 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน  
 

 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  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 4.1.9 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.10 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

สาระสําคัญโดยยอ 

 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.11  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 4.1.12 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.13 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

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



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

 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนทรองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอความ
เห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 มีขอกําหนดท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

- กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดตามปงบประมาณเงิน

รายได โดยใหมีระยะเวลาตามปงบประมาณแผนดิน  

- กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองประมาณการรายรับประจําปงบประมาณจากเงินรายไดแลวจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป ภายในวงเงินประมาณการรายรับแตละป แตท้ังนี้ตองไมเกิน รอยละ 80 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจึงไดจัดทํา กรอบวงเงินงบประมาณประจําป

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 
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และเมือเปรียบเทียบการประมาณการรายรับกับปงบประมาณ 2564 แลวจะไดดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยคิดเปนงบประมาณในภาพรวม ลดลงรอยละ 8.49 งบประมาณแผนดินลดลงรอยละ 8.49 

และงบประมาณเงินรายไดลดลงรอยละ 7.42  
 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางการใชจายงบประมาณรายได
ประจําปและกําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมติตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
1. ขอความเห็นชอบ  (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจํานวน 536,422,300 บาท 
 

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

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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ขอมูลประกอบการวิเคราะหกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลําดับ รายการ หนา 

1 (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-4 

2 แผนภูมิแสดงขอมลูจํานวนนักเรยีนและนักศึกษาท่ีใชประมาณการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561- 2565 

5-5 

3 ตารางแสดงขอมูลจํานวนนักเรียนและนักศึกษาท่ีใชในการประมาณการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561- 2565 

5-6 

4 ขอมูลหอพักและประมาณการรายรับหอพักอูทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-7 

5 คาบํารุงสถานท่ีในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (เสาร – อาทิตย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-7 

6 คาบํารุงสถานท่ีในการจดัจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (ซุม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-7 

7 คาบํารุงสถานท่ีในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-8 

8 คาบํารุงสถานท่ีในการบํารุงสํานักวิทบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

5-8 

9 ประมาณการรายรับศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-8 

10 ประมาณการรายรับศูนยหนังสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-8 

11 ขอมูลประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ 2559 -2565 5-9 

12 แผนภูมิวงกลมแสดงขอมูลประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ 2560 -2565 5-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประมาณการ

รายรับ คาสาธารณูปโภค งบดําเนินงาน ป งปม.2564 ป งปม.2565 เพิ่มขึ้น +/

100% 20% 10% 70% ลดลง (-)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

169,191,000   33,633,700   16,919,100     118,638,200  135,557,300       182,758,200  169,191,000  (13,567,200)  (7.42)   

134,781,000   26,956,200   13,478,100     94,346,700    107,824,800       147,561,900  134,781,000  (12,780,900)  (8.66)   

2.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 73,515,000      14,703,000    7,351,500       51,460,500     58,812,000         82,241,000     73,515,000    (8,726,000)     (10.61)  

2.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน 1,380,000        276,000        138,000          966,000         1,104,000           1,440,000       1,380,000      (60,000)         (4.17)    

2.1.3 นักศึกษาเขาพักหอพักอูทอง 2,437,000        487,400        243,700          1,705,900      1,949,600           2,437,000       2,437,000      -               -      

2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 28,644,000      5,728,800      2,864,400       20,050,800     22,915,200         29,460,000     28,644,000    (816,000)        (2.77)    

2.1.4.1 คาบํารุงการศึกษา 13,608,000      2,721,600      1,360,800       9,525,600      10,886,400         13,360,000     13,608,000    248,000        1.86     

2.1.4.2 คาบํารุงการการพัฒนาผูเรียน 15,036,000      3,007,200      1,503,600       10,525,200     12,028,800         16,100,000     15,036,000    (1,064,000)     (6.61)    

2.1.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 19,611,000      3,922,200      1,961,100       13,727,700     15,688,800         23,632,400     19,611,000    (4,021,400)     (17.02)  

2.1.5.1 คาบํารุงการศึกษา 6,433,000        1,286,600      643,300          4,503,100      5,146,400           6,895,000       6,433,000      (462,000)        (6.70)    

2.1.5.2 คาบํารุงการการพัฒนาผูเรียน 13,178,000      2,635,600      1,317,800       9,224,600      10,542,400         16,737,400     13,178,000    (3,559,400)     (21.27)  

2.1.6 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 9,194,000        1,838,800      919,400          6,435,800      7,355,200           8,351,500       9,194,000      842,500        10.09   

2.1.61 คาบํารุงการศึกษา 2,847,000        569,400        284,700          1,992,900      2,277,600           2,821,000       2,847,000      26,000          0.92     

2.1.6.2 คาบํารุงการการพัฒนาผูเรียน 6,347,000        1,269,400      634,700          4,442,900      5,077,600           5,530,500       6,347,000      816,500        14.76   

7,805,000       1,561,000     780,500         5,463,500      6,244,000          8,546,000      7,805,000     (741,000)       (8.67)   

2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 7,805,000        1,561,000      780,500          5,463,500      6,244,000           8,546,000       7,805,000      (741,000)        (8.67)   

11,672,000     2,334,400     1,167,200       8,170,400      9,337,600          13,100,000    11,672,000   (1,428,000)    (10.90) 

2.3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 11,672,000      2,334,400      1,167,200       8,170,400      9,337,600           13,100,000     11,672,000    (1,428,000)     (10.90)  

7,888,000       1,577,600     788,800         5,521,600      6,310,400          10,739,000    7,888,000     (3,051,000)    (25.00) 

2.4.1 คาบํารุงสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (เสาร - อาทิตย 6,066,000        1,213,200      606,600          4,246,200      4,852,800           8,088,000       6,066,000      (2,022,000)     (25.00)  

2.4.2 คาบํารุงสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (ซุมสินคา) 1,522,000        304,400        152,200          1,065,400      1,217,600           2,451,000       1,522,000      (929,000)        (37.90)  

2.4.3 คาบํารุงสถานที่ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 100,000          20,000          10,000            70,000           80,000               200,000         100,000        (100,000)        (50.00)  

2.4.4 คาบํารุงสถานที่ในการบํารุงสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000          40,000          20,000            140,000         160,000             372,000         200,000        (172,000)        (46.24)  

2,045,000       204,500        204,500         1,636,000      1,840,500          2,691,000      2,045,000     (646,000)       (24.01) 

2.5.1 การใหบริการที่พัก/สถานที่ 2,045,000        204,500        204,500          1,636,000      1,840,500           2,691,000       2,045,000      (646,000)        (24.01)  

5,000,000       1,000,000     500,000         3,500,000      4,000,000          5,555,000      5,000,000     (555,000)       (9.99)   

2.6.1 รายไดจากศูนยหนังสือ 5,000,000        1,000,000      500,000          3,500,000      4,000,000           5,555,000       5,000,000      (555,000)        (9.99)    

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

งบประมาณรายจาย เปรียบเทียบประมาณการรายรับ

ประเภทงบประมาณ /แหลงที่มาของงบประมาณ

สํารองจาย งบประมาณรายจาย

คิดเปน

รอยละ
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หมายเหต ุ:  นกัเรยีน ใชน้กัเรยีน 2 เทอม รวมกนั  

                   นกัศกึษา (ภาคปกติ) ใชน้กัศกึษา 2 เทอม รวมกนั 

                   นกัศกึษา (ภาคพิเศษ) ใชน้กัศกึษา 3 เทอม รวมกนั 

                   นกัศกึษา (บณัฑิตวทิยาลยั) ใชน้กัศกึษา 3 เทอม รวมกนั 

ขอมูลจํานวนนักเรียนและนักศึกษาท่ีใชประมาณการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

 

แผนภูมิแสดงขอมูลจํานวนนักเรียนและนักศึกษาท่ีใชประมาณการงบประมาณ 

 

2,428
2,512

2,666 3,089 3,058

10,514 10,985
10,075 10,179 9,890

3,562
2604

2,136 1,738 1,590
222 172 388 599 599

นักเรียน นักศึกษา (ภาคปกติ) นักศึกษา (ภาคพิเศษ) นักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนนักเรียนและนักศึกษาท่ีใชในการประมาณการงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2565 

 
 

จํานวนนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทอม 

2/60 

เทอม 

3/60 

เทอม 

1/61 

รวม  

3 เทอม 

เทอม 

2/61 

เทอม 

3/61 

เทอม 

1/62 

รวม  

3 เทอม 

เทอม 

2/62 

เทอม 

3/62 

เทอม 

1/63 

รวม  

3 เทอม 

เทอม 

2/63 

เทอม 

3/63 

เทอม 

1/64 

รวม  

3 เทอม 

เทอม 

2/63 

เทอม 

3/63 

เทอม 

1/64 

รวม  

3 เทอม 

นักเรียน 1,222 - 1,206 2,428 1,215 0 1,297 2,512 1,215  1,357 2,666 1,474 - 1,615 3,089 1,474 - 1,615 3,089 

 1. สาธิตมัธยม 580 - 549 1,129 570 - 652 1,222 669 - 712 1,381 784 - 886 1,670 833  868 1,701 

 2. ประถมสาธิต 420 - 428 848 424 - 425 849 423 - 429 852 473 - 512 985 463  456 919 

 3. สาธิตปฐมวัย 222 - 228 450 221 - 220 441 217 - 216 433 217 - 217 434 216  222 438 

นักศึกษา (ภาคปกติ) 5,480 - 5,759 10,514 5,425 - 5,545 10,985 4,999 0 5,076 10,075 5,004 - 5,175 10,179 4,880 - 5,010 9,890 

 1. คณะครุศาสตร 1,514 - 1,498 3,012 1,469 - 1,411 2,880 1,386 - 1,399 2,785 1,376 - 1,352 2,728 1,379  1,439 2,818 

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,853 - 1,905 3,758 1,913 - 1,908 3,821 1,883 - 1,891 3,774 1,947 - 1,990 3,937 1,889  1,890 3,779 

 3. คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 749 - 818 1,567 861 - 1,002 1,863 749 - 815 1,564 831 - 931 1,762  806  891 1,697 

 4. คณะวทิยาการจัดการ 1,071 - 1,106 2,177 1,187 - 1,234 2,421 981 - 971 1,952 850 - 902 1,752 806  790 1,596 

นักศึกษา (ภาคพิเศษ) 1,193 1,282 1,087 3,562 779 882 943 2,604 613 760 763 2,136 459 599 680 1,738 454 559 577 1,590 

 1. คณะครุศาสตร - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 536 585 450 1,571 345 376 429 1,150 233 303 301 837 182 242 288 712 209 253 267 729 

 3. คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 104 114 140 358 77 114 143 334 98 135 172 405 56 78 95 229 68 95 88 251 

 4. คณะวทิยาการจัดการ 553 583 497 1,633 357 392 371 1,120 265 305 290 860 221 279 297 797 177 211 222 610 

นักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลยั) 80 67 75 222 63 46 63 172 131 107 150 388 174 160 256 599 174 160 256 599 

 1. นักศึกษาภาคพิเศษ 80 67 75 222 63 46 63 172 131 107 150 388 174 160 265 599 174 160 265 599 
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คาบํารุงสถานท่ีในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (เสาร – อาทิตย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณจํานวน 

ตลาดใหญ 4,500,000 บาท  

ตลาดเหมา 1,170,000 บาท 

รานคาจร 396,000 บาท  

คิดเปนงบประมาณรวม 6,066,000 บาท 
 
 

 

คาบํารุงสถานท่ีในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (ซุม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณจํานวน 

ซุมกาแฟ 92,400 บาท 

ซุมโคก 84,000 บาท 

รานสะดวกซื้อ 117,600 บาท                 

รานถายเอกสาร 109,200 บาท 

โรงอาหาร/รานอาหาร 390,000 บาท 

การใหบริการหองประชุม/สนามกีฬา/พ้ืนท่ี 196,000 บาท 

คิดเปนงบประมาณรวม 1,522,000 บาท 

 
 

 
 

2/2564 1/2565

3 หองเดี่ยว(พัดลม) 14 14 5,500 77,000 77,000 154,000

4 หองเดี่ยว(พัดลม) 12 12 5,500 66,000 66,000 132,000

4 หองคู 2 คน(พัดลม) 33 66 3,500 231,000 231,000 462,000

4 หองคู 2 คน(ปรับอากาศ) 11 22 7,000 154,000 154,000 308,000

5 หองคู 2 คน(พัดลม) 40 80 3,500 280,000 280,000 560,000

6 หองคู 2 คน(ปรับอากาศ) 39 78 7,000 546,000 546,000 1,092,000

        149        272     1,354,000      1,354,000  2,708,000

ปรับลด 10% 2,437,200 

ปดเศษ 2,437,000 

รวม

ขอมูลหอพักและประมาณการรายรับหอพักอูทอง

ประจําปงบประมาณ 2565

รายรับ

(บาท)

ภาคเรียนที่ประเภทหอง จํานวนหอง จํานวนคน คาหอง/

ภาคเรียน

หอ



[5-8] 
 

 

คาบํารุงสถานท่ีในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

รายการ งบประมาณจํานวน 

ประมาณการรายรับ 100% 100,000 

สํารองจาย 20% 20,000 

คาสาธารณูปโภค 10% 10,000 

งบดําเนินงาน 70% 70,000 
 

คาบํารุงสถานท่ีในการบํารุงสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

รายการ งบประมาณจํานวน 

ประมาณการรายรับ 100% 200,000 

สํารองจาย 20% 40,000 

คาสาธารณูปโภค 10% 20,000 

งบดําเนินงาน 70% 140,000 
 

ประมาณการรายรับศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ ( อาคารสวนหลวง) 

รายละเอียด 

จํานวน คาบริการ 

ตอเดือน 

 

(หอง) (บาท) 
ประมาณการ

รายรับ 100 % 
  หอง/วัน  

หองพักคู 20 650 30 วัน 390,000 4,680,000 

หองพักรวม 7 1,200 30 วัน 252,000 3,024,000 

หองสัมมนา 1 2,500 30 วัน 75,000 900,000 

หองสัมมนา 2 3,000 30 วัน 180,000 2,160,000 

รวม 10,764,000 

ใชต้ังงบประมาณเพียง 25% 2,045,000 

คาบํารุงการศึกษา 10% 204,000 

สาธารณูปโภค 10% 204,000 

คงเหลือต้ังงบประมาณรายจาย 80% 1,636,000 
 

เงินรายไดจากศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

รายการ งบประมาณจํานวน 

ประมาณการรายรับ 100% 5,000,000 

สํารองจาย 20% 1,000,000 

คาสาธารณูปโภค 10% 500,000 

งบดําเนินงาน 70% 3,500,000 
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ขอมูลประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ 2559 -2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปงบปรมาณ งบประมาณรวม งบแผนดิน งบ.บ.กศ. งบ กศ.บป. งบบัณฑิตศึกษา 

2559 529,616,419   392,082,800  109,431,255  23,517,464  4,584,900  

2560 539,077,500  402,683,100  112,816,100  19,662,000       3,916,300  

2561 576,450,700  448,332,700  107,172,000  17,424,000  3,522,000  

2562 535,654,400  412,339,400  107,493,000  12,783,000    3,039,000  

2563 516,113,100  397,113,100  101,860,000  10,490,000  6,650,000  

2564 603,976,400 440,203,400  142,127,000  8,546,000  13,100,000  

2565 555,123,000 400,865,000  134,781,000  7,805,000  11,672,000  

ประจําปงบประมาณ 

หมายเหตุ : งบ บ.กศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 2565  

                                       โรงเรยีนสาธิตทัง้ 3 โรงเรยีน นาํงบประมาณพฒันาผูเ้รยีนมาคดิ 
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แผนภูมิวงกลมแสดงขอมลูประมาณการรายรับ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบาย 
                             การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนทรองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
          เ พ่ื อ ให ก า รจั ด ส ร ร แ ล ะ ก า รบ ริ ห า ร งบ ป ระ ม าณ ป ระ จํ าป งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ . 2 5 6 5  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

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

ของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร นโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางใน

การกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพันธกิจท่ีหนวยงาน

รับผิดชอบ จึงกําหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

ประกอบดวยนโยบาย จํานวน 8 ขอ หลักการสําคัญ จํานวน 2 ขอ และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

          นโยบาย จํานวน 8 ขอ ไดแก 

1. การจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบายและขอกําหนดท่ีสําคัญ            

2. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

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

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   

4. การทบทวนการดําเนินภารกิจในปท่ีผานมา 

5. การจัดลําดับความสําคัญ/จําเปนเรงดวน และความพรอมการดําเนินงาน 

6. การดําเนินภารกิจใหหนวยงานพิจารณาการใชจายงบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน 

7. การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐานการดําเนินงาน 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 

หลักการสําคัญ จํานวน 2 ขอ ไดแก 

1. หลักความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและคุมคา 

2. หลักการมีสวนรวม 
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 แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบงออกเปน  

3 สวน ไดแก  

1. แผนงานยุทธศาสตร  

2. แผนงานพ้ืนฐาน 

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

ขอกฏหมาย 

 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบายการจัดหาและจัดสรรเงินงบประมาณและเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติ 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดสรรและ

การบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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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 23 กรกฎาคม 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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