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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 ซ่ึงมี
สาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 11 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม 

 

ขอเสนอ/ญัตติ    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

คร้ังที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที ่23 กันยายน พ.ศ. 2564  

เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 

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

ผูมาประชุม 

1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท       รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
3. อาจารยพินิจ ศรีสวัสดิ์        ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
4. ผศ.ดร.บริบูรณ ชอบทําดี        คณบดีคณะครุศาสตร 
5. รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. อาจารย ประพันธ แสงทองดี              คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
7. ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุงพรหม       คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ       คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อาจารยสุรนิทร ศรีสังขงาม       ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
10. ดร.สุขรักษ แซเจี่ย         (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
11. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นางลักขณา เตชวงษ        ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
13. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู          ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

ผูไมมาประชุม 

1. ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช        ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ (ติดราชการ) 
      มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน                   รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร 

2. นางศิขรินร สุวรรณทัศน           นิติกร ชํานาญการ กองกลาง 

3. นายไอศูรย จิตกระแสร        นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

4. นายติณณ ภาณุเมศธนัน        นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

5. 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 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 แจงเรื่องอธิการบดีติดภารกิจ เวลาประมาณ 10.00 น.  
 

 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน  
ไดแจงเรื่องอธิการบดีติดภารกิจโดยเวลาประมาณ 10.00 น. ตองไปรวมงานรอยรักอําลา กษิณามุทิตา
จิต ซ่ึงเปนงานมุทิตาจิตแดผู เกษียณอายุราชการ ประจําป 2564 ท้ังนี้การจัดงานไดดําเนินการ 
ตามมาตรการผอนปรนการจัดกิจกรรม เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันพุธท่ี 30 
มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 9 
หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  
ครั้งท่ี 1/2564 โดยมีแกไขคําผิด  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 1/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล
ผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 1/2564 ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบ
วงเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 
     1. ใหทบทวนขอมูลประมาณการเงินรายไดจากหอพัก
อูทองและประมาณการเงินรายไดจากสถานที่ในการจัด
จําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (ตลาดนัด) เนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
     2. เสนอใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาที่
กําหนดแนวทางการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 
     3. เสนอใหปรับปรุงรูปแบบการเปดตลาดนดัใน
รูปแบบใหมใหสอดคลองกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) 

-กรอบวงเงิน ไดมกีารทบทวนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ และกอง
นโยบายและแผนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 
7/2564 มตทิี่ประชุมอนุมตั ิ
-แตงตั้งคณะอนุกรรมการ กอง
นโยบายและแผนเสนอให
มหาวิทยาลัยแลวอยูระหวางการ
พิจารณาหารือกับงานนิติกร 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี ้

     1. ใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ

ของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงประการศฯ 

     2. ใหเพ่ิมขอความพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน

ครอบคลุมทุกดาน 

กองนโยบายและแผนเสนอให

อธิการบดีลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที ่

 14 กรกฎาคม 2564 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรือ่งนําเสนอเพ่ือทราบจากคณะกรรมการ 
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  
 

- 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 – 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.11 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดบัีณฑิตวิทยาลัย  
 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.12 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.13 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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 การกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เพ่ือ
เปนการกําหนดอัตราคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดใหสอดคลองกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได พ.ศ. 2563   

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

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
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มติท่ีประชุม  
เห็นชอบอัตราตามประกาศแนบทาย สวนรางประกาศมอบหมายใหงานนิติการปรับแกไขใหเปนไป

ตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ครอบคลุมสิทธิประโยชนและเสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 
 

 

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 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม 
         เห็นชอบ และมอบหมายใหงานนิติการเสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 
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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 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบเหมาจายระดับบัณฑิตศึกษา 
 

มติท่ีประชุม   

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. แกไขขอความหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต เปน หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 

2. ใหเพ่ิมขอความวาใหนักศึกษาชําระคาลงทะเบียนเต็มจํานวนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรกอนเริ่ม

เรียน โดยระดับปริญาโท ตั้งแต พ.ศ. 2565 เปนตนไป และระดับปริญาเอก ตั้งแต พ.ศ. 2564 

เปนตนไป 
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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 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. ใหทําประกาศเปนรายป โดยใส ขอความสําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา XXXX ลงไปในชื่อ

เรื่อง 

2. ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหนักสูตรเต็มจํานวนกอนเปด

การศึกษาแรก 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                        เรื่ อง อัต ราค าตอบแทนและค า ใช จ าย อ่ืน  สํ าหรับการจั ดการศึ กษา 
                          ระดับบัณฑิตศึกษา    
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 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 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราคาตอบแทน

และคาใชจายอ่ืน สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
 

   มติท่ีประชุม   

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. ใหเพ่ิมขอความ กรณีเปดเรียนแลวพบวามีนักศึกษาตกออก ใหจายคาตอบแทนการสอนระดับ

ปริญาโทโดยเหมาจาย หนวยกิตละ 4,500 บาท และระดับปริญญาเอกเหมาจาย หนวยกิตละ 

12,000 บาท 

2. มอบหมายใหงานนิติการเสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                        เรื่อง เงินประจําตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย   
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 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 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงินประจํา

ตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย   
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบหมายใหงานนิติการเสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    
 

 อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอความ
เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ

ลวงหนา 

2. การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน

ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
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3. สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

มาตรา ๑๖  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําตอง

สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยใหระบุ

สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความ

เห็นชอบ 

เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ให

สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม

แผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

 ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น เม่ือสิ้นปงบประมาณ

ใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
 

วัตถุประสงค 

1 . เพ่ื อใช เป น กรอบแนวทางและเป าหมายการดํ า เนิ น งานประจํ าป งบประมาณ  

     พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย  

2. เพ่ื อใช เป นกรอบทิศทางในการจัด ทําแผนปฏิบั ติ ราชการของหน วยงานในสั งกัด  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางการใชจายงบประมาณรายได
ประจาํป 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. เพ่ิมขอมูลศิษยเกาลงในการวิเคราะหสวอต (SWOT) 

2. มอบกองนโยบายและแผนเผยแพรตอไป 

 



 
[2-2-11] 

 
 

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  12.00  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 2/2564 
 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูง 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

เห็นชอบอัตราตามประกาศแนบทาน สวนราง

ประกาศมอบหมายใหงานนิติการปรับแกไขใหเปนไป

ตามขอกฎหมายที่เก่ียวของ ครอบคลุมสิทธิ

ประโยชนและเสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 28 

กันยายน 2564 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ 

และสิทธปิระโยชนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดบัณฑิต

วิทยาลัย 

เห็นชอบ และมอบหมายใหงานนิติการเสนอให

อธิการบดีลงนามตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 28 

กันยายน 2564 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

และคาลงทะเบียนแบบเหมาจายระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ดังนี้  

1.แกไขขอความหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต เปน 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

2.ใหเพ่ิมขอความวาใหนักศึกษาชําระคาลงทะเบียน

เต็มจํานวนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรกอนเร่ิม

เรียน โดยระดับปริญาโท ตั้งแต พ.ศ. 2565 เปนตน

ไป และระดับปริญาเอก ตั้งแต พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 29 

กันยายน 2564 

5.4 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียน

แบบเหมาจาย ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับ

นักศึกษาตางชาต ิ

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ดังนี ้ 

1.ใหทําประกาศเปนรายป โดยใส ขอความสําหรับ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา XXXX ลงไปในชื่อเร่ือง 

2.ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

แบบเหมาจายตลอดหนักสูตรเต็มจํานวนกอนเปด

การศึกษาแรก 

งานนิติการเสนอใหอธิการบด ี

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 29 

กันยายน 2564 

5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง  

อัตราคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืน 

สําหรับการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา      

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ดังนี้  

1.ใหเพ่ิมขอความ กรณีเปดเรียนแลวพบวามี

นักศึกษาตกออก ใหจายคาตอบแทนการสอนระดับ

ปริญาโทโดยเหมาจาย หนวยกิตละ 4,500 บาท และ

ระดับปริญญาเอกเหมาจาย หนวยกิตละ 12,000 

บาท 

2.มอบหมายใหงานนิติการเสนอใหอธิการบดีลงนาม

ตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 29 

กันยายน 2564 
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ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง  

เงินประจําตําแหนงผูบริหารบัณฑิต

วิทยาลัย   

เห็นชอบ โดยมอบหมายใหงานนิติการเสนอให

อธิการบดีลงนามตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 28 

กันยายน 2564 

5.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ดังนี ้

1.เพ่ิมขอมูลศิษยเกาลงในการวิเคราะหสวอต 

(SWOT) 

2.มอบกองนโยบายและแผนเผยแพรตอไป 

กองนโยบายและแกไขและ

เผยแพรใหหนวยงานใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติและ

การดําเนินโครงการเรียบรอย 

 
มติท่ีประชุม  

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



ประมาณการ

รายรับ คาสาธารณูปโภค งบดําเนินงาน

100% 20% 10% 70%

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   400,865,000       400,865,000

168,208,000   33,437,100   16,820,800    117,950,100   152,770,900      

133,798,000   26,759,600   13,379,800    93,658,600    107,038,400      

2.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 73,515,000      14,703,000    7,351,500       51,460,500      58,812,000         

2.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน 1,380,000       276,000        138,000         966,000          1,104,000          

2.1.3 นักศึกษาเขาพักหอพักอูทอง 1,454,000       290,800        145,400         1,017,800       1,163,200          

2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 28,644,000      5,728,800      2,864,400       20,050,800      22,915,200         

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

2.1.4.2 คาบํารุงการการพัฒนาผูเรียน 15,036,000      3,007,200      1,503,600       10,525,200      12,028,800         

2.1.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 19,611,000      3,922,200      1,961,100       13,727,700      15,688,800         

2.1.5.1 คาบํารุงการศึกษา 6,433,000       1,286,600      643,300         4,503,100       5,146,400          

2.1.5.2 คาบํารุงการการพัฒนาผูเรียน 13,178,000      2,635,600      1,317,800       9,224,600       10,542,400         

2.1.6 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 9,194,000       1,838,800      919,400         6,435,800       7,355,200          

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

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

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

2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 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         

2.3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 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         

2.4.1 คาบํารุงสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (เสาร - อาทิ 6,066,000       1,213,200      606,600         4,246,200       4,852,800          

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

2.4.3 คาบํารุงสถานที่ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 100,000          20,000          10,000           70,000           80,000              

2.4.4 คาบํารุงสถานที่ในการบํารุงสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000          40,000          20,000           140,000          160,000             

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

2.5.1 การใหบริการที่พัก /สถานที่ 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         

2.6.1 รายไดจากศูนยหนังสือ 5,000,000       1,000,000      500,000         3,500,000       4,000,000          

18,000,000        

2.7.1 รายการปรับปรุงรอบสระน้ํา หนาอาคาร 4 18,000,000         

569,073,000   33,437,100   16,820,800    117,950,100   553,635,900      

งบประมาณรายจาย

ประเภทงบประมาณ/แหลงที่มาของงบประมาณ

สํารองจาย งบประมาณรายจาย

1. งบ แผนดิน (ขั้น กรรมาธิการ)

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)

 2.7 เงินบํารุงการศึกษา (คงคลัง)
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม)
จากเงินบํารุงการศึกษาคงคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนของ
มหาวิทยาลัย งบประมาณจํานวน 23,973,000 บาท 
   

 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) จากเงินบํารุงการศึกษาคงคลังของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนของมหาวิทยาลัย งบประมาณจํานวน 23,973,000 บาท                  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ในคราวการประชุมท่ี 8/2563  

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้  
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 จากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา นํามาจัดสรรตามรายการได ดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณ รอยละ 

รายจายตามเจาของงบประมาณ (รร.สาธิต3ระดับ , หอพัก) 41,232,100 38.52 

พัฒนานักศึกษา (จัดสรรใหคณะ) 10,250,220 9.58 

พัฒนานักศึกษา (จัดสรรใหกองพัฒนานักศึกษา) 5,379,700 5.03 

พัฒนาหองสมุดและ IT 2,718,000 2.54 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 17,533,400 16.38 

คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลยั 6,000,000 5.61 

โครงการประจํา+รายการประจํา+รายจายสวนกลาง 13,453,580 12.57 

โครงการพัฒนาบุคลากร รายหัวๆ 2,500 1,636,500 1.53 

คาตอบแทนผลประเมิน 1,200,000 1.12 

สาธารณูปโภค 10 % 7,634,900 7.13 

รวม 107,038,400 100.00 

 
จากการจัดสรรรายการดังกลาวแลวพบวางบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินการตามภารกิจ

ท่ีจําเปนของมหาวิทยาลัย จึงทําใหตองเสนอขออนุมัติใชงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง 

งบประมาณจํานวน 23,973,000 บาท โดยนําไปดําเนินการ 6 โครงการ ดังนี้ 

1. คาใชจายในการจางเหมาทําความสะอาดและจางเหมารักษาความปลอดภัย งบประมาณ

จํานวน 15,973,000 บาท 

2. คาใชจายในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ งบประมาณจํานวน 

1,500,000 บาท 

3. สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร งบประมาณจํานวน 2,000,000 บาท 

4. สมทบกองทุนกูยืมบุคลากรเพ่ือการศึกษา งบประมาณจํานวน 2,000,000 บาท 

5. สมทบกองทุนสวัสดิการนักกีฬา งบประมาณจํานวน 1,000,000 บาท 

6. สมทบกองทุนวิจัย งบประมาณจํานวน 1,500,000 บาท 

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม)จากเงินบํารุง

การศึกษาคงคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนของมหาวิทยาลัย งบประมาณ
จํานวน 23,973,000 บาท 

 

             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 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและหนวยงานใดท่ีมีเรื่องนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ใหดําเนินการจัดสงเอกสารมายังกองนโยบายและแผน ลวงหนากอนการ
ประชุม 10 วัน (เนื่องจากตองดําเนินการยืมเงินทดรองจายคาเบี้ยประชุม) หากสงเกินกําหนดใหยกไป
เปนการประชุมในเดือนถัดไป 

 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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