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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
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สาระสําคัญโดยยอ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2564  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันจันทรท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 8 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 

ขอเสนอ/ญัตติ    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

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

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

คร้ังที่ 3/2564 
วันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

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

ผูมาประชุม 

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

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. ผศ.ดร.บริบูรณ ชอบทําดี        คณบดีคณะครศุาสตร 
5. รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. อาจารย ประพันธ แสงทองดี              คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
7. ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุงพรหม       คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อาจารยสุรินทร ศรีสังขงาม       ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
10. ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
11. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู          ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

ผูไมมาประชุม 

1. อาจารยพินิจ ศรีสวัสดิ์        ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  (ติดราชการ) 
2. นางลักขณา เตชวงษ        ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   (ติดราชการ) 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายไอศูรย จิตกระแสร        นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

2. นางสาวนัฐฐา ภูมิดี        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 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่อง โครงการบัณฑิตพันธุใหม 
 

 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน  
ไดแจงเรื่องโครงการบัณฑิตพันธุใหม ซ่ึงเปนการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูงสําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมใหมสู  New S-Curve และเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศและยังเปนการสรางฐาน (Platform)  
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตและสราง
ตนแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเนนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสรางหลักสูตร 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติในสภาพจริง 
เปนสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางใหผูเรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมท้ังการรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน โดยขอใหคณบดีเตรียมขอมูลเพ่ือ
ประกอบการเวิรคช็อปในวันท่ี 8 พ.ย. 64   

 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 เรื่อง แผนพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน  
ไดแจงเรื่องแผนพัฒนาความเปน เลิศของสถาบัน อุดมศึกษาระยะ 5 ป  (พ .ศ. 2566 -2570)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันท่ี 12 พ.ย. 64 จะมีการประชุมพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯ รวมกับผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ือเตรียมสงขอมูลใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันท่ี 15 พ.ย. 64  

 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 
กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม 
จํานวน 11 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 2/2564 โดยไม

มีขอแกไข  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 2/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล
ผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 2/2564 ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง การกําหนดบัญชีคาจาง

ข้ันต่ําข้ันสูง ของพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได 

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

เห็นชอบอัตราตามประกาศแนบทาย 

สวนรางประกาศมอบหมายใหงานนิติ

การปรับแกไขใหเปนไปตามขอกฎหมาย

ที่เก่ียวของ ครอบคลุมสิทธิประโยชนและ

เสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง การทดลองปฏิบัติงาน 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดบัณฑิตวทิยาลัย 

เห็นชอบ และมอบหมายใหงานนิติการ

เสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบ

เหมาจายระดับบัณฑิตศึกษา 

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ ดังนี้  

ขอความเห็นชอบ (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียม

การศึกษาและคาลงทะเบียน

แบบเหมาจายระดับ

บัณฑิตศึกษา 

5.4   ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนแบบ

เหมาจาย ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษา

ตางชาต ิ

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ ดังนี้  

1.ใหทําประกาศเปนรายป โดยใส 

ขอความสําหรับนักศึกษา ประจําป

การศึกษา XXXX ลงไปในชื่อเร่ือง 

2.ใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหนกั

สูตรเต็มจํานวนกอนเปดการศึกษาแรก 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 29 

กันยายน 2564 

5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง อัตรา

คาตอบแทนและคาใชจายอ่ืน สําหรับการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ ดังนี้  

1.ใหเพ่ิมขอความ กรณีเปดเรียนแลว

พบวามีนักศึกษาตกออก ใหจาย

คาตอบแทนการสอนระดับปริญาโทโดย

เหมาจาย หนวยกิตละ 4,500 บาท และ

ระดับปริญญาเอกเหมาจาย หนวยกิตละ 

12,000 บาท 

2.มอบหมายใหงานนิติการเสนอให

อธิการบดีลงนามตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 29 

กันยายน 2564 
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ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง  

เงินประจําตําแหนงผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย   

เห็นชอบ โดยมอบหมายใหงานนิติการเสนอให

อธิการบดีลงนามตอไป 

งานนิติการเสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือ

ประกาศใช ลง ณ วันที่ 28 

กันยายน 2564 

5.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    

เห็นชอบ โดยใหมีขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ ดังนี ้

1.เพ่ิมขอมูลศิษยเกาลงในการวิเคราะหสวอต 

(SWOT) 

2.มอบกองนโยบายและแผนเผยแพรตอไป 

กองนโยบายและแกไขและ

เผยแพรใหหนวยงานใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติและการ

ดําเนินโครงการเรียบรอย 

 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณะกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
  

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 เรื่อง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ไดแจงเรื่องภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
1. การรักษาความปลอดภัย โดยผูรักษาความปลอดภัยเปนดานแรกในการพบปะกับผูมาติดตอ 

จึงควรคํานึงถึงภาพลักษณเปนหลัก ท้ังการปฏิบัติหนาท่ี จุดท่ีปฏิบัติงาน 
2. การรักษาความสะอาด อยากใหคํานึงถึงความสะอาดภายนอกอาคารดวยเพราะเปน

ภาพลักษณโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
3. การปรับปรุงอาคารศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ อาคารสวนหลวง ท่ีใชผาสแลน  

ไมเหมาะสม ควรใชเปนสิ่งอ่ืนท่ีสามารถโฆษณาได 
4. การเชื่อมตอภาพลักษณของสถาบันอยุธยาศึกษา เรือนไทย ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา 

และอาคารศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ อาคารสวนหลวง ควรทําใหเปนรูปธรรมเพ่ือสรางภาพลักษณ
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

5. อาคารคหกรรมศาสตร ท่ีอยูบริเวณดานหนามหาวิทยาลัย ควรเรงจัดการใหเกิดประโยชนกับ
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 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดบัีณฑิตวิทยาลัย  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.8.1 เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลดล็อกไม
กําหนดระยะเวลาเรียนจบทุกปริญญา แตถาผลการเรียนไมถึงเกณฑ ตองรีไทร 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดแจงเรื่องการปลดล็อกไมกําหนด

ระยะเวลาเรียนจบทุกปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ไดมีมติยกเลิก 
การกําหนดเวลาเรียนปริญญาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ สงผลใหสัดสวนการคุมวิทยานิพนธ  
ในระดับปรัญาโทและปริญาเอกของมหาวิทยาลัยท่ีจะมีผลกับการรับนักศึกษาเขาใหม โดยเสนอให
มหาวทิยาลัยเรงตรวจสอบและหาแนวปฏิบัติในการดําเนินการตรงสวนนี้  

 

ความเห็นท่ีประชุม  
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน  

ไดกลาวถึงสัดสวนการคุมวิทยานิพนธ หากยึดตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย จะมีปญหาเรื่องสัดสวน

การคุมวิทยานิพนธ อาจสงผลใหไมสามารถรับนักศึกษาใหมได จึงตองหาแนวทางแกไขตอไป  

แตเบื้องตนใหรอความชัดเจนจากทางกระทรวงฯ 
 

มติประชุม  
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 9 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.10 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.11 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 12 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

- ไมมี – 
 



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 4.1.13 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.14 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม)
จากเงินบํารุงการศึกษาคงคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนของ
มหาวิทยาลัย งบประมาณจํานวน 23,973,000 บาท 
 

อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน นําเสนอขอความ
เห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) จากเงินบํารุงการศึกษาคงคลังของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนของมหาวิทยาลัย งบประมาณจํานวน 23,973,000 บาท                  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ในคราวการประชุมท่ี 7/2564  

เม่ือวันพุธท่ี 21 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 รายละ 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 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม)จากเงินบํารุง

การศึกษาคงคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนของมหาวิทยาลัย งบประมาณ
จํานวน 23,973,000 บาท 
 

 

มติท่ีประชุม  
เห็นชอบและมอบหมายใหกองนโยบายและแผนเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

สาระสําคัญโดยยอ 

กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ ไดจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือการวางแผนการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยกําหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหคณะกรรมการและหนวยงานท่ีเก่ียวของใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แตกรณีท่ีเดือนใดไมมีเรื่อง
ท่ีตองนําเขาท่ีประชุม คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน ก็จะไมมีการนัดประชุม ซ่ึงการประชุม
ในครั้งตอไปนั้นไดกําหนดไววันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดหากไมมีเรื่อง
เสนอเขาระเบียบวาระการประชุม 
 

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

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

 

ปดประชุม  15.00  น. 
  

ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูตรวจรายงานการประชุม นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
ผูทานรายงานการประชุม อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายยุทธศาสตรและแผนงาน  
     รองประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2564  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  
ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 4 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 

ขอเสนอ/ญัตติ    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

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

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

คร้ังที่ 4/2564 
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

เวลา 9.00 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

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

ผูมาประชุม 

1.  รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2.  อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท       รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
3.   อาจารยพินิจ ศรีสวัสดิ์        ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
4.  ดร.ดุลยพิชัย โกมลวานิช        ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ  

      มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข         คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. อาจารย ประพันธ แสงทองดี              คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
7. ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุงพรหม       คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ       คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อาจารยสุรินทร ศรีสังขงาม       ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
10. ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
11. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู          ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

ผูไมมาประชุม 

1.   นางลักขณา เตชวงษ        ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   (ติดราชการ) 
2.   ผศ.ดร.บริบูรณ ชอบทําดี        คณบดีคณะครศุาสตร    (ติดราชการ) 

 

ผูเขารวมประชุม 
     1.   นายไอศูรย จิตกระแสร        นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

 

เปดประชุม เวลา 9.00 น. 
 

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

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง 
เพ่ือดําเนินการลงทุนซ้ือพันธบัตรออมทรัพยกับกระทรวงการคลัง งบประมาณจํานวน 100 ลานบาท 
 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน 
นําเสนอขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง เพ่ือดําเนินการ
ลงทุนซ้ือพันธบัตรออมทรัพยกับกระทรวงการคลัง งบประมาณจํานวน 100 ลานบาท 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมอบหมายใหงานนิติการดําเนินการเพ่ือหารือ

เก่ียวกับการลงทุนซ้ือพันธบัตรออมทรัพยกับกระทรวงการคลัง เพ่ือจัดหารายไดเขามหาวิทยาลัย  
โดยการซ้ือพันธบัตรออมทรัพย รุนออมไปดวยกัน ท่ีใหอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3% จําหนายใหแกนิติบุคคล
ท่ีไมแสวงหากําไร ซ่ึงกระทรวงการคลังกําหนดวงเงินรวม 70,000 ลานบาท จําหนายผานธนาคาร
ตัวแทนจําหนาย 4 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย ลงทุนไดตั้งแต 1,000 บาท และไมจํากัดวงเงินซ้ือข้ันสูง โดยกระทรวงการคลังกําหนดรุนอายุ 
10 ป วงเงิน 15,000 ลานบาท ตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
รอยละ 2.20 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจําหนายเฉพาะชองทาง Counter ของธนาคารตัวแทน
จําหนายท้ัง 4 แหง นั้น 

งานนิติการจึงไดจัดทําขอมูลเพ่ือประกอบการหารือ ดังนี้ 
สถานะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ ตามกฎหมายวา

ดวยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษา
ท่ีจัดทําบริการสาธารณะดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงเปนหนวยงานท่ีไมไดแสวงหาผลกําไร
ตามความหมายขององคกรท่ีไมแสวงหากําไร มหาวิทยาลัยกับการลงทุนภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินท่ีกําหนด 
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ไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายไดหรือผลประโยชน ท่ีไดจากการลงทุนและ 
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และรายไดเชนวานี้ เปนรายไดท่ีมหาวิทยาลัยไมจําตองนําสงคลัง เพ่ือ
เปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เพราะมี
บทบัญญัติยกเวนไวในมาตรา 13 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อีกท้ัง สภามหาวิทยาลัยไดมี
การออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 ขอ 14 ท่ีกําหนดวา มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน (ก.บ.ง.) อาจนําเงินรายไดไปลงทุน หรือหาประโยชนไดในกรณี ดังนี้ 

(1) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
(2) ซ้ือพันธบัตร หรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ 
(3) ซ้ือตั๋วเงินคลัง 
(4) ฝากธนาคารประเภทฝากประจํา หรือประเภทออมทรัพยไวกับธนาคารพาณิชย 

หรือธนาคารท่ีมีรัฐเปนอาวัล 
(5) ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือเอกชนท่ีมีฐานะม่ังคง โดยมี

ธนาคารเปนอาวัล 
(6) การลงทุน หรือหาประโยชนในลักษณะอ่ืนใด โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยมีรายไดบางสวนจากดอกเบี้ยเงินฝาก ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําอยู ท่ี อัตราไมเกิน 1.30% ตอป ฉะนั้น ภายใตกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงสามารถลงทุนเพ่ือจัดหารายได จากการซ้ือพันธบัตรออมทรัพยดังกลาว ภายใตการ
บริหารจัดการของกระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซ่ึงถือวาเปนการลงทุนท่ี
มีความม่ันคงผลตอบแทนคอนขางสูง พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย และมีการจายดอกเบี้ยคืนทุก ๆ  
6 เดือน หากเทียบกับการลงทุนดวยการเงินฝากแบบประจําอนึ่ง การพิจารณาอนุมัติ เปนอํานาจของ
สภามหาวิทยาลัยมีหนาท่ีและอํานาจในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 18 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 

ขอกฏหมาย 

  - คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 
  - ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว าด วย  การบริหารเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 14 ท่ีกําหนดวา มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) อาจนําเงินรายไดไปลงทุน หรือหาประโยชนไดในกรณี ดังนี้  
(1) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล , (2) ซ้ือพันธบัตร หรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง เพ่ือดําเนินการลงทุน

ซ้ือพันธบัตรออมทรัพยกับกระทรวงการคลัง งบประมาณจํานวน 100 ลานบาท 
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มติท่ีประชุม  
  เห็นชอบและใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

สาระสําคัญโดยยอ 

กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ ไดจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือการวางแผนการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยกําหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหคณะกรรมการและหนวยงานท่ีเก่ียวของใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แตกรณีท่ีเดือนใดไมมีเรื่อง
ท่ีตองนําเขาท่ีประชุม คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน ก็จะไมมีการนัดประชุม ซ่ึงการประชุม
ในครั้งตอไปนั้นไดกําหนดไววันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันเวลาอาจเปล่ียนแปลงไดหากไมมีเรื่อง
เสนอเขาระเบียบวาระการประชุม 
 

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

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

 

ปดประชุม  9.25  น. 
  

ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูตรวจรายงานการประชุม นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

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

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ

งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม)

จากเงินบํารุงการศึกษาคงคลังของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตามภารกิจที่

จําเปนของมหาวิทยาลัย งบประมาณ

จํานวน 23,973,000 บาท 

เห็นชอบและมอบหมายใหกองนโยบายและ

แผนเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยตอไป 

กองนโยบายและแผนไดเสนอ

นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย. 

2564 มติทีป่ระชุม อนุมัติ

งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา 

(เพ่ิมเติม) จากเงินบํารุงการศึกษา 

คงคลังของมหาวิทยาลัย งบประมาณ

จํานวน 23,973,000 บาท 

 
มติท่ีประชุม  

 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2564 
 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ

งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา คงคลงั 

เพ่ือดําเนินการลงทุนซื้อพันธบัตรออม

ทรัพยกับกระทรวงการคลัง งบประมาณ

จํานวน 100 ลานบาท 

เห็นชอบและใหเสนอขออนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

งานนิติการไดเสนอนําเสนอทีป่ระชุม

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2564 

เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย. 2564 มติที่

ประชุม อนุมัติงบประมาณเงินบํารุง

การศึกษา (เพ่ิมเติม) จากเงินบํารุง

การศึกษาคงคลังของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณจํานวน 100 ลานบาท 

 
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  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
   

 ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร นําเสนอขอความเห็นชอบ 
(ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหาร

และการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอ 23 (1) กําหนดใหโรงเรียน
สาธิตจายเงินเพ่ือการบริหารกิจการท่ัวไปของโรงเรียนสาธิต และใหรวมถึงเงินประจําตําแหนง และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดเก็บเงินและการใชจายเพ่ือจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอ 5 กําหนดการใชจายเพ่ือการจัดการศึกษาให
เปนไปตามอัตราท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ง. นั้น 

งานนิติการจึงไดจัดทํา(ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้ึน โดยกําหนดเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัด
โรงเรียนสาธิตฯ เทียบเคียงกับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงมีฐานะเปน
สวนงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะเชนดียวกันตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน
สาธิตฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา ในหนา [5-2] ถึง [5-12] 

 

ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

             มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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[6-1] 

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 24 กุมภาพันธ 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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