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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 
 

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

สาระสําคัญโดยยอ 

...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................  
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 มติท่ีประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือจันทรท่ี 24 มกราคม 2565 ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน ซ่ึงมี
สาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 7 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม 

 

ขอเสนอ/ญัตติ    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

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

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

คร้ังที่ 1/2565 
วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565   

เวลา 13.30 – 14.00 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน 

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       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. อาจารยสุรินทร ศรีสังขงาม       ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
10. อาจารย ดร.จิราภรณ มีสงา (แทน)       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย (แทน)       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. นายไอศูรย จิตกระแสร        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 แจงเรื่องเหตุผลการเรียกประชุมในครั้งนี้ 
 

 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน  
ไดแจงเรื่องเหตุผลการเรียกประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมี (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร 
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีตองเขาประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลตอ ในวันอังคารท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2565 นี้ จึงมีความจําเปนตองขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารงบประมาณและการเงิน ในครั้งนี้  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันจันทรท่ี  
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการ
ประชุม จํานวน 8 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 3/2564  

โดยมีแกไขคําผิด  

 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันพุธท่ี 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส ซ่ึงมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการ
ประชุม จํานวน 4 หนา เพ่ือขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 4/2564  

โดยมีแกไขคําผิด  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 3/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล
ผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 3/2564 ดังตอไปนี้ 
 

 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณเงินบํารุง
การศึกษา (เพ่ิมเติม)จากเงินบํารุง
การศึกษาคงคลังของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือดําเนินการตามภารกิจที่
จําเปนของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณจํานวน 23,973,000 
บาท 

เห็นชอบและมอบหมายใหกองนโยบายและแผนเสนอขอ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัยตอไป 

กองนโยบายและแผนไดนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
11/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย. 
2564 มติทีป่ระชุม อนุมัติ
งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา 
(เพ่ิมเติม) จากเงินบํารุงการศึกษา 

 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2564 
 

 นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล
ผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2564 ดังตอไปนี้ 
 

 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณเงินบํารุง
การศึกษา คงคลัง เพ่ือดําเนินการ
ลงทุนซื้อพันธบัตรออมทรัพยกับ
กระทรวงการคลัง งบประมาณ
จํานวน 100 ลานบาท 

เห็นชอบและใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตอไป งานนิติการไดนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2564 เมื่อ
วันพุธที่ 10 พ.ย. 2564 มติที่ประชุม 
อนุมัติงบประมาณเงินบํารุง
การศึกษา (เพ่ิมเติม) จากเงินบํารุง
การศึกษาคงคลงัของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณจํานวน 100 ลานบาท 

 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณะกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.13.1 สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
ประจําป พ.ศ. 2564 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตลอดป พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
จํานวน 4 ครั้ง ซ่ึงกองนโยบายและแผนไดทําสรุปผลการประชุมดังกลาวแลว โดยแบงเปนการสรุปผล 
การประชุมจําแนกตามวาระการประชุม และสรุปผลการประชุมจําแนกตามอํานาจหนาท่ี โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารหนา [4-5 ถึง 4-15] 

 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.13.2 กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ มีงบประมาณท้ังสิน 654,255,600 บาท โดยจําแนกเปนหมวดรายจาย
ดังนี้ 
 งบบุคลากร       76,212,000  
 งบดําเนินงาน       10,007,900  
 งบลงทุน     290,716,900    
  ครุภณัฑ      181,382,400  
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    109,334,500    
 งบเงินอุดหนุน     277,318,800  
 งบรายจายอ่ืน              0 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหนา [4-17] 
 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

- ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  

- ไมมี – 
 
 



[2-2-5] 
 

 
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 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.9 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.9.1  เรื่องขอเชิญเขารวมพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม ประจําป 2565 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
อาจารยสุรินทร ศรีสังขงาม ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา แจงเรื่องขอเชิญเขารวมพิธี

ทําบุญวัดบรมพุทธาราม ประจําป 2565 จะจัดงานในวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ  
9.30 น. โดยจัดข้ึนเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเพทราชาท่ีทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม 
และเปนการรําลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค โดยนิมนตพระสงฆจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
จํานวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนตและถวายภัตตาหารเพล 
 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.10 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.11 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.12 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

- ไมมี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.13 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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
เปนไปตามอัตราท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน นั้น 

งานนิติการจึงไดจัดทํา(ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 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 แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 
ตอสภามหาวิทยาลัย 
 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

   

มติท่ีประชุม  
เห็นชอบและมอบหมายใหงานนิติการเสนอเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

สาระสําคัญโดยยอ 

กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ ไดจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือการวางแผนการทํางานให 
เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยกําหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหคณะกรรมการและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวัน
พฤหัสบดีหรือวันศุกร ในสัปดาหท่ี 3 ของเดือนแตกรณีท่ีเดือนใดไมมีเรื่องท่ีตองนําเขาท่ีประชุม 
คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน ก็จะไมมีการนัดประชุม ซ่ึงกําหนดการประชุมไวดังนี้ 

 

ครั้งท่ี วันท่ี เดือน 
1 24 มการาคม 
2 24 กุมภาพันธ 
3 24 มีนาคม 
4 28 เมษายน 
5 26 พฤษภาคม 
6 23 มิถุนายน 
7 21 กรกฎาคม 
8 25 สิงหาคม 
9 29 กันยายน 
10 27 ตุลาคม 
11 24 พฤศจิกายน 
12 22 ธันวาคม 

 

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุม  14.30  น. 
  

ผูบันทึกรายงานการประชุม  นายไอศูรย จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูตรวจรายงานการประชุม นางสาวพิจิกามาศ แยมบู ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
ผูทานรายงานการประชุม อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายยุทธศาสตรและแผนงาน  
     รองประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 1/2565 
 

ระเบียบ 
วาระที ่

เร่ือง 
มติที่ประชุม/ 

ขอเสนอแนะและขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง การไดรับเงินประจําตําแหนง

ประเภทผูบริหาร สังกัดโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

เห็นชอบและมอบหมายใหงานนิติการเสนอ

เขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอไป 

งานนิติการไดเสนอนําเสนอทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2565 

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.

2565 มติทีป่ระชุม เห็นชอบ  

เสนอใหอธิการบดี 

ลงนามในประกาศเพ่ือประกาศใช  

ลง ณ วนัที่ 9 กุมภาพันธ 2565 

 
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  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.9  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
  
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.10 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

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

สาระสําคัญโดยยอ 

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

ระเบียบวาระท่ี 4.1.12 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.13 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.13.2 กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566               
                              (ข้ัน ราง พรบ.) 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 กรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 มีงบประมาณท้ังสิน 654,255,600 บาท 
โดยข้ันสํานักงบประมาณจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566  ไดถูกปรับลดงบประมาณลง
253,387,800 บาท ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีกรอบวงเงินคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้ัน ราง พรบ.) งบประมาณจํานวน 400,867,800 บาท
จําแนกเปนหมวดรายจายดังนี้ 
 งบบุคลากร       74,651,600   
 งบดําเนินงาน         9,604,500   
 งบลงทุน       69,076,900    
  ครุภณัฑ         21,076,900 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง       48,000,000   
 งบเงินอุดหนุน     247,534,800 
 งบรายจายอ่ืน              0 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหนา [4-17] 
 
 มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การจายคาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการ 
กอนการเผยแพรในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
   
 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาทองถิ่น นําเสนอ
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย เรื่อง การจายคาตอบแทน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (peer  reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการ กอนการเผยแพรในการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2564 ไดกําหนดหลักเกณฑในการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และตองผานการ
ประเมินคุณภาพผลงาน โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
(peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน
ทางวิชาการกอนการเผยแพรในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  
ไมเกิน 2 คน ตอ 1 ผลงาน และคาตอบแทนคนละ 1,000 บาท   

ท้ั งนี้ เพ่ือใหการจายคาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ 
กอนการเผยแพรในการพิจาณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย  
โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ในหนา [5-2]  

 
ขอกฏหมาย 

  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 
ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย เรื่อง การจาย

คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (peer  reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการ กอนการเผยแพร 
ในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
             มติท่ีประชุม  
 ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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[5-3] 

[5-4] 



[5-4] 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2565   

ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  คณ บดี บัณ ฑิต วิทยาลัย  นํ าเสนอขอความเห็ นชอบ 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2565   

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 ขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาเปนรายครั้งตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ง. โดยมี
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ในหนา [5-6] ถึง [5-11] 

ขอกฏหมาย 

 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําป
การศึกษา 2565  

มติท่ีประชุม 
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[5-6] 



[5-7] 



[5-8] 



[5-9] 



[5-10] 



[5-11] 



[5-12] 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ 
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร และงานสรางสรรค พ.ศ. 2565   

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอขอความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน
คาตอบแทนการตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร และงาน
สรางสรรค พ.ศ. 2565   

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ

การสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพบทความทางวิจัยและบทความวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ. 
2557 เพ่ือสรางแรงจูนใจในการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรและ
ผลงานสรางสรรค เพ่ือเปนการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับระดับสากล โดยมี
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ในหนา [5-13] ถึง [5-19] 

ขอกฏหมาย 

 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
และงานสรางสรรค พ.ศ. 2565  

มติท่ีประชุม 
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[5-13] 



[5-14] 



[5-15] 



[5-16] 



[5-17] 



[5-18] 



[5-19] 



[5-20] 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยในทุนมนุษย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอขอความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม 
คาตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยในทุนมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เพ่ือใหการกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยในทุนมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปดวยความเรียบรอยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดเสนอ 
ราง ฉบับนี้ข้ึน โดยกําหนด อัตราคาเบี้ยประชุม 3 องคคณะ และกําหนดอัตราคาตอบแทนการทบทวน
โครงการวิจัยท่ีขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ในหนา 
[5-21] ถึง [5-24] 

ขอกฏหมาย 

 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกําหนดอัตรา

ค าเบี้ ยประชุม  ค าตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัย ใน ทุนมนุษย  มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  

มติท่ีประชุม 
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[5-21] 



[5-22] 



 [5-23] 



[5-24] 



[5-25] 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง คาธรรมเนียมการย่ืนเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565  

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตยพนาวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความเห็นชอบ 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565 

สาระสําคัญโดยยอ 
เพ่ือใหการยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดเสนอ 
ราง ฉบับนี้ข้ึน โดยกําหนดอัตราการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มีอัตราดังนี้ 

1. นักศึกษาระดับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครการละ 1,000 บาท
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครการละ 1,500 บาท
3. บุคคลภายนอก โครการละ 3,000 บาท
    โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ในหนา [5-26] ถึง [5-28] 

ขอกฏหมาย 

 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 5/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน มีอํานาจหนากําหนดอัตราคาใชจายของมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัต ิ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คาธรรมเนียมการ

ยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565

มติท่ีประชุม 
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[5-26] 



[5-27] 



[5-28] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[6-1] 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

สาระสําคัญโดยยอ
กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ ไดจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือการวางแผนการทํางานให 
เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยกําหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหคณะกรรมการและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวัน
พฤหัสบดีหรือ ศุกร ในสัปดาหท่ี 3 ของเดือนแตกรณี ท่ีเดือนใดไมมีเรื่องท่ีตองนําเขาท่ีประชุม 
คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน ก็จะไมมีการนัดประชุม ซ่ึงการประชุมในครั้งตอไปนั้นได
กําหนดไววันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

ขอเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและหนวยงานใดท่ีมีเรื่องนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณและการเงิน ใหดําเนินการจัดสงเอกสารมายังกองนโยบายและแผน ลวงหนากอนการ
ประชุม 10 วัน (เนื่องจากตองดําเนินการยืมเงินทดรองจายคาเบี้ยประชุม) หากสงเกินกําหนดใหยกไป
เปนการประชุมในเดือนถัดไป 

มติท่ีประชุม 
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กองนโยบายและแผน สาํนักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

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

กรุณานําเอกสารมาในวันประชุมดวยคะ กรุณานําเอกสารการประชุมมาในวันประชมุดวย 
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