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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันพุธที ่๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ   ห้องประชุมทรัพย์คิรี  ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี 
 ๓. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี 
 ๔. อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๕. อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๖. อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดี 

   ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช จินดาสกุลยนต์ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ๘. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๙.   อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.ยุทธจักร งามขจิต แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา กชกานน แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ ดร.เกศินี โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑๔. อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๑๕. อาจารย์ ดร.ส าราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
 ๑๙. นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
๑.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  อุสายพันธ์ รองอธิการบดี  ไปราชการ 
๒.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี  ลาการประชุม 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม           

๑. นางสาวเอ่ียมฤทธิ์      รัตนานนท์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 ๒. นางนัทธมน      เจริญลาภทว ี       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ๓. นางสาวนันท์นภัส      มีถาวร       หวัหน้าตรวจสอบภายใน 
 ๔. 
 ๕. 

นางสาวขัตติยา 
นางสาวมณีกาญจน์ 

     มีจันทร์ 
     วราภรณ์วิมลชัย 

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ๖. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล 
 

     จันทร์เจริญ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     

 



 
๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๕๐ น. ก่อนการประชุม เปิดวีดีโอ บทน าสวดบูชาพระรัตนตรัยและบทแผ่เมตตา   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๔.๓  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑             ตุลาคม  
๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) 

นางสาวเอ่ียมฤทธิ์  รัตนานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ให้ข้อมูลว่าตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ านวนรวมทั้งสิ้น 
๑๗๐ โครงการ/๗๖๓ กิจกรรม จ าแนกเป็น  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๔๙ โครงการ/๒๐๑ กิจกรรม เงินนอก
งบประมาณ ๑๒๑ โครงการ/๕๖๒ กิจกรรม 

  การนี้ กองนโยบายและแผนได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) โดยสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) ดังนี้ 
 

ประเภทงบประมาณ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ ณ สิ้น  

ไตรมาส ๒ 

คิดเป็นร้อยละ
การด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาส ๒ 

งบประมาณแผ่นดิน ๓๔.๗๗ ๔๙ โครงการ/๒๐๑ กิจกรรม ๗๑ กิจกรรม ๓๕.๓๒ 
เงินนอกงบประมาณ 40.45 ๑๒๑ โครงการ/๕๖๒ กิจกรรม ๒๑๐ กิจกรรม 37.37 
  - เงินรายได้ (ปกติ) ๔๓.๒๒ ๗๙ โครงการ/๔๑๓ กิจกรรม ๑๖๘ กิจกรรม ๔๐.๖๘ 

  - เงินรายได้ (บัณฑิตวิทยาลัย) ๑๓.๐๓ ๒๙ โครงการ/๙๕ กิจกรรม ๒๒ กิจกรรม ๒๓.๑๖ 

  - เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษา  
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

๓๑.๗๙ ๓ โครงการ/๑๓ กิจกรรม ๙ กิจกรรม ๖๙.๒๓ 

  - เงินรายได้สะสม ๔๘.๙๕ ๑๐ โครงการ/๔๑ กิจกรรม ๑๑ กิจกรรม ๒๖.๘๓ 

รวมท้ังสิ้น ๓๖.๒๙ ๑๗๐ โครงการ/๗๖๓ กิจกรรม ๒๘๑ กิจกรรม ๓๖.๘๓ 

 
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมตเิห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) มอบผู้บริหาร
ทุกหน่วยงานก ากับติดตามให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๒.๔๕ น. 

 

    นางนัทธมน    เจริญลาภทวี  ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 
    นางสาวปราณี    สุขเกษม ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


