๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันศุกร์ท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายนามผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์
๔. อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
๗. อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ
๘. อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
๙. อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
๑๑. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
๑๓. นางสุธีร์กานต์ แก้วนารายณ์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
๑๘. อาจารย์เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
๒๐. นายพูนชัย คทาวัชรกุล

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รายนามผู้ไม่มาประชุม
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวปราณี สุขเกษม
นางนัทธมน เจริญลาภทวี
นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
นางสาวขัตติยา มีจันทร์
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล จันทร์เจริญ

ผู้อำนวยการนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

๒
ก่อนการประชุม เปิดวีดีโอ บทนำสวดบูชาพระรัตนตรัยและบทแผ่เมตตา

๔.๓ รายงานผลการดำเนิน งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ างวัน ที่ ๑ ตุ ล าคม
๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ณ สิ้นไตรมาส ๒)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า ตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมีวงเงินจัดสรร
สองส่วน คือ ส่วนแรก จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๓๒๗,๐๓๗,๔๐๐ บาท ส่วนที่สอง จากแหล่งเงินนอก
งบประมาณหรือ เงิน รายได้ ข องมหาวิท ยาลั ย จำนวน ๑๓๓,๗๓๑,๐๖๐ บาท (๗๑,๘๘๐,๑๐๐+๑๕,๖๘๓,๕๒๐+
๑๒,๕๕๔,๐๐๐+๓๓,๖๑๓,๔๔๐) รวมสองส่วน มหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จำนวน ๔๖๐,๗๖๘,๔๖๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพั นสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนิ น
โครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
การนี้ กองนโยบายและแผนได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน
ดังนี้
ที่

หน่วยงาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี
บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์พัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาและโครงการพระราชดำริ
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย
๑๙.๖๙
๓๐.๕๒
๒๑.๘๑
๒๐.๑๔
๓๘.๓๒
๕๙.๖๑
๑๒.๕๑
๓๘.๐๑
๑๑.๐๔
๑๗.๘๐
๑๙.๓๙
๑๓.๔๓
๓๓.๙๙
๙.๗๓
๐.๐๐
๓๐.๗๖
๓๔.๖๘

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการ

กิจกรรม

๑๙ โครงการ
๑๖ โครงการ
๒๑ โครงการ
๑๔ โครงการ
๖๑ โครงการ
๔ โครงการ
๖ โครงการ
๘ โครงการ
๖ โครงการ
๑๒ โครงการ
๓ โครงการ
๒๑ โครงการ
๗ โครงการ
๑๒ โครงการ
๑ โครงการ
๓ โครงการ
๒๑๔ โครงการ

๕๑ กิจกรรม
๙๕ กิจกรรม
๙๙ กิจกรรม
๗๕ กิจกรรม
๒๙๖ กิจกรรม
๒๗ กิจกรรม
๑๗ กิจกรรม
๑๗ กิจกรรม
๑๙ กิจกรรม
๔๙ กิจกรรม
๑๖ กิจกรรม
๑๐๓ กิจกรรม
๔๘ กิจกรรม
๓๓ กิจกรรม
๖ กิจกรรม
๑๓ กิจกรรม
๙๖๔ กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินการ ณ
สิ้นไตรมาส ๒
๒๓ กิจกรรม
๔๓ กิจกรรม
๕๐ กิจกรรม
๓๖ กิจกรรม
๑๕๕ กิจกรรม
๑๓ กิจกรรม
๑๐ กิจกรรม
๙ กิจกรรม
๑๒ กิจกรรม
๒๐ กิจกรรม
๑๒ กิจกรรม
๒๕ กิจกรรม
๑๘ กิจกรรม
๑๓ กิจกรรม
- กิจกรรม
๗ กิจกรรม
๔๔๖ กิจกรรม

ร้อยละกิจกรรม
ที่ดำเนินการ ณ
สิ้นไตรมาส ๒
๔๕.๑๐
๔๕.๒๖
๕๐.๕๑
๔๘.๐๐
๕๒.๓๖
๔๘.๑๕
๕๘.๘๒
๕๒.๙๔
๖๓.๑๓
๔๐.๘๒
๗๕.๐๐
๒๔.๒๗
๓๗.๕๐
๓๙.๓๙
๐.๐๐
๕๓.๘๕
๔๖.๒๗

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ณ สิ้นไตรมาส ๒)
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมติเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) มอบ
หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ ให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

๓

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๗.๒๐ น.
นางนัทธมน
นางสาวปราณี

เจริญลาภทวี ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
สุขเกษม
ผูต้ รวจทานรายงานการประชุม

