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อว ๐๖๓๐.๐๑/๒๓
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เรียน อธิกำรบดี
ตำมที่ ไ ด้ มี ก ำรประชุ ม คณ ะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูป ถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมติ
ในเรื่องที่เสนอแล้วนั้น เนื่องจำกมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมีควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่ จ ะต้ อ งด ำเนิ น กำรต่ อ ไป จึ ง ขอแจ้ ง มติ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จำนวน ๑๕ เรื่อง ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย จำนวน ๒ คน ซึ่งได้แสดงตัวตนต่อที่ประชุมแล้ว
๒. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลั ย รับทรำบ กำรประกำศเจตนำรมณ์ตำมนโยบำย
กำรป้องกันกำรทุจริตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และประกำศนโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
๓. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินโครงกำร U๒T
มหำวิทยำลัยสู่ตำบล ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
๔. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับรอง รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
๕. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ มติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔
๖. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลั ย รับทรำบ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ ๑๐ ประจำเดือนมกรำคม ๒๕๖๔ ดังนี้
๖.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำท้องถิ่น
(๑) โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก
(๒) โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
(๓) โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลตำบล
(๔) โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเครือข่ำย กำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่ระดับตำบล
๖.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำครู
(๑) โครงกำรยกระดั บ กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรอ่ ำ น กำรเขี ย น และกำรวิ เครำะห์
ของนักเรียนในระดับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๒) โครงกำรสนั บ สนุ น สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ประกอบกำรเรี ย นกำรสอนเพื่ อ แก้ ปั ญ หำ
กำรขำดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก
๖.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
(๑)โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑

-๒๖.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
(๑) โครงกำรพัฒนำระบบ บริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)
(๒) โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
โดย ให้ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
๗. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รับ ทรำบ กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ รับ กำรประเมิ น
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
๘. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รั บ ทรำบ รำยงำนกำรตั้ ง เบิ ก งบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมำณตั้งเบิกรวม เป็นเงิน ๒๑๖,๒๓๔,๕๓๓ บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๙ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
๙. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน
เดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมระบบ GFMIS รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๙๙๒,๓๑๕.๓๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๖ ของงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร
๑๐. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รั บ ทรำบ รำยงำนผลกำรจั ด เก็ บ รำยได้
จำกกำรจั ดกำรศึกษำและกำรดำเนิ น งำนภำรกิจอื่น ๆ ของมหำวิทยำลั ยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขณะนี้มหำวิทยำลัย มีรำยรับจริง ณ วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๗๑๔,๑๔๘ บำท
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๙ จำกประมำณกำรรำยได้
๑๑. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เห็นชอบ (ร่ำง) นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย โดยให้
ทบทวนแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
๑๒. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย ไม่ เห็ น ชอบ ภำระงำนตำมวั ต ถุ ป ระสงค์
ของมหำวิทยำลัย (OKRs) ระดับคณะ (คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม) โดยให้ดำเนินกำรตำมประกำศภำระงำน
ตำมวัตถุประสงค์ (OKRs) ของมหำวิทยำลัย
๑๓. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รั บ ทรำบ ภำระงำนตำมวั ต ถุ ป ระสงค์
ของมหำวิทยำลัย (OKRs) และให้ คณะทุกคณะดำเนินกำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรคิดชั่ วโมงภำระงำน
ตำมวัตถุประสงค์ (OKRs) ของตนเอง โดยอ้ำงอิงตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
๑๔ คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ ควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดทำนิทรรศกำร
ออนไลน์
๑๕. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ชั้น ๓ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
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