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ส่วนราชการ สำนักงำนอธิกำรบดี โทร. ๐ ๒๙๐๙ ๑๔๓๓
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookDate}
อว ๐๖๓๐.๐๑/๗๕
๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
เรียน อธิกำรบดี
ตำมที่ ไ ด้ มี ก ำรประชุ ม คณ ะกรรมกำรบริ ห ำรมห ำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมติในเรื่อง
ที่เสนอแล้วนั้น เนื่องจำกมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมีควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะต้อง
ดำเนินกำรต่อไป จึงขอแจ้งมติคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จำนวน ๑๙ เรื่อง ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของคณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิท ยำลั ย จ ำนวน ๙ คน และผู้ เข้ ำร่ว มกำรประชุม คณะกรรมกำรบริห ำร
มหำวิทยำลัย จำนวน ๗ คน ซึ่งได้แสดงตัวตนต่อที่ประชุมแล้ว
๒. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ แนวทำงกำรแจ้ง ลำดับเหตุกำรณ์ย้อนหลัง
(Timeline) ของผู้ติดเชื้อในมหำวิทยำลัย ดังนี้
๑) ควรระบุรำยประเภทของผู้รำยงำนให้ชัดเจน เป็น ผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้มีควำมเสี่ยง
๒) ผู้มีควำมเสี่ยง ให้ประเมินระดับควำมเสี่ยง และระบุในรำยงำนเรียบร้อย
๓) ผู้ ร ำยงำนแจ้ ง ล ำดั บ เหตุ ก ำรณ์ ย้ อ นหลั ง (Timeline) ให้ พ ร้ อ มรำยชื่ อ บุ ค คล
ผู้ สั ม ผั ส วงใน ผู้ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด หรื อ ผู้ ที่ มี กิ จ กรรม มี ค วำมเสี่ ย งร่ว มกั น โดยเน้ น ช่ ว งเวลำกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
ในมหำวิทยำลัย หรืออยู่ภำยในมหำวิทยำลัย
๓. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รั บ ทรำบ ควำมคื บ หน้ ำ กำรรั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัย และอธิกำรบดี
มอบหมำยให้ผู้บริหำรทุกหน่วยงำนดำเนินกำรสำรวจ และรำยงำนรำยชื่ออำจำรย์และบุคลำกรที่ยังไม่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เสนอต่ออธิกำรบดี
๔. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับรอง รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
๕. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ มติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔
๖. คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิทยำลั ย รับทรำบ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนิน งำน
ยุ ท ธศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพื่ อ กำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ตำมพระรำโชบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำของสมเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ ๑๐ ประจำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ ดังนี้
๖.๑ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำท้องถิ่น
(๑) โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก
(๒) โครงกำรยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั งคมรำยต ำบลแบบบู ร ณำกำร (๑ ต ำบล
๑ มหำวิทยำลัย) (University System Integration : USI)
(๓) โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
(๔) โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลตำบล
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-๒(๕) โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะภำคีเครือข่ำย กำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่ระดับตำบล
๖.๒ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและ พัฒนำครู
(๑) โครงกำรยกระดับ กำรเรียนรู้ ด้ ำนกำรอ่ ำน กำรเขีย น และกำรวิเครำะห์ ของ
นักเรียนในระดับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(๒) โครงกำรสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ ประกอบกำรเรียนกำรสอนเพื่อแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก
๖.๓ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
(๑) โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑
๖.๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
(๑) โครงกำรพัฒนำระบบ บริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)
(๒) โครงกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
โดยให้ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
๗. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ กำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล สิทธิข้ำรำชกำร
ของวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และคลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
๘. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ กำรศึกษำภำยใน
ระดับหลั กสูตร ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยให้ ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริห ำร
มหำวิทยำลัย
๙. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิท ยำลั ย รั บ ทรำบ รำยงำนกำรจั ด กิ จ กรรมกองพั ฒ นำ
นักศึกษำ ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเสนอแนะให้กองพัฒนำ
นักศึกษำศึกษำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัย
๑๐. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รั บ ทรำบ รำยงำนกำรตั้ ง เบิ ก งบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมำณตั้งเบิกรวม เป็นเงิน ๕๗๐,๑๙๐,๕๙๑ บำท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๔ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
โดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอให้ทุกหน่ วยงำนเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และมอบหมำยให้
ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย รองอธิกำรบดี จัดประชุมเพื่อทบทวนกำรใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดิน
เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตำมระบบ GFMIS รวมเป็นเงิน ๓๒๓,๙๘๐,๗๗๓.๐๔ บำท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๙ ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
โดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอให้ทุกหน่วยงำนเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
๑๒. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ รำยงำนผลกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรจัด
กำรศึกษำและกำรดำเนินงำนภำรกิจอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้มหำวิทยำลัย
มีรำยรับจริง ณ วันที่ ๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๒,๒๕๔,๕๓๒ บำท คิดเป็นร้อยละ
๗๔.๐๖ จำกประมำณกำรรำยได้
๑๓. คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิท ยำลั ย รับ ทรำบ ข้ อ สั งเกต ประกอบกำรตรวจสอบ
รำยงำนกำรเงิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน
๒๕๖๓ จำนวน ๓ ประเด็น พร้อมรับทรำบแนวทำงดำเนินกำรแก้ไขจำก นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยกำรกองกลำง
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-๓โดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมอบหมำยให้กองกลำงดำเนินกำรจัดอบรม สัมมนำเรื่องพัสดุ และกำรเงิน
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ทุกปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจ และปฏิบัติงำน
ไปในทิศทำงเดียวกัน
๑๔. คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิท ยำลั ย เห็ น ชอบ (ร่ำง) หลั กสู ตรทั กษะเอำตัว รอดได้
เมื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ส ำหรั บ นั ก เรี ย น หลั ก สู ต รระยะสั้ น หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ ด ำเนิ น กำร
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
๑๕. คณะกรรมกำรบริห ำรมหำวิ ท ยำลั ย เห็ น ชอบ (ร่ำง) หลั ก สู ต ร Risk Assessment
หัวใจสำคัญของกำรประเมินตนเองทุก ประเภท หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้พัฒนำ
เป็นชุดหลักสูตรกำรอบรมสำหรับโรงงำนต่อไป
๑๖. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เห็ นชอบ มำตรฐำนภำระงำนตำมวัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัย (OKRs) โดยให้ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของมหำวิทยำลัย
๑๗. คณะกรรมกำรรบริหำรมหำวิทยำลัย เห็นชอบ แนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศ
ของสถำบันกำรศึกษำ
๑๘. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย รับทรำบ กำรหำรือกำรบริหำรจัดกำรโปรแกรม
ประชุ มออนไลน์ ประชุม ทำงไกล (ZOOM) เพื่อ ใช้ร่วมกันภำยในมหำวิทยำลั ย โดยคณะกรรมกำรบริห ำร
มหำวิทยำลั ยเห็น ชอบในกำรใช้รหั สผู้ใช้งำนโปรแกรม (License) ร่วมกัน และเมื่อรหั สผู้ใช้งำนโปรแกรม
หมดอำยุ ให้ ม หำวิ ท ยำลั ย เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด หำรหั ส ผู้ ใช้ ง ำนโปรแกรมใหม่ และมอบหมำยให้
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดทำระบบจัดกำรรหัสผู้ใช้งำนโปรแกรมสำหรับจองรหัสกำรใช้งำนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์
๑๙. คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย ก ำหนดกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙ .๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภำมหำวิทยำลัย ชั้น ๓ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(นางนงลั
กษณ์ สมณะ)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
เลขานุการคณะกรรมการบริ
หารมหาวิทยาลัย

หมายเลขอ้างอิง 19011LWOB165569
URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

