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๘. นายอุดมศักดิ์ รักษาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๙. น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

๑๐. น.ส.แก้วตา แสนรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
๑๑. น.ส.ณัฎฐา ปั้นอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. น.ส.เนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. อ.นันทิยา รักตประจิต ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม 

 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

 รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  ท าหน้าที่ประธาน  ได้ตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  มาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

  รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  แจ้งเรื่อง ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๑.๑  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  มีก าหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  ๑.๒  เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  ได้ด ารงต าแหน่ง
และครบวาระ ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือท าให้
มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  อ..ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รองอธิการบดี  แจ้งเรื่อง ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  ๑.๓ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธีส่งมอบงาน และพิธี “มุทิตาจิต...
ด้วยสายใยแห่งรัก” เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  ได้ด ารงต าแหน่งและ
ครบวาระ ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร 
๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
  ๑.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งส าเนาหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/๑๔๔๒๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการเรื่องต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
  ๑.๕ การมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้รองอธิการบดี 
และคณบดี ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
  

 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   น าเสนอ  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแต่
หน้าที่  ๑ – ๑๐ 
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 มติคณะกรรมการ  รับรอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๙/๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 ๔.๑ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
                                                                 

   ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี  น าเสนอ  ตามที่ได้มีการประชุม      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐                  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ            
ที่จะต้องด าเนินการต่อไป  จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จ านวน ๑๗ เรื่อง  ดังนี้ 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๐  (ข้อมูลส าเนาจากส านักงาน                
สภามหาวิทยาลัย) 
   ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับรอง  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐               
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยไม่มีการแก้ไข 
   ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามมติ
และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังนี้ 
    ๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
   ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบลงทุน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การตั้งเบิกงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
   ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การให้ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แก่  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี 
   ๗.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบเลือก  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว         
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และให้ด าเนินการกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป 
   ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว         
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่         
๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 


















