
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส่วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร. ๑๐๗๙ (ภควา) ๑๑๒๔ (นันทวัฒน์) ๑๑๓๘ (พรอนุรักษ์) 
          ฝ่ายสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ งานบุคคล  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี 
ที่   ว ๐๑๑๕ / ๒๕๖๑             วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เร่ือง   แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

เรียน   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่               
๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ โดยได้มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และมีมติที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๑.๑  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
๒. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๒.๑  เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ส่วนร่างประมาณการจ านวนเงินและจ านวน
นิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการไป
พิจารณาอีกครั้งและน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

๒.๒  เห็นชอบ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการบังคับบัญชาบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๓  เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา จ านวน ๕  หลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  กรรมการมีมติให้น าข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๔  อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร 
อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

จ านวน ๔๓๐ คน   
ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๓๘๙  คน 
ระดับปริญญาโท  จ านวน    ๓๖  คน 
ระดับปริญญาเอก จ านวน     ๕  คน 

 ๒.๕ มีมตใิห้ด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรร
หาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑. นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็น ประธาน 
๒. ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม   รองอธิการบดี      เป็น กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.อรรจนา  ด้วงแพง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ เป็น กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า  คณบดีของคณะที่เปิดท าการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็น กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับดุษฎีบัณฑิต  เป็น กรรมการ 



-๒- 

๖. รศ.ดร.วัลลภ  เหมวงษ์  ประธานวิชาที่เปิดสอนระดับมหาบัณฑิต   เป็น กรรมการ 
๗. นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เป็น เลขานุการ 

๒.๖  มีมติเลือก ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นผู้สมควรเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และให้
จัดท าล าดับรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีเพียงล าดับที่หนึ่งล าดับเดียว คือ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ 

๒.๗  มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการทาบทามผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

๒.๘  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  จ านวน  ๙  ราย  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุษวรรษ์  แสนปลื้ม  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  การวิจัย
และประเมินผล ตั้งแตว่ันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีญา  สุราช  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  การวิจัยและ
ประเมินผล ตั้งแตว่ันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ชมภูวิเศษ  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  การวิจัย
และประเมินผล ตั้งแตว่ันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงขร  ภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  
ทัศนศิลป์ ต้ังแตว่ันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศัญ  ปุญพิทักป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  
ดนตรี ต้ังแตว่ันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีรัตน์  เสริมทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  คอมพิวเตอร์ 
ต้ังแตว่ันที่  ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๑ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัชราภรณ์  ไชยศรี   คณะวิทยาศาสตร์   สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ต้ังแตว่ันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  แสงภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  ชีววิทยา
ต้ังแตว่ันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิวรรณ  อินทะกนก  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  สาขาวิชาที่ขอรับการแต่งตั้ง  
ภาษาไทย ต้ังแตว่ันที่  ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
  ทั้งนี้   ได้ก าหนดจัดการประชุมครั้ งต่อไป ในวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑                  
เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามารถจัดท ารายละเอียดแจ้งมา
ภายในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิาย  ม่วงปฐม) 
รองอธิการบดี  ท าหน้าที่แทน 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 


