
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส่วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี   
           โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๑๐๔๐-๕๘ ต่อ  ๑๐๗๙ ๑๑๒๔ ๑๔๔๔ ๑๐๓๘  โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๑๘  
ที่   ว ๐๒๐  / ๒๕๖๑             วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
เร่ือง   แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

เรียน   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ด าเนินการประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่               
๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๑ โดยได้มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และมีมติที่ส าคัญ ดังนี้ 

- มีมติรับทราบ 
๑. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ านวน ๑ ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  การพานิช) 
๒. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. แต่งตั้ง นายสัติยะพันธ์ คชมิตร ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป                 

ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๒. แต่ งตั้ ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัดตาวัน  นาใจแก้ว   ให้ด ารงต าแหน่ งคณบดี               

คณะครุศาสตร์ และแต่งตั้ง  ดร.ศิลปชัย  เจริญ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มีนาคม   ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า 
ที ่ รายช่ือ องค์ประกอบ ต าแหน่ง 

(๑) นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เลือกกันเองคน์หนึ่ง 

ประธานกรรมการ 

(๒) นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เลือกกันเอง คนหนึ่ง 

กรรมการ 

(๓) ดร.ชัยรัตน์  หลายวัชระกุล อธิการบดีเป็นผู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

(๔) ผศ.ยุพาลัย  ทองธิราช คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
ศูนย์ ส่วนราชการหรือ หน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เลือก
กันเองคน์หนึ่ง 

กรรมการ 

(๕) ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รอ งอธิ ก า รบดี ที่ รั บ ผิ ด ช อบ ด้ า นก า ร
บริหารงานบุคคล 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

(๖) ดร.มณีญา สุราช  รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น ผู้ อ า น ว ย ก า ร                  
กองบริหารงานบุคคล     

ผู้ช่วยเลขานุการ 

/๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ... 



-๒- 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถผู้ขอรับการ

คัดเลือกให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ที ่ รายชื่อ คุณสมบัติตามประกาศ ก.พ.อ. ต าแหน่ง 

(๑) ดร.อ านาจ  ผการัตน์ ผู้แทนสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ประธานกรรมการ 

(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป) หมายเหตุ : 
มหาวิทยาลัยไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร
เชี่ยวชาญขึ้นไป) 

กรรมการ 

(๓) รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอก กรรมการ 
(๔) นายเชวง ไทยยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชี

รายชื่อของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรรมการ 

(๕) นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชี
รายชื่อของ ก.พ.อ. 

กรรมการ 

(๖) ดร.มณีญา สุราช  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล     

เลขานุการ 

๕. เห็นชอบและมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบด าเนินการตามแนวทางและวิธีการปรับปรุง             
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาเอก 

๖. เห็นชอบและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแนวทางการก ากับมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๗. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
   ๗.๑  หลักสูตรปรับปรุง  ๒  หลักสูตร 
     ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงผ่าน
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ซึ่ง 
สกอ. ส่งกลับมาเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขอีกครั้ง 
      ๒. หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงผ่านการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๙ ซึ่ง สกอ. ส่งกลับมาเพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไขอีกครั้ง 
  ๗.๒  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  ๔ หลักสูตร โดยเป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  

     /๓.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต... 



-๓- 
 

  ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๔. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๘. การอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตร  จ านวน  ๖๕  ราย 

 - ระดับปริญญาตรี     ๖๓ ราย 
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      - ราย 
 - ปริญญาโท        ๒  ราย 
 - ปริญญาเอก        - ราย 

 
๙. เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนกรอบอัตราก าลังเฉพาะส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ทั้งนี้  ได้ก าหนดจัดการประชุมครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.                  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิาย  ม่วงปฐม) 
รองอธิการบดี 

ท าหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


