บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส่วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร. ๑๐๗๙ (ภควา) ๑๑๒๔ (นันทวัฒน์)
ที่ ว ๐๘๒ / ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี ได้ ด าเนิ น การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น เสาร์ ที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และมีมติที่สาคัญ ดังนี้
๑. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑.๑ รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑ รับ ฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยใน
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร์
(Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๒.๒ เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ จานวน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ หลักสูตร
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๖๐
คณะเทคโนโลยี จานวน ๒ หลักสูตร
๕. หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรมคอมพิว เตอร์และการสื่ อสาร หลั กสู ต ร
ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๘
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๓ อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑. ระดับปริญญาตรี
๑,๑๙๘ ราย
๒. ระดับปริญญาโท
๔๐ ราย
๓. ระดับปริญญาเอก
๒ ราย
รวมทั้งสิ้น
๑,๒๔๐ ราย
/๕.๔ เห็นชอบ...

-๒๒.๔ เห็นชอบให้ดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. นายอิทธิศักดิ์ ตันติสุทธาพงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นางอุมาพร วังคาแหง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน เมฆกมล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
๗. อาจารย์ ดร.อรรจนา ด้วงแพง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากคณาจารย์ประจา
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
๙. นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กรรมการ
กิจการมหาวิทยาลัย
๑๐. นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี
รักษาราชการแทน
เลขานุการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๑๑. นายภควา ศรีบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายพรอนุรักษ์ สุทธิคณะ
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๕ เห็นชอบให้ดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ท รงคุณวุฒิ (แทนผู้พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระ) ด้านบริหารงานบุคคล และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนี้
๑. นายจรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย
รองอธิการบดี
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ
รองอธิการบดี
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว
คณบดี
กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.ศิลปชัย เจริญ
คณบดี
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ เหมวงษ์
ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ฯ
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้า
ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ฯ
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากผู้แทนคณาจารย์ประจา
/๙.ผู้ช่วย...

-๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา พรหมเทพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
จากผู้แทนคณาจารย์ประจา
๑๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
๑๑.นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กรรมการ
กิจการมหาวิทยาลัย
๑๒.นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี
๑๓.นายภควา ศรีบุญเรือง
๑๔.นายนันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ
๑๕.นายพรอนุรักษ์ สุทธิคณะ

รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๖ เห็นชอบแต่งตั้งให้ นางมาลี ล้วนแก้ว เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์ และเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่ง
รักษาการคณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเสนอ
๒.๗ เห็นชอบในหลักการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทั้ ง นี้ ได้ ก าหนดจั ด การประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป ในวั น เสาร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามารถจัดทารายละเอียดแจ้งมาภายใน
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม)
รองอธิการบดี ทาหน้าที่แทน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

