
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส่วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร. ๑๐๗๙ (ภควา) ๑๑๒๔ (นันทวฒัน์)  
ที่   ว ๐๘๒  / ๒๕๖๑             วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
เร่ือง   แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 

เรียน   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่               
๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ โดยได้มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และมีมติที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
๑. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๑.๑  รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๒.๑  รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยใน           

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ 
(Reprofiling) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ๒.๒  เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๖ หลักสูตร  ดังนี้   
  คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน ๒ หลักสูตร 

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๒ หลักสูตร 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๖๐ 

  คณะเทคโนโลยี  จ านวน ๒ หลักสูตร 
๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หลักสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๘ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.๓  อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๑. ระดับปริญญาตรี ๑,๑๙๘ ราย 
   ๒. ระดับปริญญาโท     ๔๐  ราย 
   ๓. ระดับปริญญาเอก       ๒ ราย 
    รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๐ ราย  
 

/๕.๔ เห็นชอบ... 



 
 

-๒- 
 
  ๒.๔  เห็นชอบให้ด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นางอุมาพร  วังค าแหง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร    
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  เปรื่องค้า  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร    
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน  เมฆกมล กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

จากคณาจารย์ประจ า  
๗. อาจารย์ ดร.อรรจนา  ด้วงแพง กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

จากคณาจารย์ประจ า   
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชน ี เคนสุโพธิ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
๙. นายวิโรจน ์ พิพัฒน์ไชยศิริ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริม  กรรมการ 

กิจการมหาวิทยาลัย    
๑๐. นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี   รักษาราชการแทน    เลขานุการ 

      ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     
๑๑. นายภควา  ศรีบุญเรือง  นักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายนันทวัฒน์  ป้อมเชียงพิณ  นักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายพรอนุรักษ์ สุทธิคณะ  อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.๕ เห็นชอบให้ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนผู้พ้นจากต าแหน่ง

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  ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ฯ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร  สร้อยน้ า  ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ฯ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  สุทธิบาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
/๙.ผู้ช่วย... 



-๓- 
 
 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา  พรหมเทพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชน ี เคนสุโพธิ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
๑๑. นายวิโรจน์  พิพัฒน์ไชยศิริ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริม กรรมการ 

กิจการมหาวิทยาลัย    
 

 
๑๒. นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี    รักษาราชการแทน   เลขานุการ 

       ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    
๑๓. นายภควา  ศรีบุญเรือง    นักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นายนันทวัฒน์  ป้อมเชียงพิณ   นักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายพรอนุรักษ์ สุทธิคณะ    อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.๖ เห็นชอบแต่งตั้งให้ นางมาลี  ล้วนแก้ว  เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาล

ศาสตร์ และเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่ง
รักษาการคณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเสนอ 

๒.๗ เห็นชอบในหลักการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
  ทั้ งนี้   ได้ก าหนดจัดการประชุมครั้ งต่อ ไป ในวัน เสาร์ที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑                  
เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามารถจัดท ารายละเอียดแจ้งมาภายใน
วันที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิาย  ม่วงปฐม) 
รองอธิการบดี  ท าหน้าที่แทน 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 


