
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส่วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โทร. ๑๐๗๙ (ภควา) ๑๑๒๔ (นันทวัฒน์) ๑๑๓๘ (พร
อนุรักษ์) 
          ฝ่ายสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ งานบุคคล  กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี 
ที่   ว ๑๘๐ / ๒๕๖๑             วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
เร่ือง   แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

เรียน   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่               
๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ โดยได้มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และมีมติที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
๑. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๑.๑  รับทราบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๒ . ๑  เ ห็ น ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . ช ว ลิ ต   อ ธิ ปั ต ย กุ ล                        

พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี               
ที่ ๐๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 ๒.๒ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ แทนผู้พ้นจาก

ต าแหน่ง จ านวน ๒ ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ทาขุลี และอาจารย์ปัญญา  สาโสภา ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๐๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
๒.๓ เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
(๑) หลักสูตรใหม่  จ านวน  ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

๑.๑  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรมพ้ืนถิ่น   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะอีสาน   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๒) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  จ านวน  ๑๑ หลักสูตร ได้แก่  
๒.๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หมวดวิชาชีพครู) พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒.๓. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕ 
 

/๒.๔ หลักสูตรศิลปบัณฑิต... 



- ๒- 
 
๒.๔. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒.๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.๗. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.๘. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม   
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒.๙. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒.๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ   
 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒.๑๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

๒.๔  อนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  ๑๕๘ คน 
ระดับปริญญาตรี   จ านวน    ๗๖ คน 
ระดับปริญญาโท   จ านวน    ๔๓ คน 
ระดบัปริญญาเอก   จ านวน    ๑๔ คน 
         รวม  ๒๙๑  คน 
 

๒.๕ เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๒.๖  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

๒.๖.๑ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก   คณะเทคโนโลยี 
๒. รองศาสตราจารย์สุปรีชา วงศ์อารีย์  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

๒.๖.๒ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย ได้แก่ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวณี ชัยเชาว์รัตน์ คณะครุศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ศรีชาติ คณะเทคโนโลยี 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ยศวริศ  เสมาม่ิง คณะเทคโนโลยี 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุติมา  อินทรพาณิช ส านักวิทยบริการฯ 

/ทั้งนี้  ได้ก าหนดจัดการประชุม… 



 
-๓- 

 
 
  ทั้งนี้   ได้ก าหนดจัดการประชุมครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑                  
เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามารถจัดท า
รายละเอียดแจ้งมาภายในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
    

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิาย  ม่วงปฐม) 
รองอธิการบดี  ท าหน้าที่แทน 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 


