
ส�วนราชการ  ส�วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ท่ี  ว ๐๒๕  /๒๕๖๒ 

เรื่อง    แจ�งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

เรียน   ผู�บริหาร คณาจารย' บุคลากร และผู�เก่ียวข�อง

ตามท่ีมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม และมีมติ ดังนี้

๑. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๑.๑ รับทราบรายงานการ
๑.๒ รับทราบเรื่องคณบดีคณะครุศาสตร'ลาออกจากตําแหน�ง

๒. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

๒.๑ อนุมัติการให�ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
   

๒.๒ เห็นชอบแต�งต้ังคณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑. นายวิโรจน' พิพัฒน'ไชยศิริ
๒. พันเอก ดร
๓. ดร.ธนดร พุทธรักษ'
๔. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
๕. นางกนกพรรณ ชฎาทอง
๖. นางกฤษณา คุณะปุระ
๗. นายชวลิต เพียงพอ
๘. นางสุพัตรา รุ�งจินดารัตน'
๙. นางฉายา ตยางคนนท'

๑๐. นางสุภาสรณ' แต�รัตนชัย
๑๑. พันโทวรายุส'
๑๒. นายธิติวัฒน' ลิมานนท'ธัญนิจ
๑๓. นายเชาว' อุดมพานิช
๑๔. ประธานสภานักศึกษา
๑๕. นายกองค'การนักศึกษา
๑๖. ผู�ช�วยศาสตราจารย' ดร

 

บันทึกข�อความ 

ส�วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย  โทร.  ๑๐๗๙ (ภควา)   ๑๑๓๘ (พรอนุรักษ'
วันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ'  ๒๕๖๒ 

แจ�งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

ผู�บริหาร คณาจารย' บุคลากร และผู�เก่ียวข�อง 

ตามท่ีมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี
ท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม และมีมติ ดังนี้

 

รายงานการใช�จ�ายงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒
คณบดีคณะครุศาสตร'ลาออกจากตําแหน�ง 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

อนุมัติการให�ปริญญา  
ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๔๖๘ 
ระดับปริญญาโท   จํานวน    ๑๑ 
ระดับปริญญาเอก   จํานวน      ๒ 

   รวม  ๔๘๑ 

คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
นายวิโรจน' พิพัฒน'ไชยศิริ    ประธานกรรมการ
พันเอก ดร.นายแพทย'ประทิน นาคชื่น  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

ธนดร พุทธรักษ'     กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
างกนกพรรณ ชฎาทอง    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นางกฤษณา คุณะปุระ    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
นายชวลิต เพียงพอ     กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
นางสุพัตรา รุ�งจินดารัตน'    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
างฉายา ตยางคนนท'    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
างสุภาสรณ' แต�รัตนชัย    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

พันโทวรายุส' ตรีวัฒนสุวรรณ   กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
นายธิติวัฒน' ลิมานนท'ธัญนิจ   กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
นายเชาว' อุดมพานิช    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภานักศึกษา    กรรมการ
นายกองค'การนักศึกษา    กรรมการ
ผู�ช�วยศาสตราจารย' ดร.กฤตฏ' ชมภูวิเศษ  เลขานุการ

พรอนุรักษ')  

เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ'                 
ท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม และมีมติ ดังนี้ 

๒๕๖๒ 

 คน 
 คน 
 คน 
 คน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ  
เลขานุการ 

/๒.๓ เห็นชอบแต�งต้ัง... 

 



-๒- 

 

๒.๓  เห็นชอบแต�งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ (ดํารงตําแหน�ง
ครบวาระ) 

๑. นายจรูญ  ถาวรจักร'    อธิการบดี     ประธานกรรมการ    
๒. ผู�ช�วยศาสตราจารย' ดร.ชาติชาย  ม�วงปฐม  รองอธิการบดี   กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย' ดร.ฤทธิชัย  พิลาไชย รองอธิการบดี กรรมการ 
๔. ผู�ช�วยศาสตราจารย'พัฒนาภรณ'  ชัยประเสริฐ คณบดี กรรมการ 
๕. ดร.ศิลปชัย  เจริญ   คณบดี กรรมการ 
๖. ดร.เอกราช  ดีนาง   ผู�อํานวยการฯ กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย' ดร.ชวลิต  อธิปJตยกุล  ผู�อํานวยการฯ กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย' ดร.สุนทร  สุทธิบาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ

     จากผู�แทนคณาจารย'ประจํา 
๙. ๙. ผู�ช�วยศาสตราจารย' ดร.กรีฑา  พรหมเทพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

     จากผู�แทนคณาจารย'ประจํา 
๑๐. ผู�ช�วยศาสตราจารย' ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ ประธานสภาคณาจารย' กรรมการ 

    และข�าราชการ   
๑๑. ๑๑. นายวิโรจน'  พิพัฒน'ไชยศิริ   ประธานคณะกรรมการ กรรมการ 

    ส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
๑๒. นางวิลาวัณย'  ฉิมมะลี  ผู�อํานวยการสํานักงาน   เลขานุการ 

   อธิการบดี     
๑๓. นายพรอนุรักษ'  สุทธิคณะ   อาจารย'                     ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๔. นายภควา ศรีบุญเรือง  บุคลากรปฏิบัติการ  ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๕. นายนันทวัฒน'  ปMอมเชียงพิณ   บุคลากรปฏิบัติการ  ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๖. นางนิติยา  บางศิริ   นิติกรปฏิบัติการ ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวณัฏฐิอร ธนูศิลปN  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู�ช�วยเลขานุการ 

๒.๔  เห็นชอบแต�งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร' (แทนผู�พ�นจากตําแหน�งก�อนครบ
วาระ) 

๑. ดร.อํานาจ  ผการัตน' กรรมการสภา            ประธานกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายอิทธิศักด์ิ  ตันติสุทธาพงศ' กรรมการสภา กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ  
๓. รองศาสตราจารย' ดร.ฤทธิชัย  พิลาไชย     รองอธิการบดีท่ี  กรรมการ 
 อธิการบดีมอบหมาย   
 

/๕.ผู�ช�วยศาสตราจารย'... 



 
-๓- 

 
๔.ผู�ช�วยศาสตราจารย'ปณิธาน  เมฆกมล กรรมการสภา  กรรมการ 

มหาวิทยาลัยจากผู�แทน 
คณาจารย'ประจํา  

๕. ผู�ช�วยศาสตราจารย'พัฒนาภรณ' ชัยประเสริฐ คณบดีซ่ึงไม�สังกัดคณะท่ีมี กรรมการ 
 การสรรหา ผู�อํานวยการ 
 สถาบัน สํานัก ศูนย'  
 หรือหัวหน�าส�วนราชการ  
 หรือหัวหน�าหน�วยงาน 
 ท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะ 
 เทียบเท�าคณะ 
๖.นางวิลาวัณย' ฉิมมะลี ผู�อํานวยการสํานักงาน เลขานุการ 
 อธิการบดี    
๗. นายพรอนุรักษ'  สุทธิคณะ   อาจารย'                     ผู�ช�วยเลขานุการ 
๘. นายภควา ศรีบุญเรือง  บุคลากรปฏิบัติการ  ผู�ช�วยเลขานุการ 
๙. นายนันทวัฒน'  ปMอมเชียงพิณ   บุคลากรปฏิบัติการ  ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๐. นางนิติยา  บางศิริ   นิติกรปฏิบัติการ ผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวณัฏฐิอร ธนูศิลปN  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู�ช�วยเลขานุการ 

๒.๕ พิจารณาให�ความเห็นชอบเรื่องการกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  
๒.๕.๑ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ปQการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๕.๒ องค'ประกอบ ตัวบ�งชี้ เกณฑ'การประเมิน และค�าเปMาหมาย ระดับหลักสูตร  

 ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปQการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๕.๓ องค'ประกอบ ตัวบ�งชี้ เกณฑ'การประเมินหน�วยงานสนับสนุนวิชาการ  

                                ปQการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒.๖ อนุมัติแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการ ตามท่ีสภาวิชาการนําเสนอจํานวนรวม ๔ ราย ได�แก� 

๑. นายนาวา วงษ!พรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' ดํารงตําแหน�ง                     
รองศาสตราจารย' ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร'  

๒. นางศรันยา ฉัตรเดชา สังกัดสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย'    
ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน 

๓. นายจักริน ด�วงคํา สังกัดคณะครุศาสตร'  ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย' ใน                                                        
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาพลศึกษา 

๔. นางชลธิชา รัมพณีนิล สังกัดศูนย'การศึกษาบึงกาฬ ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย'   
ในสาขาวิชาการบัญชี 

/ท้ังนี้... 



ท้ังนี้ ได�กําหนดจัดประชุมครั้งต�อไป ในวันเสาร'ท่ี  
ณ ห�องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 
จําเปSนอาจงดการประชุม  หากหน�วยงานใดมีความประสงค'ท่ีจะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ให�ส�งรายละเอียดภายในวันท่ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�องต�อไป

 

 
                          

 
 

 

-๔- 

 

ท้ังนี้ ได�กําหนดจัดประชุมครั้งต�อไป ในวันเสาร'ท่ี  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห�องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จําเปSนอาจงดการประชุม  หากหน�วยงานใดมีความประสงค'ท่ีจะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ให�ส�งรายละเอียดภายในวันท่ี ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๒  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

 
(ผู�ช�วยศาสตราจารย' ดร.ชาติชาย ม�วงปฐม) 

รองอธิการบดี  ทําหน�าท่ีแทน 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา            
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือหากมีความ

จําเปSนอาจงดการประชุม  หากหน�วยงานใดมีความประสงค'ท่ีจะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา


