
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส่วนงานกิจการสภามหาวิทยาลัย   ส านักงานอธิการบดี   
           โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๑๐๔๐-๕๘ ต่อ  ๑๐๗๙ ๑๑๒๔ ๑๔๔๔ ๑๐๓๘  โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๑๘  
ที่   ว ๐๑๙  / ๒๕๖๑             วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
เร่ือง   แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

เรียน   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่               
๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยได้มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และมีมติที่ส าคัญ ดังนี้ 

- มีมติรับทราบ 
๑. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
- มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   ๑. แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
    ๑.๑  การปรับบทบาทและพันธกิจมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต  
    ๑.๒  การบริหารจัดการพ้ืนที่การศึกษาสามพร้าว  
    ๑.๓  แนวทางสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
    ๑.๔  การขับเคลื่อน และบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนแนวนโยบาย  

๒. การอนุมัติการให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๙๙๙ ราย 

 - ระดับปริญญาตรี   ๙๗๔ ราย 
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     ๑ ราย 
 - ปริญญาโท      ๒๓  ราย 
 - ปริญญาเอก        ๑ ราย 

๓. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 

   ๓.๑  หลักสูตรใหม่  ๑  หลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๓.๒  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  ๔ หลักสูตร 
    ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ๒. หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  พ.ศ. ๒๕๕๙   
   ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ๔. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

/ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ... 



-๒- 

๔. ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการ โดยมีรายละเอียดตามองค์ประกอบของข้อบังคับฯ ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบตามข้อบังคับ รายช่ือคณะกรรมการ 
๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               

ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน 
นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต 

๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ             
ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์ 

๓ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง  
เป็นกรรมการ 

ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม 

๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย 

๕ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ ผศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์ 
๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นเลขานุการ นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี 

(รักษาราชการแทน) 

 

๕. ด าเนินการสรรหาคณบดี  ๒ คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แทนผู้พ้นจากต าแหน่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  โดยมีรายละเอียดตามองค์ประกอบ
ของข้อบังคับฯ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

ที ่ องค์ประกอบตามข้อบังคับ รายช่ือคณะกรรมการ 
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นประธาน นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์ 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   

ซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 
นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต 

๓. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง  
เป็นกรรมการ 

ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม 

๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า  
ซ่ึงเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 

ดร.อรรจนา  ด้วงแพง 

๕. คณบดีซึ่งไม่สังกัดคณะที่มีการสรรหา  ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง 
เป็นกรรมการ 

ผศ.ดร.รพีพร  สร้อยน้ า 

๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นเลขานุการ นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี 
(รักษาราชการแทน) 

/คณะกรรมการสรรหา... 



 
-๓- 

 
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ที ่ องค์ประกอบตามข้อบังคับ รายช่ือคณะกรรมการ 
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นประธาน นายอิทธิศักดิ์  ตันติสุทธาพงศ์ 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง 

เป็นกรรมการ 
นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต 

๓. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง เป็น
กรรมการ 

ผศ.ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม 

๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า  
ซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็นกรรมการ 

ผศ.ดร.กฤตฏ์  ชมภูวิเศษ 

๕. คณบดีซึ่งไม่สังกัดคณะที่มีการสรรหา  ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง 
เป็นกรรมการ 

รศ.ดร.วัลลภ  เหมวงษ์ 

๖ ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นเลขานุการ นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี 
(รักษาราชการแทน) 

 

๖. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ในต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๕ ราย ตามรายนามดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน สาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้ง 
๑. นายสรฉัตร  เทียมดาว คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 
๒. นางสาวจุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 
๓. นายพนายุทธ  เชยบาล คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา 
๔. นายเอกศักดิ์ เฮงสุโข ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ พลศึกษา 
๕. นางสาวสราวดี ณ หนองคา์ย ส านักวิชาศึกษาทั่วไป การสอนภาษาอังกฤษ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิาย  ม่วงปฐม) 
รองอธิการบดี 

ท าหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 


