
   

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
ณ  ห้องบัวทิพย์  ๓  ชั้น  ๔  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
  

๑.   สภามหาวิทยาลัยได้รับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
๑.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   ๔/๒๕๕๗  เมื่อศุกร์ที่  ๒๕ เมษายน          

พ.ศ.๒๕๕๗  จ านวน  ๑๙  หน้า  โดยไม่มีการแก้ไข 
๑.๒  แนะน าประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่  ซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่   ๒๒  

พฤษภาคม  ๒๕๕๗  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สพ.ญ. สุรีรัตน์   บุตรพรหม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา            
สัตวศาสตร์   คณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

๑.๓  รับทราบ  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤษภาคม  
๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๑.๔  รับทราบ  การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้ 

  (๑)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้  อ าเภอบุณฑริก  
  (๒)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร  อ าเภอสิรินธร 
  (๓)  ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา  อ าเภอสิรินธร   
๑.๕  รับทราบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาหลักสูตรพัฒนา       

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๓  ระหว่างวันที่         
๖–๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๖    รับทราบ  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่  ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้ 

 (๑)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สพ.ญ.สุรีรัตน์  บุตรพรหม   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 (๒)   นางเสาวลักษณ์  ภูสมสาย   กรรมการ 
 (๓)   นายกิตติ  วิรุณพันธุ์   กรรมการ 
 (๔)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง   กรรมการ 
 (๕)   ดร.พงษ์ธร   สิงห์พันธ์   กรรมการ 
 (๖)   นางสาวภัทรา   สวนโสกเชือก   กรรมการ 



 
 

๒ 

 (๗)   นายคณาธิศ   เนียมหอม   กรรมการ 
 (๘)   นางสาววิกานดา   เกษตรเอี่ยม   กรรมการ 
 (๙)   ดร.พิมุกต์   สมชอบ   กรรมการ 
 (๑๐) นายกนกศักดิ์   ธานี   กรรมการ 
 (๑๑) นายประยุทธ   สารัง   กรรมการ 
 (๑๒) นายณณฐ   วิโย   กรรมการ 
 (๑๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภควัฒน์  วงศ์วรรณวัฒนา   กรรมการ 
 (๑๔) นายวัฒนาชัย   มาลัย   กรรมการ 
 (๑๕) นางมุสิกร   ธุศรีวรรณ   กรรมการ 
 (๑๖) นางสาวปาริชาติ   รัตนราช   กรรมการ 
 (๑๗) พันต ารวจเอกเกียรติศักดิ์   กอมณี   กรรมการ 
 (๑๘) ดร.มณฑิชา   รักศิลป์   กรรมการ 
 (๑๙) นายปกรณ์  กัลปดี   กรรมการ  
๑.๗   รับทราบและเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๗  

๒.  สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
๒.๑   เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน  ประกอบด้วย 
 (๑)  รองศาสตราจารย์  ดร.วิไลศักดิ์   กิ่งค า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธานกรรมการ 
 (๒)  รองศาสตราจารย์  ดร.บุญชม  ศรีสะอาด  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 (๓)  รองศาสตราจารย์  ดร.สุรชัย  ขวัญเมือง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   
 (๔)  รองศาสตราจารย์  ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 (๕)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มณูญพงศ์   ศรีวิรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒.๒   อนุมัติให้ปริญญา  ดังนี้ 

 ๑.   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  ๑๓ ราย  ดังนี้ 
  ๑.๑   ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน  ๕  ราย   
   (๑)  ผู้ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  จ านวน  ๓  ราย  คือ 

 ๑)   นายสมศักดิ์   วุฒิเจริญกุล 
 ๒)   นางสาวสวาสฎิพร   แสนค า 
 ๓)   นายสมชัย  เจียรกุล 
 



 
 

๓ 

 (๒)  ผู้ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  จ านวน  ๒  ราย  คือ 
 ๑)  นางสาวอรนุช   หอมจันทร์ 
 ๒)  นางมิ่งหมาย   มุ่งมาจน 

 (๓)   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  นาง
ฬิฎา  สมบูรณ์  ตั้งแต่วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗ 
  ๑.๒   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  จ านวน          
๗  ราย  ได้แก่ 
   (๑)  ผู้ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  จ านวน  ๓  ราย  คือ 

 ๑)   นายวัลลี   ผิวหอม   
 ๒)   ว่าที่ร้อยตรี  เด่นดวงดี   ศรีสุระ 
 ๓)   นายอานันท์   ทาปทา 
 (๒)  ผู้ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  จ านวน  ๔  ราย  คือ 
 ๑)   นางเทพี  วรรณวงศ์ 
 ๒)   นายอุดมศักดิ์   เพชรผา 
 ๓)   นางสาวเอ้ือมพร   สายเสมา 
 ๔)   นางสาวอรอนงค์   บุรีเลิศ 

๒.  ปริญญามหาบัณฑิต  จ านวน  ๙๑  ราย  ดังนี้ 
๑.๑   ผู้ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  จ านวน  ๓๕  ราย  

(๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน  
๘  ราย 

(๒) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
จ านวน  ๕  ราย 

(๓) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิ ต  (ค.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ         
การเรียนการสอน  จ านวน   ๔  ราย 

(๔) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการ จ านวน  ๑ ราย 
(๕) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน   

๑  ราย 
(๖) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์  

จ านวน  ๑  ราย  
(๗) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ท้องถิ่น จ านวน  ๘  ราย 



 
 

๔ 

(๘) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จ านวน  
๑  ราย    

(๙) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จ านวน  
๓  ราย   

(๑๐)  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน                 
๑๑ ราย 

(๑๑)  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  
จ านวน  ๒  ราย 
 

 ๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  จ านวน  ๕๖  ราย  ดังนี้ 
 (๑)  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน              

๑๒  ราย 
 (๒)  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  

จ านวน  ๒  ราย 
 (๓)  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน  จ านวน  ๖ ราย 
 (๔)  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการ จ านวน  ๒ ราย 
 (๕)  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จ านวน   ๑   ราย 
(๖)  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ท้องถิ่น จ านวน  ๑๒  ราย 
(๘)  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จ านวน  

๓  ราย 
(๙)  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จ านวน  

๗  ราย 
(๑๐)  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  จ านวน  ๑  คน 
(๑๑) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๓  ราย 
(๑๒) ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  

จ านวน  ๗  ราย 
 ๑.๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแก่นายจักรพันธ์  อาจสาลี  และ นายภูษิต        
แก้ววงษา  ตั้งแต่วันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๕๗   



 
 

๕ 

 ๑.๔  ปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาต่างๆ  จ านวน ๑๓๓  ราย  ดังนี้ 
  (๑)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  จ านวน  ๗๒  ราย 
  (๒)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  จ านวน  ๓๔  ราย 
  (๓)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  จ านวน  ๘ ราย 
  (๔)  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  จ านวน  ๓  ราย 
  (๕)  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  จ านวน  ๑๒ ราย 
  (๖)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  จ านวน  ๔  ราย 
 ๒.๓  เห็นชอบ  ให้ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.๒๕๕๘  เป็นเวลา  ๒  เดือน  เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย         
อีกครั้ง   โดยไม่ต้องน าเสนอสภาวิชาการ 
 ๒.๔  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
 ๒.๔.๑  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 (๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพรรณ  ชินชัยสิรภัทร์ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพรรณ  ชินชัยสิรภัทร์ 
๒ อาจารย์พรพิมล  ศรีเกตุ ๒ อาจารย์พรพิมล  ศรีเกตุ 
๓ อาจารย์วิภา  มะลา ๓ อาจารย์วิภา  มะลา 
๔ อาจารย์ชุติภัสร์  เรืองวุฒิ ๔ อาจารย์ชุติภัสร์  เรืองวุฒิ 
๕ อาจารย์ศศิมล  มุ่งหมาย ๕ อาจารย์กิตธวัช  บุญทวี 
๖ อาจารย์อนัญญา  วรรณา   
๗ อาจารย์สุกัลยา  นันตา   

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพรรณ  ชินชัยสิรภัทร์ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพรรณ  ชินชัยสิรภัทร์ 
๒ อาจารย์พรพิมล  ศรีเกตุ ๒ อาจารย์พรพิมล  ศรีเกตุ 
๓ อาจารย์วิภา  มะลา ๓ อาจารย์วิภา  มะลา 
๔ อาจารย์ชุติภัสร์  เรืองวุฒิ ๔ อาจารย์ชุติภัสร์  เรืองวุฒิ 



 
 

๖ 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๕ อาจารย์ศศิมล  มุ่งหมาย ๕ อาจารย์กิตธวัช  บุญทวี 
๖ อาจารย์อนัญญา  วรรณา   
๗ อาจารย์สุกัลยา  นันตา   

 
 (๒)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ อาจารย์เลอพร  มหิพันธุ์ ๑ อาจารย์เลอพร  มหิพันธุ์ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  พรพงศ์ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  พรพงศ์ 
๓ อาจารย์นันท์รพัช  ไชยอัครพงค์ ๓ อาจารย์ทิวาวรรณ  อายุวัฒน์ 
๔ อาจารย์  พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์  กอมณี ๔ อาจารย์ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์  กอมณี 
๕ อาจารย์ชาญชัย  พีระภาณุรักษ์ ๕ อาจารย์ชาญชัย  พีระภาณุรักษ์ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ อาจารย์เลอพร  มหิพันธุ์ ๑ อาจารย์เลอพร  มหิพันธุ์ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  พรพงศ์ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  พรพงศ์ 
๓ อาจารย์นันท์รพัช  ไชยอัครพงค์ ๓ อาจารย์ทิวาวรรณ  อายุวัฒน์ 
๔ อาจารย์  พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์  กอมณี ๔ อาจารย์  พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์  กอมณี 
๕ อาจารย์ชาญชัย  พีระภาณุรักษ์ ๕ อาจารย์ชาญชัย  พีระภาณุรักษ์ 

 
 (๓)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ อาจารย์วัลลภ  ประเสริฐ ๑ อาจารย์วัลลภ  ประเสริฐ 
๒ อาจารย์ไวกูณฐ์  ครองยุทธ ๒ อาจารย์ไวกูณฐ์  ครองยุทธ 



 
 

๗ 

ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๓ อาจารย์สุนทร  ลิ้มวรรณเสถียร ๓ อาจารย์จักกฤษณ์   วรวีร์ 
๔  อาจารย์ ป.วัชรพงษ์  กอสาลี ๔ อาจารย์ป.วัชรพงษ์  กอสาลี 
๕  อาจารย์พจนีย์  สีหาภาค   

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ อาจารย์วัลลภ  ประเสริฐ ๑ อาจารย์วัลลภ  ประเสริฐ 
๒ อาจารย์ไวกูณฐ์  ครองยุทธ ๒ อาจารย์ไวกูณฐ์  ครองยุทธ 
๓ อาจารย์สุนทร  ลิ้มวรรณเสถียร ๓ อาจารย์จักรกฤษณ์  วรวีร์ 
๔ อาจารย์ ป.วัชรพงษ์  กอสาลี ๔ อาจารย์ป.วัชรพงษ์  กอสาลี 
๕ อาจารย์พจนีย์  สีหาภาค ๕ อาจารย์มานัส  สมสวย 

 
 (๔)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ  ลีนาม ๑ อาจารย์ ดร.นุชประภา  กงเพชร  เดนนิส 
๒ อาจารย์  ดร.ชญาดา  ดานุวงศ์ ๒ อาจารย์  ดร.ชญาดา  ดานุวงศ์ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสรี  สมชอบ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสรี  สมชอบ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ  ลีนาม ๑ อาจารย์ ดร.นุชประภา  กงเพชร  เดนนิส 
๒ อาจารย์  ดร.ชญาดา  ดานุวงศ์ ๒ อาจารย์  ดร.ชญาดา  ดานุวงศ์ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสรี  สมชอบ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสรี  สมชอบ 
๔ อาจารย์สุนีย์   ประสมปลื้ม ๔ อาจารย์  ดร.พรหมมินทร์   กองแก้ว 
๕ อาจารย์ประภัสสร  ลาวรรณ   ๕ อาจารย์รติรส  พิพิธภักดี   

 



 
 

๘ 

 (๕)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน         
การสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ รองศาสตราจารย์พิชัย  เสงี่ยมจิตต์ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กชกร  ธิปัตดี 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กชกร  ธิปัตดี ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนุศักดิ์  เกตุสิริ 
๓ รองศาสตราจารย์นพดล  จันทร์เพ็ญ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วุฒ ิ  ลีนาม 
   ๔ รองศาสตราจารย์นพดล  จันทร์เพ็ญ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดเดิม) ที ่ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ชุดใหม่) 
๑ รองศาสตราจารย์พิชัย  เสงี่ยมจิตต์ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กชกร  ธิปัตดี 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กชกร  ธิปัตดี ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนุศักดิ์  เกตุสิริ 
๓ รองศาสตราจารย์นพดล  จันทร์เพ็ญ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วุฒ ิ  ลีนาม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์   บุณฑริก ๔ รองศาสตราจารย์นพดล  จันทร์เพ็ญ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  บุญรมย์ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์   บุณฑริก 

 
๕.๒.๓  ถอนระเบียบวาระดังนี้ 
 (๑)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔   
 (๒)   การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  ๗  หลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔  
 ๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔  
 ๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔  
 ๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔  



 
 

๙ 

 ๕)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ.๒๕๕๔  

 ๖)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๔  

 ๗)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๒.๕  รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีด้านบริการวิชาการชุมชนและการ
ด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๒.๖  รับทราบและเห็นชอบรายงานการสถานะทางการเงิน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ดังนี้ 
(๑)  งบประมาณแผ่นดิน   

- งบประมาณสุทธิ  ๓๔๓,๑๑๘,๖๔๐.๐๐  บาท 
- เบิกจ่ายสะสม  ๓๒๗,๒๓๓,๐๑๗.๔๕  บาท 
- งบคงเหลือ  ๑๕,๘๘๕,๖๒๒.๕๕  บาท 
- ร้อยละท่ีเบิก  ๙๗.๗๙ 

(๒)  งบประมาณเงินรายได ้
- รวมรายได้  ๕๒๕,๓๒๙,๙๖๗.๐๒  บาท 
- รวมค่าใช้จ่าย  ๓๕๙,๔๕๙,๓๗๗.๗๙  บาท 
- รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  ๑๖๕,๘๗๐,๕๘๙.๒๓  บาท 

๒.๗  เห็นชอบให้ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๕/๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗          
ภาคเช้าประชุมตามระเบียบวาระ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่ายประชุมสัมมนา เรื่อง 
“บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย” ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  เป็นต้นไป  ณ  ห้องบัวทิพย์  ๓  ชั้น  ๔         
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
  

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนันต์   ขัมภรัตน์) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


