
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๑/๒๕๕๒

เรื่อง  แกไขคําสั่ง
-----------------------------------

อนุสนธิคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๑๐/๒๕๕๑  เรื่อง  แตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนรองอธิการบดี  ลงวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ดวยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒  มีการแกไขรายงานการประชุม
เรื่อง การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ตามนัยแหงมาตรา  33  วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘   กําหนดให ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตราที่ ๒๙  เปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี  และใหนําความ และมาตรา ๓๓  การแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงรองอธิการบดี เปน
อํานาจหนาที่โดยเฉพาะของสภามหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของอธิการบดี  จากบุคคลผูมี
คุณสมบัติ

แตงตั้งผูมีนามตอไปนี้เปน รองอธิการบด ี คือ  
๑.  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน
๒.  รองศาสตราจารยโสภณ   แดงประวัติ
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน  วีรกุล
๔.  ดร.ชาติชาย  มวงปฐม
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  เปนตนไป  

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

  (ศ.ดร.พจน  สะเพียรชัย)                                                      
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๒/๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งรองอธิการบดี
-----------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๒  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  แตงตั้งผูมีนามตอไปนี้เปนรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ

๑.  รองศาสตราจารยโสภณ   แดงประวัติ
๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน   วีรกุล
๓.  รองศาสตราจารยสมชาย    ชื่นวัฒนาประณิธิ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ   วรรณพงศ
๕.  นายชาติชาย   มวงปฐม
๖.  นายสุวิทย    นามมหาจักร

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่  ๓/๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕   แตงตั้งผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คือ

๑.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร
๑.  อธิการบดี ประธาน
๒.  นางอุมาพร    วังคําแหง กรรมการ
๓.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพยสถิตย กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยศิริพร   พัสดร กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ กรรมการและเลขานุการ

๒.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
๑.  อธิการบดี ประธาน
๒.  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สุขศรีงาม กรรมการ
๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต กรรมการ
๔.  นายชาลี   เกตุแกว  กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ กรรมการและเลขานุการ

๓.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑.  อธิการบดี ประธาน
๒.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพยสถิตย กรรมการ
๓.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยอภิชิต   รัตนโกเมศ กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ กรรมการและเลขานุการ

/๔  คณะกรรมการ…



๒

๔.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑.  อธิการบดี ประธาน
๒.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพยสถิตย กรรมการ
๓.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยศิริพร   พัสดร  กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ กรรมการและเลขานุการ

๕.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
๑.  อธิการบดี ประธาน
๒.  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สุขศรีงาม กรรมการ
๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยอภิชิต   รัตนโกเมศ กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๕/๒๕๕๒

เรื่อง  แกไขคําสั่ง
-----------------------------------

อนุสนธิคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๓/๒๕๕๒  เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี  ลงวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๒  ดวยผูชวยศาสตราจารยอภิชิต  รัตน
โกเมศ  ไดลาออกจากตําแหนงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และ คณะวิทยาศาสตร  จึงขอแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คือ

๑.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑.  อธิการบดี ประธาน
๒.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพยสถิตย กรรมการ
๓.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยศิริพร   พัสดร  กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ กรรมการและเลขานุการ

๒.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร
๑.  อธิการบดี ประธาน
๒.  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สุขศรีงาม กรรมการ
๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต กรรมการ
๔.  นายชาลี    เกตุแกว กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๒   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๖/๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
-----------------------------------

     อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ      
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแตงตั้งผูมีนามตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการ  คือ

๑.  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพยสถิตย กรรมการ
๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยอภิชิต  รัตนโกเมศ กรรมการ
๕.  ดร.ชาติชาย   มวงปฐม กรรมการและเลขานุการ

๒.  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒.  ดร.กีรติ    ธนศรีวนิชชัย กรรมการ
๓.  นางอุมาพร   วังคําแหง กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยศิริพร   พัสดร กรรมการ
๕.  รองศาสตราจารยสมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ กรรมการและเลขานุการ

๓.  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพยสถิตย กรรมการ
๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต กรรมการ
๔.  นายชาลี   เกตุแกว กรรมการ
๕.  รองศาสตราจารยโสภณ   แดงประวัติ กรรมการและเลขานุการ

/๔.  คณะกรรมการ...



- ๒ –

๔.  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒.  ดร.กีรติ    ธนศรีวนิชชัย กรรมการ
๓.  นางอุมาพร   วังคําแหง กรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร   จันทะโชติ กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน  วีรกุล กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๗/๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณบดี
-----------------------------------

อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๗  วรรคหนึ่ ง                       
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของกรรมการ         สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๒  
แตงตั้งผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณบดี

๑. รองศาสตราจารยนิเทศสุขกิจ   ทัพซาย เปนคณบดีคณะครุศาสตร
๒. ดร.วิบูล   เปนสุข เปนคณบดีคณะเทคโนโลยี
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ  ลือทองจักร เปนคณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
๔. นายโชคชัย   เดชรอด เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. นายอนุกูล   ออนสวัสดิ์ เปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๘/๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งผูอํานวยการ
-----------------------------------

อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๗  วรรคหนึ่ ง                       
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของกรรมการ         สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๒  
แตงตั้งผูมีรายนามตอไปนี้เปนผูอํานวยการ

๑. ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร   ศิริวัฒนกุล
     เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒. ดร.ชาตรี   นาคะกุล

 เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์  รางศรี

 เปนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ผูชวยศาสตราจารยจงกลณี   ศรีสําราญ

เปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๙ /๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  (ก.บ.ม.)

-----------------------------------

อาศัยอํ านาจตามขอ  ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว าดวย                     
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒   จึงประกาศ
รายชื่อผูมีรายนามดังตอไปนี้  ใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เรียกโดยยอวา ก.บ.ม. คือ

๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒.  รองศาสตราจารยโสภณ  แดงประวัติ กรรมการ
๓.  ดร.สุวิทย   นามมหาจักร กรรมการ
๔.  รองศาสตราจารยนิเทศสุขกิจ  ทัพซาย กรรมการ
๕.  ดร.วิบูล    เปนสุข กรรมการ
๖.  ดร.ชาตรี   นาคะกุล กรรมการ
๗. นายชนะชัย    บุญเพิ่ม กรรมการ
๘.  นายปรีชา  สังเกตชน กรรมการ
๙.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย   กรรมการ
๑๐. นางนราธร   วงศอภัย    กรรมการ
๑๑. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๑๐ /๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา (ราง) ขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒
-----------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒  แตงตั้งผูมีนามตอไปนี้เปนคณะอนุกรรมการจัดทํา (ราง) 

ขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒  คือ

๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา   เหลืองอมรเลิศ ประธานอนุกรรมการ
๒.  ผูชวยศาสตราจารยอภิชิต    รัตนโกเมศ อนุกรรมการ
๓.  รองศาสตราจารยโสภณ    แดงประวัติ อนุกรรมการ
๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล อนุกรรมการ
๕.  รองศาสตราจารยนิเทศสุขกิจ  ทัพซาย อนุกรรมการ
๖.  นายสุวิทย   นามมหาจักร อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.  นางสาวจารุณี  จันทรเสนา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๑๑ /๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย
------------------

ดวย  ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ  ทวระ  กรรมการผูแทนคณาจารยในสภา
มหาวิทยาลัย  และผูชวยศาสตราจารยจินตนา  ดวงแพง  กรรมการผูแทนคณบดีหรือผูอํานวยการ
สํานัก  ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันที่  ๑๕   
ธันวาคม  ๒๕๕๐  หมดวาระลง  จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี  วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๒  
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในคราวการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  
๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  แตงตั้งผูมีรายนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํา
มหาวิทยาลัย  แทนตําแหนงที่วางลง  คือ

๑.  ผูชวยศาสตราจารยอภิชิต   รัตนโกเมศ    กรรมการผูแทนคณาจารย
๒.  ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ   ลือทองจักร   กรรมการผูแทนคณบดีหรือผูอํานวยการ

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒  

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๑๒ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แกไขคําสั่ง

----------------------

อนุสนธิคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๓/๒๕๕๐  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  เนื่องจากกรรมการตามคําสั่ง
ดังกลาวบางตําแหนงวางลง หมดวาระ และลาออก และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี          
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบใหมีการแกไขคําสั่งดังกลาว  จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในขอ  ๖๑  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยการดําเนินการทางวินัยการ
สอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพัก  หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน         
การอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ. ๒๕๕๐ แตงตั้งผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย  คือ

๑.  นางอุมาพร   วังคําแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
๒.  ผศ.ประสงค  สุรียธนาภาส ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
๓.  นายพรชัย   สินธุประสิทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
๔.  นายเฉลิม   ศรีผดุง ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
๕.  นายชุมพล   ชํานาญสาร ผูแทนขาราชการ   กรรมการ
๖.  นายสุทธิชัย  หลอตระกูล ผูแทนขาราชการ   กรรมการ
๗.  นายวิศรุต  เพชรจรัส ผูแทนขาราชการ   กรรมการ
๘.  รองอธิการบดี (ผศ.วงศวีระ  วรรณพงศ)   เลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่   ๑๘   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒    

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๖   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๑๓ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

----------------------

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงแตงตั้งใหผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
คือ

๑. รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการ
๒.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย กรรมการ
๓.  ศาสตราจารย ดร.อุดม  วโรตมสิกขดิตถ กรรมการ
๔.  ศาสตราจารย ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง กรรมการ
๕.  ศาสตราจารย ดร.เมธา  วรรณพัฒน กรรมการ
๖.  ศาสตราจารย เสนาะ  ติเยาว กรรมการ
๗.  รองศาสตราจารย โสภณ  แดงประวัติ เลขานุการ
๘.  นางสาวมณีญา  สุราช ผูชวยเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๑๔ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

----------------------
     ดวย ดร.สุชาติ  เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี  ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๗ วรรคหา                   
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  บัญญัติวา ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายก         
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง   อาศัยอํานาจ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ ๖  แตงตั้งผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คือ

๑.  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน ประธานกรรมการ
๒.  รองศาสตราจารยโสภณ  แดงประวัติ กรรมการ
๓.  นายโชคชัย    เดชรอด กรรมการ
๔.  ดร.วิบูล   เปนสุข กรรมการ
๕.  ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร   ศิริวัฒนกุล กรรมการ
๖.  ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์   รางศรี กรรมการ
๗.  ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร   จันทะโชติ กรรมการ
๘.  นายชาลี   เกตุแกว กรรมการ
๙.  ดร.สุวิทย    นามมหาจักร กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่   ๑๒   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒    

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๘   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ ๑๔ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
----------------------

     ดวย ดร.สุชาติ  เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๗ วรรคหา                   
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  บัญญัติวา ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายก         
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง   อาศัยอํานาจ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ ๖  แตงตั้งผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คือ

๑.  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน   อธิการบดี                         ประธานกรรมการ
๒.  รศ.โสภณ  แดงประวัติ        รองอธิการบดี                                กรรมการ
๓.  นายโชคชัย    เดชรอด        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                       กรรมการ
๔.  ดร.วิบูล   เปนสุข              คณบดีคณะเทคโนโลยี                      กรรมการ
๕.  ผศ.เกรียงไกร   ศิริวัฒนกุล  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน         กรรมการ
๖.  ผศ.ประสิทธิ์   รางศรี         ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ
๗.  ผศ.วิเชียร   จันทะโชติ       ผูแทนคณาจารย                                        กรรมการ
๘.  นายชาลี   เกตุแกว          ผูแทนคณาจารย                   กรรมการ
๙.  ดร.สุวิทย    นามมหาจักร    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่   ๑๒   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒    

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๘   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๑/๒๕๕๒

เรื่อง  แก้ไขคำสั่ง


-----------------------------------


อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๑๐/๒๕๕๑  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ลงวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ด้วยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒  มีการแก้ไขรายงานการประชุมเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ตามนัยแห่งมาตรา  33  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๘   กำหนดให้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตราที่ ๒๙  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  และให้นำความ และมาตรา ๓๓  การแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของสภามหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของอธิการบดี  จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติ


แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็น รองอธิการบดี  คือ  







๑.  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์






๒.  รองศาสตราจารย์โสภณ   แดงประวัติ






๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน  วีรกุล






๔.  ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม






๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นต้นไป  




สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒










  (ศ.ดร.พจน์  สะเพียรชัย)                                                      





   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๒/๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี

-----------------------




อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                   ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ




๑.  รองศาสตราจารย์โสภณ
  แดงประวัติ




๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน
  วีรกุล




๓.  รองศาสตราจารย์สมชาย  
  ชื่นวัฒนาประณิธิ




๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ 
  วรรณพงศ์





๕.  นายชาติชาย   ม่วงปฐม





๖.  นายสุวิทย์    นามมหาจักร



สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๒



(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่  ๓/๒๕๕๒


เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

------------------------------------------




อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕   แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คือ


๑.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์



๑.  อธิการบดี





ประธาน



๒.  นางอุมาพร    วังคำแหง



กรรมการ



๓.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพย์สถิตย์



กรรมการ



๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พัสดร 


กรรมการ



๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์

กรรมการและเลขานุการ


๒.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี



๑.  อธิการบดี





ประธาน



๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม

กรรมการ



๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต



กรรมการ



๔.  นายชาลี   เกตุแก้ว

 


กรรมการ



๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์

กรรมการและเลขานุการ


๓.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



๑.  อธิการบดี





ประธาน



๒.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพย์สถิตย์



กรรมการ



๓.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย



กรรมการ



๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชิต   รัตนโกเมศ 

กรรมการ



๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์

กรรมการและเลขานุการ

/๔  คณะกรรมการ…


๒


๔.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ



๑.  อธิการบดี





ประธาน



๒.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพย์สถิตย์



กรรมการ



๓.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย



กรรมการ



๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พัสดร
 

กรรมการ



๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์

กรรมการและเลขานุการ


๕.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์



๑.  อธิการบดี





ประธาน



๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม

กรรมการ



๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต



กรรมการ



๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชิต   รัตนโกเมศ 

กรรมการ



๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์

กรรมการและเลขานุการ



สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๒



(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๕/๒๕๕๒

เรื่อง  แก้ไขคำสั่ง

-----------------------------------

อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๓/๒๕๕๒  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  ลงวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชิต  รัตนโกเมศ  ได้ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์  จึงขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คือ



๑.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์




๑.  อธิการบดี




ประธาน




๒.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพย์สถิตย์


กรรมการ




๓.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย


กรรมการ




๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พัสดร
 
กรรมการ




๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์
กรรมการและเลขานุการ



๒.  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์




๑.  อธิการบดี




ประธาน




๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม
กรรมการ




๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต


กรรมการ




๔.  นายชาลี    เกตุแก้ว 



กรรมการ




๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๒   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒



(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๖/๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

-----------------------------------



     อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ      หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ  คือ



๑.  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน




๑.  อธิการบดี




ประธานกรรมการ




๒.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพย์สถิตย์


กรรมการ




๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต


กรรมการ




๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชิต  รัตนโกเมศ

กรรมการ




๕.  ดร.ชาติชาย   ม่วงปฐม


กรรมการและเลขานุการ

๒.  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา




๑.  อธิการบดี




ประธานกรรมการ




๒.  ดร.กีรติ    ธนศรีวนิชชัย


กรรมการ




๓.  นางอุมาพร   วังคำแหง


กรรมการ




๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   พัสดร

กรรมการ




๕.  รองศาสตราจารย์สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ
กรรมการและเลขานุการ

๓.  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ




๑.  อธิการบดี




ประธานกรรมการ




๒.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพย์สถิตย์


กรรมการ




๓.  นายพรเทพ   ศักดิ์สุจริต


กรรมการ




๔.  นายชาลี   เกตุแก้ว



กรรมการ




๕.  รองศาสตราจารย์โสภณ   แดงประวัติ

กรรมการและเลขานุการ

/๔.  คณะกรรมการ...

- ๒ –

๔.  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม




๑.  อธิการบดี




ประธานกรรมการ




๒.  ดร.กีรติ    ธนศรีวนิชชัย


กรรมการ




๓.  นางอุมาพร   วังคำแหง


กรรมการ




๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร   จันทะโชติ

กรรมการ




๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน  วีรกุล

กรรมการและเลขานุการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒






(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๗/๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณบดี

-----------------------------------



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๗  วรรคหนึ่ง                       แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของกรรมการ         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๒  แต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณบดี

1. รองศาสตราจารย์นิเทศสุขกิจ
  ทัพซ้าย
เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

2. ดร.วิบูล   เป็นสุข



เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  ลือทองจักร
เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์








และสังคมศาสตร์

4. นายโชคชัย   เดชรอด



เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

5. นายอนุกูล   อ่อนสวัสดิ์


เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒



สั่ง   ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒




(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๘/๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งผู้อำนวยการ

-----------------------------------



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๗  วรรคหนึ่ง                       แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของกรรมการ         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๒  แต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้อำนวยการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร   ศิริวัฒนกุล


     เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. ดร.ชาตรี   นาคะกุล


 เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  รางศรี


 เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลณี   ศรีสำราญ

เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒



สั่ง   ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒




(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๙ /๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  (ก.บ.ม.)

-----------------------------------



อาศัยอำนาจตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย                     การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒   จึงประกาศรายชื่อผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม. คือ


๑.  อธิการบดี






ประธานกรรมการ


๒.  รองศาสตราจารย์โสภณ  แดงประวัติ



กรรมการ


๓.  ดร.สุวิทย์   นามมหาจักร




กรรมการ


๔.  รองศาสตราจารย์นิเทศสุขกิจ  ทัพซ้าย



กรรมการ



๕.  ดร.วิบูล    เป็นสุข





กรรมการ


๖.  ดร.ชาตรี   นาคะกุล





กรรมการ


๗. นายชนะชัย    บุญเพิ่ม





กรรมการ


๘.  นายปรีชา  สังเกตชน





กรรมการ


๙.  ดร.กีรติ   ธนศรีวนิชชัย   




กรรมการ


๑๐. นางนราธร   วงศ์อภัย    




กรรมการ


๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


  
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒



สั่ง   ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒




(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๑๐ /๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการ

ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒

-----------------------------------


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ            ราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒


ราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
























































พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒  แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒  คือ


๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา   เหลืองอมรเลิศ

ประธานอนุกรรมการ


๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชิต    รัตนโกเมศ

อนุกรรมการ


๓.  รองศาสตราจารย์โสภณ    แดงประวัติ


อนุกรรมการ


๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล
อนุกรรมการ


๕.  รองศาสตราจารย์นิเทศสุขกิจ  ทัพซ้าย


อนุกรรมการ


๖.  นายสุวิทย์   นามมหาจักร



อนุกรรมการและเลขานุการ


๗.  นางสาวจารุณี  จันทรเสนา



อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒




(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๑๑ /๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย

------------------


ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  ทวระ  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  ด้วงแพง  กรรมการผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่  ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๐  หมดวาระลง  จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๘  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๒  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในคราวการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  แต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย  แทนตำแหน่งที่ว่างลง  คือ


๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชิต   รัตนโกเมศ
   กรรมการผู้แทนคณาจารย์



๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์   ลือทองจักร   กรรมการผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการ



สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒  



(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๑๒ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แก้ไขคำสั่ง


----------------------


อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๓/๒๕๕๐  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  เนื่องจากกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวบางตำแหน่งว่างลง หมดวาระ และลาออก และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี          ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้มีการแก้ไขคำสั่งดังกล่าว  จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๖๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยการสอบสวนพิจารณา  การลงโทษ  การออกจากราชการ  การสั่งพัก  หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน         การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย  คือ


๑.  นางอุมาพร   วังคำแหง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ


๒.  ผศ.ประสงค์  สุรียธนาภาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ



  กรรมการ


๓.  นายพรชัย   สินธุประสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ



  กรรมการ


๔.  นายเฉลิม   ศรีผดุง

ผู้ทรงคุณวุฒิ



  กรรมการ



๕.  นายชุมพล   ชำนาญสาร
ผู้แทนข้าราชการ


  กรรมการ


๖.  นายสุทธิชัย  หล่อตระกูล
ผู้แทนข้าราชการ


  กรรมการ


๗.  นายวิศรุต  เพชรจรัส

ผู้แทนข้าราชการ


  กรรมการ


๘.  รองอธิการบดี (ผศ.วงศ์วีระ  วรรณพงศ์)



  เลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑๘   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒    




สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒








(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๑๓ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

----------------------



อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คือ


๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ

ประธานกรรมการ


๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย



กรรมการ


๓.  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์


กรรมการ


๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง


กรรมการ


๕.  ศาสตราจารย์ ดร.เมธา  วรรณพัฒน์


กรรมการ



๖.  ศาสตราจารย์ เสนาะ  ติเยาว์



กรรมการ


๗.  รองศาสตราจารย์ โสภณ  แดงประวัติ


เลขานุการ


๘.  นางสาวมณีญา  สุราช




ผู้ช่วยเลขานุการ



สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒



(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๑๔ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

----------------------



     ด้วย ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า                   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  บัญญัติว่า ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายก         สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง   อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ          สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๖  แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ


๑.  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์



ประธานกรรมการ


๒.  รองศาสตราจารย์โสภณ  แดงประวัติ


กรรมการ


๓.  นายโชคชัย    เดชรอด



กรรมการ


๔.  ดร.วิบูล   เป็นสุข




กรรมการ


๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร   ศิริวัฒนกุล

กรรมการ


๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์   รางศรี


กรรมการ


๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร   จันทะโชติ


กรรมการ


๘.  นายชาลี   เกตุแก้ว




กรรมการ


๙.  ดร.สุวิทย์    นามมหาจักร



กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑๒   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒    




สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒








(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่ ๑๔ / ๒๕๕๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

----------------------


     ด้วย ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า                   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  บัญญัติว่า ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายก         สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง   อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ          สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๖  แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ

๑.  ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์   อธิการบดี   
      
  

              ประธานกรรมการ

๒.  รศ.โสภณ  แดงประวัติ        รองอธิการบดี

             
                
  กรรมการ

๓.  นายโชคชัย    เดชรอด        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

                   
   กรรมการ

๔.  ดร.วิบูล   เป็นสุข              คณบดีคณะเทคโนโลยี
            

 
       
  กรรมการ

๕.  ผศ.เกรียงไกร   ศิริวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
      
  กรรมการ

๖.  ผศ.ประสิทธิ์   รางศรี         ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  กรรมการ

๗.  ผศ.วิเชียร   จันทะโชติ       ผู้แทนคณาจารย์

                                     
  กรรมการ

๘.  นายชาลี   เกตุแก้ว
         ผู้แทนคณาจารย์



                
  กรรมการ

๙.  ดร.สุวิทย์    นามมหาจักร    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
                กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑๒   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒    




สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒




(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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