
 

 

 

คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

ที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยและอธกิารบดี 

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

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธกิารบดี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดย

มตสิภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  จึง

แต่งตั้งให้ผู้มนีามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน      ของมหาวิทยาลัย

และอธกิารบด ีคือ 

 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์  สขุศรีงาม  ประธานกรรมการ 

๒.  ดร.เฉลิม  ศรีผดุง     กรรมการ 

๓.  รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชต ิ  กรรมการ 

๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา  เทยีนไทย  กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  เบญจกาญจน ์ กรรมการ 

๖.  ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย กรรมการ       

๗.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์  เลขานุการ 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

       

       
         (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)                                                      

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

ที่ ๐๐๒/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 
ของคณบดแีละหัวหน้าส่วนราชการที่เทยีบเทา่คณะ 

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

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและหัวหน้าส่วนราชการที่เทยีบเท่าคณะ 

พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของคณบดแีละหัวหน้าส่วนราชการที่เทยีบเทา่คณะ คือ 

 

๑.  ดร.กรีต ิ ธนศรีวนิชชัย    ประธานกรรมการ 

๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีศิลป์  ทุมวิภาต  กรรมการ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  กรรมการ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  ยาบุษด ี  กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  สริุยธนภาส  กรรมการ 

๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย  สรุกจิบวร  กรรมการ 

๗.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

๘.  ดร.ชาตชิาย  ม่วงปฐม      เลขานุการ 

 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

       

   
      
         (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)                                                      

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

 

 

 

 



 

 

 

 

คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

ที่ ๐๐๓ / ๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากติตมิศักดิ์ 
---------------------- 

 
        อาศัยอาํนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี ว่าด้วยช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑ ์
การให้ปริญญากติตมิศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๙ (๑) แต่งตั้งผู้มนีามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ คือ 
  ๑.  อธกิารบดี                     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสมศักด์ิ ตรีทพิย์สถติย์  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย         กรรมการ 
  ๓.  นายพรเทพ  ศักดิ์สจุริต     ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย        กรรมการ 
  ๔.  ผศ.อภิชิต    รัตนโกเมศ    ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย         กรรมการ 
  ๕.  รศ.ศิริพร     พัสดร          ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย        กรรมการ 
  ๖.  รองอธกิารบดี   (รศ.โสภณ  แดงประวัติ)         กรรมการ 
  ๗.  รองอธกิารบดี  (รศ.สมชาย ช่ืนวัฒนาประณธิ)ิ        กรรมการ 
  ๘.  รองอธกิารบดี  (ดร.สวิุทย์   นามมหาจักร)           กรรมการ 
  ๙.  รองอธกิารบดี  (ผศ.สมาน  วีรกุล)          กรรมการ 
  ๑๐.  รองอธกิารบดี (ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์)         กรรมการ 
  ๑๑.  คณบดีคณะครุศาสตร์           กรรมการ 
  ๑๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์           กรรมการ 
  ๑๓.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ          กรรมการ 
  ๑๔.  คณบดีคณะเทคโนโลยี         กรรมการ 

  ๑๕.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       กรรมการ 
  ๑๖.  ผู้อาํนวยการสาํนักงานอธกิารบดี        กรรมการ 

  ๑๗.  ผู้อาํนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       กรรมการ 
  ๑๘.  ผู้อาํนวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 
  ๑๙.  ผู้อาํนวยการสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      กรรมการ 
  ๒๐.  ผู้อาํนวยการสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม       กรรมการ 
  ๒๑.  รองอธกิารบดี  (ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม)               กรรมการและเลขานุการ 
 
             สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
              (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 



 

 

 

 

คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

ที่ ๐๐๔/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 

เพ่ือประเมินผลความสาํเรจ็ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ในการ

ดาํเนินการกาํหนดทศิทางกาํกบัดูแล และขับเคล่ือนการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตาม

หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  จึงได้ดาํเนินการแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการ

ประเมนิการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดงันี้  

 

๑.  รองศาสตราจารย์สมชาย  ช่ืนวัฒนาประณธิ ิ ประธานกรรมการ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน  วีรกุล   กรรมการ 

๓.  นายชาตชิาย  ม่วงปฐม    กรรมการ 

๔.  นายวิบูล  เป็นสขุ     กรรมการ 

๕.  นางพิทยาภรณ ์ ไชยชนะ    กรรมการ 

๖.  นางสณุสิา  ดนีาง     กรรมการและเลขานุการ 

 

หนา้ที่ 

 ๑.  จัดรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพ่ือใช้ในการประเมินการปฏบิัติงานตามบทบาท

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 ๒.  ดาํเนินการประเมนิการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.  สรปุผลการประเมนิการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 

       

   
      
         (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)                                                      

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

 



 

 

 

 

คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

ที่ ๐๐๕/๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
---------------------------- 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี       

ในคราวประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้  เป็น

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย (แทนตาํแหน่งที่ว่าง) คือ 

 

๑.  นายสมศักดิ์  ตรีทพิย์สถติย์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธาน 

  ๒.  ดร.กรีติ  ธนศรีวนิชชัย      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ๓.  นางอมุาพร  วังคาํแหง      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ๔.  นายสมบัต ิ ตรีวัฒน์สวุรรณ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ๕.  นายพรเทพ  ศักดิ์สจุริต      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

  ๖.  ผศ.เกรียงไกร  ศิริวัฒนกุล      กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 

  ๗.  ผศ.วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์      กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 

  ๘.  ผศ.วิเชียร  จันทะโชติ      กรรมการผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 

  ๙.  นายชาลี  เกตแุก้ว       กรรมการผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 

  ๑๐.  ผู้อาํนวยการสาํนักงานอธกิารบด ี     

 เลขานุการ 
 

หนา้ที่  ให้คณะกรรมการดาํเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
       

 

 

       
         (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)                                                      

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

 



 
คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

ที่ ๐๐๖/๒๕๕๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

 

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

  ตามที่  นายประยูร  โฮมภิรมย์  กรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  ได้พ้นจากตาํแหน่ง

เนื่องจากเสียชีวิต  จึงอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๐) และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้ง นายกติตพิงษ์  สกุลคู เป็นกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีวาระอยู่ในตาํแหน่งเพียงเทา่กบัวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน  
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๒๑  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
      
 
          

           (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

 

 

 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ที่ ๐๐๗ /๒๕๕๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย 

------------------ 
 
 ดวย  ผูชวยศาสตราจารยอภิชิต รัตนโกเมศ  กรรมการผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันที่  ๒๔ พฤษภาคม   ๒๕๕๒      
หมดวาระลง  จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี  วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๒  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี   ในคราวการประชุม  ค ร้ังที่   ๙/๒๕๕๓   เ ม่ือวันที่   ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๓   แตงตั้ ง                  
ผูชวยศาสตราจารยเดชอนันต  บุญผัน  เปนคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย  แทนตําแหนงที่
วางลง   
  
  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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