
 

 
 

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการปริญญากิตติมศกัด์ิ 
---------------------- 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑการให 
ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๙ (๑) แตงต้ังผูมีนามตอไปน้ีเปนคณะกรรมการ คือ 

          ๑.  อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
๒.  นายสมศักด์ิ ตรีทิพยสถิตย ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
๓.  นายพรเทพ  ศักด์ิสุจริต ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
๔.  ผศ.วิเชียร  จันทะโชติ  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 
๕.  ผศ.ศิริ      ดวงพร   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

  ๖.  ผศ.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
๗.  รองอธิการบดี      (รศ.โสภณ  แดงประวัติ)      กรรมการ 
๘.  รองอธิการบดี      (รศ.สมชาย  ช่ืนวัฒนาประณิธิ)     กรรมการ 
๙.  รองอธิการบดี      (ผศ.วงศวีระ วรรณพงศ)       กรรมการ 
๑๐.   รองอธิการบดี   (ผศ.สมาน  วีรกุล)     กรรมการ 
๑๑.   รองอธิการบดี   (ดร.สวิุทย  นามมหาจักร)    กรรมการ 
๑๒.  คณบดีคณะครุศาสตร      กรรมการ 
๑๓.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
๑๔  คณบดีคณะวิทยาศาสตร      กรรมการ 
๑๕.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะเทคโนโลยี      กรรมการ 
๑๗.  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
๑๘.  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
๑๙.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๒๐.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

         ๒๑.  รองอธิการบดี  (ดร.ชาติชาย  มวงปฐม)    กรรมการและเลขานุการ 
 

                       สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

(ลงช่ือ) 
                                                                  (ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
 
 



 

 
 

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ท่ี ๐๐๒/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

       เน่ืองจากระบบการบรหิารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป   จึงแตงตั้งผูมี
นาม 
ตอไปน้ีเปนคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ี 
 

        ๑.  ดร.กีรติ  ธนศรีวนิชชัย  ประธานกรรมการ 
                               ๒.  รศ.โสภณ  แดงประวตั ิ  รองประธาน 

๓.  ผศ.ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล กรรมการ 
๔.  รศ.สุรพงษ  ลือทองจักร  กรรมการ 
๕.  ผศ.ดร.ศริ ิ ดวงพร   กรรมการ 
๖.  นายชนะชัย  บุญเพิ่ม   กรรมการ 
๗.  นายปรีชา  สังเกตชน   กรรมการ 

          ๘.  ดร.สุวิทย  นามมหาจักร  กรรมการและเลขานุการ 
     ๙.  นายพิเชษฐ  แยมโคกสูง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

          หนาท่ี 
๑. พิจารณาปรบัปรุงแกไขเพิ่มเติม ยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวย 

สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. พิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับขอบังคับหรือระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการแกไข 

เพิ่มเติมปรับปรุงขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

           สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

(ลงช่ือ) 
                                                               (ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 



 
 

 

 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ท่ี ๐๐๓/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงตั้งกรรมการพิจารณายกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

ตามท่ี ก.พ.อ. ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา  ออกขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบตัิราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๓ น้ัน เพื่อใหเปนไปตามประกาศดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงแตงตั้งผูมีรายนามตอไปน้ี เปน
กรรมการพิจารณารางขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ 

 

๑.  ดร.กีรติ  ธนศรีวนิชชัย  ประธานกรรมการ 
๒.  รศ.โสภณ  แดงประวัต ิ  รองประธาน 
๓.  ดร.ชาติชาย  มวงปฐม  กรรมการ 
๔.  ผศ.ดร.ศริ ิ ดวงพร   กรรมการ 
๕.  ผศ.ดร.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล กรรมการ 
๖.  รศ.สุรพงษ  ลือทองจักร  กรรมการ 
๗.  รศ.นิเทศสุขกิจ  ทัพซาย  กรรมการ 
๘.  นายชนะชัย  บุญเพิ่ม   กรรมการ 
๙.  ดร.ชาตรี  นาคะกุล   กรรมการ 
๑๐.  ดร.สุวิทย  นามมหาจักร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.  นางสาวจารุณี  จันทรเสนา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒.  นายพิเชษฐ  แยมโคกสูง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

    หนาท่ี  ยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบตัิราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประกาศใชบังคับ
ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 

           สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

                                                                    (ลงช่ือ)   
                                                                  (ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
      คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ที่ ๐๐๔/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กอนเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
------------------------ 

 

เพ่ือใหการพิจารณาขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ของสภามหาวิทยาลัย
เปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังผูมีรายนาม
ตอไปน้ี 

       ๑.  นางอุมาพร  วังคําแหง  ประธานกรรมการ 
๒.  ดร.กีรติ  ธนศรีวนิชชัย  รองประธาน 
๓.  รศ.โสภณ  แดงประวัติ  กรรมการ 
๔.  ผศ.ดร.ศิริ  ดวงพร   กรรมการ 
๕.  ดร.สุวิทย  นามมหาจักร  กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นายพิเชษฐ  แยมโคกสูง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที ่
๑. พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

                                     กอนเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
๒. พิจารณาใหความเห็นในขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     อุดรธานี แกสภามหาวิทยาลัย 

 
           สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

(ลงช่ือ) 
 

 

                                                                 (ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 

 
 

 

 



 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ที่ ๐๐๖/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

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

 

  ตามที่ นายเลขา  ทองธิราช  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยี  
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการผูแทนคณะ ไดเกษียณอายุราชการ 
ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๐) และมาตรา ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยลือชัย พรหมรัตนรักษ  เปน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการผูแทนคณะ โดยมีวาระอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
      
 
          

           (ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ท่ี ๐๐๗ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

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

               อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ในคราวการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงแตงตั้งผูมีนามตอไปน้ี เปน
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ 
 

            ๑.  อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
๒.  ดร.ชัยพร รัตนนาคะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๓.  รศ.ดร.ไพฑูรย  สุขศรีงาม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๔.  ดร.กีรติ  ธนศรีวนิชชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 

          ๕.  นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖.  ผศ.ดร.ดวงสมร  กิจโกศล     กรรมการผูแทนคณาจารย   กรรมการ 
๗.  ผศ.เดชอนันต  บุญผัน  กรรมการผูแทนคณาจารย              กรรมการ 
๘.  รศ.โสภณ แดงประวัต ิ กรรมการผูแทนผูบริหาร     กรรมการ 
๙.  นายอนุกูล  ออนสวัสดิ์ กรรมการผูแทนผูบริหาร     กรรมการ 
๑๐.   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี              เลขานุการ 

 
            หนาท่ี  ใหคณะกรรมการดําเนินงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
                     สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

(ลงช่ือ) 
                                                                  (ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย) 

 รักษาการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 



      

 

 
 

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ที่ ๐๐๘/๒๕๕๔ 

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

   
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ  

หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗  และ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงแตงตั้ง      
ผูมีนามตอไปนี้เปนคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คือ 
 

(๑) อธิการบดี          ประธานกรรมการ 
 (๒) รองอธิการบดี (รศ.โสภณ  แดงประวัติ)    ผูแทนรองอธิการบดี      กรรมการ 
 (๓) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    ผูแทนคณบดี         กรรมการ 
 (๔) คณบดีคณะเทคโนโลยี   ผูแทนคณบดี         กรรมการ 
 (๕) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 
               และงานทะเบียน    ผูแทนผูอํานวยการสํานัก       กรรมการ 
 (๖) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม           ผูแทนผูอํานวยการสํานัก       กรรมการ 
 (๗) ผูชวยศาสตราจารยสุรัชนี  เคนสุโพธ์ิ  ผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
 (๘) นายสันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย         ผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 
 (๙) ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ  วรรณพงศ           ผูแทนรองอธิการบดี      กรรมการและเลขานุการ 
 (๑๐) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี                  ผูชวยเลขานุการ  
 

 หนาที่  ใหคณะกรรมการดําเนินงานตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗   
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔                                                 
                                                  
 
                          (ดร.ชัยพร  รัตนนาคะ) 
                                                       อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน   
                                                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ท่ี ๐๑๐/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

-------------------------- 
   
       ดวย  นายชาตรี  นาคะกุล  ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๑๘ (๙) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการ ลงวันท่ี  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒  ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันท่ี          
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  โดยตําแหนงดังกลาวจะครบวาระการดํารงตําแหนง วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖   

 

                อาศัยอํานาจตามขอ ๖  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแตงตั้งผูมีนามตอไปน้ี เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คือ :- 

 
      ๑.  อธิการบดี      ประธาน 
      ๒.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพยสถิตย    (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)       กรรมการ 
      ๓.  นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต      (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
      ๔.  ผศ.ดร.ดวงสมร  กิจโกศล     (กรรมการผูแทนคณาจารย)   กรรมการ 
      ๕.  รศ.โสภณ  แดงประวัติ         (รองอธิการบดี)  กรรมการและเลขานุการ 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
            (ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชัย) 
              รักษาการ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                          
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