
 
ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำนี 

ที่ ๐๐๑/๒๕๕๕ 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั 

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

        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ว่ำด้วยคณะกรมกำร 
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ ๒๕๔๗  และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ในครำวกำรประชุม        
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔  จึงแต่งตั้งผู้มีนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี คือ 
 

  ๑.  นำยวิโรจน ์  พิพัฒน์ไชยศิริ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยกิตตพิงษ์   สกุลค ู  กรรมกำร 
  ๓.  นำงฉำยำ   ตยำงคนนท ์  กรรมกำร  
  ๔.  นำยธิติวัฒน์  สิมำนนท์ธัญนิจ  กรรมกำร 
  ๕.  นำยเชำว์  อุดมพำนิช  กรรมกำร 
  ๖.  นำยประยูร   เหล่ำเรำวิโรจน ์ กรรมกำร 
  ๗.  นำยพิศำล   เชยค ำแหง  กรรมกำร 
  ๘.  นำยสมชัย   ไกรครุฑร ี  กรรมกำร 
  ๙.  นำยสมโพชน ์  เกยีรติไกรวัล  กรรมกำร 
  ๑๐. นำยสวำท   ธีระรัตนนุกูลชัย  กรรมกำร 
  ๑๑. ผศ.ดร.ธวัช   สุทธิกุลสมบัต ิ  กรรมกำรผู้แทนคณะ 
  ๑๒. ผศ.ภำพร   ขันธะหตัถ ์  กรรมกำรผู้แทนคณะ 
  ๑๓.  นำงสำวพรภัทรำ   จ ำเริญ  กรรมกำรผู้แทนคณะ 
  ๑๔.  นำงสำวปยิวดี   ยำบุษด ี  กรรมกำรผู้แทนคณะ 
  ๑๕.  ดร.ระวี   พรหมหลวงศรี  กรรมกำรผู้แทนคณะ 
  ๑๖.  พนัโทเอกสิทธ์ิ   ตรีวัฒน์สุวรรณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๗.  ประธำนสภำนักศึกษำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๘.  นำยกองค์กำรนักศึกษำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

           ณ  วันที ่ ๑๘ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   
                  (ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพยีรชัย) 

   นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี ๐๐๒/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรบัพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี (ก.บ.ม.) 
--------------------- 

 
        อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ในครำวกำร
ประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๕  จึงแต่งตั้งผู้มีนำมต่อไปนี้เป็นกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคล ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี คือ 
 

๑. อธิกำรบด ี                      ประธำนกรรมกำร 
๒. รศ.โสภณ  แดงประวัต ิ        รองอธิกำรบด ี                   กรรมกำร 
๓. ดร.สุวิทย์  นำมมหำจักร     รองอธิกำรบด ี                   กรรมกำร 
๔. รศ.นิเทศสุขกิจ ทัพซ้ำย       ผู้แทนคณบด ี                    กรรมกำร 
๕. ดร.วิบูล  เป็นสุข      ผู้แทนคณบด ี                    กรรมกำร 
๖. ผศ.ดร.กฤษฎำ  ณ หนองคำย    ผู้แทนผู้อ ำนวยกำร/ส ำนัก/สถำบนั              กรรมกำร 
๗. นำยปณิธำน  เมฆกมล    ผู้แทนพนักงำน                       กรรมกำร 
๘. นำยชุมพล ช ำนำญสำร    ผู้แทนพนักงำน                       กรรมกำร 
๙. ดร.กีรติ  ธนศรีวนิชชัย ผู้ทรงคุณวุฒิดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล             กรรมกำร 
๑๐.  รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงำม     ผู้ทรงคุณวุฒิดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล            กรรมกำร 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

            ทั้งนี้ ตัง้แต่วันท่ี  ๑๔  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

          สั่ง   ณ  วันที่  ๒๓ มถิุนำยน พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
     

 

 
  (ศำสตรำจำรย ์ดร.พจน์   สะเพียรชัย) 
  นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
 
 
 
 



 
ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำนี 

ที่ ๐๐๓/๒๕๕๕ 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหนง่บริหำร 

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

        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๖  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติ
ให้สภำมหำวิทยำลัยประกอบด้วย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจำกผู้ด ำรงต ำแหน่ง              
รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๔๗  
โดยมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ในครำวกำรประชุม คร้ังที่  ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน  ๒๕๕๕  
จึงแต่งตั้งผู้มนีำมต่อไปนี้เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 
 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์   กรรมกำรจำกผูด้ ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี 
๒.  รองศำสตรำจำรย์สุรพงษ์ ลือทองจักร      กรรมกำรจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี 
๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล  กรรมกำรจำกผู้ด ำรงต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำร 
๔.  รองศำสตรำจำรย์โสภณ แดงประวัต ิ     กรรมกำรจำกผูด้ ำรงต ำแหน่ง 
                                                       ตำมข้อ (๑) (๒) และ (๓)                                   

  ทั้งนี้ รำยที่ ๑  ตัง้แต่วันท่ี  ๒๐  เมษำยน  ๒๕๕๕ 
                          รำยที ่๒ – ๔  ตัง้แต่วนัที่  ๑๔  มิถนุำยน  ๒๕๕๕ 
  
  สั่ง   ณ วันท่ี  ๒๓ มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
   
                  (ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพยีรชัย) 

   นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำน ี
ที่ ๐๐๔ /๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

---------------------- 
 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่  
๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ในครำวกำรประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ 
กันยำยน  ๒๕๕๕  จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร คือ 
 

 ๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ  เหลืองอมรเลิศ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย   กรรมกำร 
 ๓.  ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์  กรรมกำร 
 ๔.  ศำสตรำจำรย์ ดร.ละออศรี  เสนำะเมือง  กรรมกำร 
 ๕.  ศำสตรำจำรย์ ดร.เมธำ  วรรณพัฒน์   กรรมกำร 
 ๖.  ศำสตรำจำรย์ เสนำะ  ติเยำว์    กรรมกำร 
 ๗.  รองศำสตรำจำรย์ โสภณ  แดงประวัติ   เลขำนุกำร 
 ๘.  นำงสำวเพ็ญพร  วงศ์ทอง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยำยน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        
 
 
 

(ศำสตรำจำรย ์ดร.พจน์   สะเพียรชัย) 
นำยกสภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำน ี

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

      ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลยัรำชภัฏอุดรธำน ี
ที่ ๐๐๖/๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อกฎหมำย ระเบยีบ ข้อบงัคับ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำน ีก่อนเข้ำสู่กำรพจิำรณำของสภำมหำวิทยำลัย 

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

เพื่อให้กำรพิจำรณำข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี เป็นไปโดยถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย  ดังผู้มีรำยนำม
ต่อไปนี ้

       ๑.  นำงอุมำพร  วงัค ำแหง  ประธำนกรรมกำร 
๒.  ผศ.เดชอนันต ์  บญุผัน  กรรมกำร 
๓.  นำยชุมพล  ช ำนำญสำร  กรรมกำร 
๔.  ผศ.วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.  นำยพิเชษฐ  แย้มโคกสูง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าท่ี 
๑. พิจำรณำกลั่นกรองข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

อุดรธำนี ก่อนเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัย 
๒. พิจำรณำให้ควำมเห็นในข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

อุดรธำนี แก่สภำมหำวิทยำลัย 
 

           สั่ง  ณ วันที่  ๒๗  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 

 
                                                                       (ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย) 

      นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำนี 
                                                       ที่ ๐๐๗/๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต่งตัง้อนกุรรมกำรศึกษำกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนมหำวิทยำลัย  
และยกร่ำงข้อบังคบักำรจัดตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

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

 เนื่องด้วยมหำวิทยำลัยมีควำมประสงค์ท่ีจะจัดตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏอุดรธำนี  เพื่อให้กำรจัดตั้งเป็นไปโดยถูกต้อง ตำมระเบียบข้อบังคับ    จึงแต่งตั้งอนุกรรมกำรศึกษำกำร
จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนมหำวิทยำลัย และยกร่ำงข้อบังคับกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี เพื่อเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ดังผู้มีรำยนำมต่อไปนี้ 
 

๑.  รองศำสตรำจำรย ์ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงำม  ประธำนกรรมกำร 
๒.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์  กรรมกำร 
๓.  นำยสันติภำพ  ศิริวฒันไพบลูย ์   กรรมกำร 
๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัฒนำภรณ์  ชัยประเสริฐ  กรรมกำร 
๕.  นำงอุมำพร  วังค ำแหง    กรรมกำร 
๖.  นำยชุมพล  ช ำนำญสำร    กรรมกำร 
๗.  นำยปณิธำน เมฆกมล    กรรมกำร 
๘.  ดร.สุวิทย์  นำมมหำจักร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙.  นำยยุทธวัฒน์ ลือชำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
สั่ง  ณ วนัที่  ๒๗  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 
 

 
                                                                   (ศำสตรำจำรย ์ดร.พจน์   สะเพยีรชัย) 

   นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำนี 
ที่ ๐๐๘/๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี 
---------------------- 

 

 อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ
อธิกำรบดี พ.ศ ๒๕๔๗  ข้อ ๖  และโดยควำมเห็นชอบของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ในกำรประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๕  แต่งตั้งผู้มีนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี คือ 
 

๑.  ศำสตรำจำรย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยสมศักดิ์  ตรีทิพย์สถิตย์  กรรมกำร 
๓.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงำม กรรมกำร 
๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล กรรมกำร 
๕.  นำยสันติภำพ  ศิริวัฒนไพบูลย์  กรรมกำร 
๖.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์ กรรมกำร 
๗.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล กรรมกำร 
๘.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จงกลณี  ศรีส ำรำญ กรรมกำร 
๙.  ดร.ระวี  พรหมหลวงศรี   กรรมกำร 
 

     หน้าที่  ด ำเนินกำรสรรหำอธิกำรบดี ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี   
ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำอธิกำรบดี พ.ศ ๒๕๔๗  คือ 
 

-  ประเมินสภำพและก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำและกำรแก้ปัญหำของมหำวิทยำลัยในสี่ปี 
ข้ำงหน้ำ เพ่ือเป็นกรอบในกำรเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี และประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันก่อนกำร
สมัครและกำรเสนอชื่อ 

    -  ด ำเนินกำรสรรหำตำมข้อก ำหนดในข้อ ๗, ๘ และ ๙  ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
อุดรธำนี ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำอธิกำรบดี พ.ศ ๒๕๔๗   
 
         สั่ง   ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ  ๒๕๕๕ 
 
 
 

   (ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย) 
  นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำนี 
ที่ ๐๐๙ /๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

---------------------- 
 
 อนุสนธิ ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  เลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ลงวันที่  ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๕  นั้น เนื่องจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในครำว
ประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๕  ที่ประชุมเห็นควรเพิ่มกรรมกำรที่มำจำกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม  จึงให้ยกเลิกค ำสั่งสภำ
มหำวิทยำลัย เลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๕  และแต่งตั้งให้ผู้มีนำมต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร คือ 

 

 ๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ  เหลืองอมรเลิศ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย   กรรมกำร 
 ๓.  ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์  กรรมกำร 
 ๔.  ศำสตรำจำรย์ ดร.ละออศรี  เสนำะเมือง  กรรมกำร 
 ๕.  ศำสตรำจำรย์ ดร.เมธำ  วรรณพัฒน์   กรรมกำร 
 ๖.  ศำสตรำจำรย์ เสนำะ  ติเยำว์    กรรมกำร 
 ๗.  ศำสตรำจำรย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ   กรรมกำร 
 ๘.  รองศำสตรำจำรย์ โสภณ  แดงประวัติ   เลขำนุกำร 
 ๙.  นำงสำวเพ็ญพร  วงศ์ทอง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี  ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
        
 
 

(ศำสตรำจำรย ์ดร.พจน์   สะเพียรชัย) 
นำยกสภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำน ี

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำน ี

ที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
เร่ือง  แต่งตัง้ผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบด ี

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

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำยในมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพจึงอำศัย
อ ำนำจตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยควำมเห็นชอบ
ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวำคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง    
นำยณัติเทพ  พิทักษำนุรัตน์  เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ 
มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  จนกว่ำจะมีกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 
      
        (ศำสตรำจำรย ์ดร.พจน์  สะเพียรชัย)                                                      
                นำยกสภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสัง่สภำมหำวิทยำลัยรำชภฏัอุดรธำนี 

ที่ ๐๑๑/๒๕๕๕ 
เร่ือง  แต่งตัง้กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 

--------------------- 
   
  ตำมท่ี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำพร  ขันธะหัตถ์  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัด 
คณะวิทยำกำรจัดกำร  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยในฐำนะกรรมกำรผู้แทนคณะ 
ได้เกษียณอำยุรำชกำร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๕ จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘(๑๐) และ
มำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้ง นำยพนำ  ดุลยพัชร์ เป็นกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย ในฐำนะกรรมกำรผู้แทนคณะ โดยมีวำระอยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำกับวำระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี  ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙ ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  

      

 
          

           (ศำสตรำจำรย์ ดร.พจน์  สะเพยีรชัย) 
     นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

 
 


