
 
 
 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี ๐๐๑/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิกำรบด ี
----------------------- 

   
  เพื่อให้การด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ และโดยความ
เห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖  แต่งตั้งผู้มี
นามต่อไปนี้เป็นรองอธิการบดี คือ  
 

   ๑.  รองศาสตราจารย์โสภณ  แดงประวัต ิ
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มาน  วีรกุล 
   ๓.  รองศาสตราจารย์สมชาย   ช่ืนวัฒนาประณิธิ 
   ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์
   ๕.  นายชาติชาย   ม่วงปฐม 
   ๖.  นายสุวิทย์    นามมหาจกัร 
 

  ทั้งนี้ ตัง้แต่วันท่ี  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 
            สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
ที่ ๐๐๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปริญญำกิตติมศักดิ์ 
---------------------- 

  

                   อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์ 
การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๙ (๑) แต่งต้ังผู้มีนามต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ คือ 
 

  ๑.  อธิการบดี                ประธานกรรมการ 
  ๒.  รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม     ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย         กรรมการ 
  ๓.  นายสมศักด์ิ  ตรีทิพย์สถิตย์  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย        กรรมการ 
  ๔.  ผศ.ดร.ดวงสมร  กิจโกศล    ผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย         กรรมการ 
  ๕.  ผศ.เดชอนันต์ บุญผัน        ผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย        กรรมการ 

๖.  รองอธิการบดี  (รศ.โสภณ  แดงประวัติ)      กรรมการ 
  ๗.  รองอธิการบดี  (รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ)        กรรมการ 
  ๘.  รองอธิการบดี  (ดร.สุวิทย์   นามมหาจักร)        กรรมการ 
  ๙.  รองอธิการบดี  (ผศ.สมาน  วีรกุล)          กรรมการ 
                    ๑๐.  รองอธิการบดี (ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์)      กรรมการ 
  ๑๑.  คณบดีคณะครุศาสตร์        กรรมการ 
  ๑๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์           กรรมการ 
  ๑๓.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
  ๑๔.  คณบดีคณะเทคโนโลยี      กรรมการ 
  ๑๕.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
  ๑๖.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
  ๑๗.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา       กรรมการ 
  ๑๘.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
  ๑๙.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
  ๒๐.  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม     กรรมการ 
  ๒๑.  รองอธิการบดี  (ดร.ชาตชิาย  ม่วงปฐม)     กรรมการและเลขานุการ 
 
             สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
            (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี ๐๐๓/ ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย   
---------------------- 

 
              อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการด าเนินการ 
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวการประชุม         
คร้ังที ่๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  คือ 
 
        ๑.  นางอุมาพร  วังค าแหง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
          ๒.  ผศ.ประสงค์  สุรียธนาภาส    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
        ๓.  นายพรชัย  สินธุประสิทธ์ิ    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
        ๔.  นายเฉลิม  ศรีผดุง     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
        ๕.  ผศ.สุทธิชัย  หล่อตระกูล   ผู้แทนข้าราชการ   กรรมการ 
        ๖.  นายพิเชษฐ  แย้มโคกสูง   ผู้แทนข้าราชการ   กรรมการ 
        ๗.  นายประกาศ  แสนทอง   ผู้แทนข้าราชการ   กรรมการ 
        ๘.  รองอธิการบดี (ผศ.วงศ์วีระ  วรรณพงศ์)              เลขานุการ 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
      
 
 

        (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย) 
       นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี ๐๐๔/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี 
--------------------------- 

 
  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕   แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดี  คือ 
 
 ๑.  คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์ 
  ๑.  อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  กรรมการ 
  ๓.  นายสมศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์    กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ ์  กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.  คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเทคโนโลย ี
  ๑.  อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  กรรมการ 
  ๓.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพยส์ถติย ์    กรรมการ 
  ๔.  นายสนัติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย ์   กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.  คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะมนุษยศสตร์และสังคมศำสตร ์
  ๑.  อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  กรรมการ 
  ๓.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพยส์ถติย ์    กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ ์  กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

/๔  คณะกรรมการ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

 ๔.  คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
  ๑.  อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  กรรมการ 
  ๓.  นายสมศักดิ์   ตรีทิพยส์ถิตย ์    กรรมการ 
  ๔.  นายสนัติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย ์   กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๕.  คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 
  ๑.  อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  กรรมการ 
  ๓.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพยส์ถติย ์    กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ ์  กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

   
 

(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี  ๐๐๕/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แก้ไขค ำสั่ง 

--------------------------- 
 
      อนุสนธิค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๐๐๔/๒๕๕๖  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และเลขานุการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี  จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ ๒๕๔๗ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” ซึ่งคณะกรรมการต้องไม่สังกัดอยู่ใน
หน่วยงานที่ก าลังสรรหา หากไม่สามารถท าได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย   จึงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี คือ เปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์  ให้เป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศิริวัฒนกุล เป็น กรรมการและเลขานุการ  ดังนี้ 
 
  คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเทคโนโลย ี
 

  ๑.  อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  กรรมการ 
  ๓.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพยส์ถติย ์    กรรมการ 
  ๔.  นายสนัติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย ์   กรรมการ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศิริวัฒนกลุ  กรรมการและเลขานุการ 

 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
                                                                                      
            (ดร.ชัยพร  รัตนนาคะ) 
 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  รักษาราชการแทน 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 

 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี

ท่ี ๐๐๖/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร 

----------------------------- 
 
      อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ      
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  คือ 
 

  ๑.  คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
   ๑.๑  อธิการบด ี         ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ 
   ๑.๓  นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต   (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ 
   ๑.๔  ผศ.ดร.ดวงสมร  กิจโกศล (กรรมการผู้แทนคณาจารย์)   กรรมการ 
   ๑.๕  ดร.ชาติชาย   ม่วงปฐม    (รองอธิการบดี)    กรรมการและเลขานุการ 
 

๒.  คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
   ๒.๑  อธิการบด ี       ประธานกรรมการ 
   ๒.๒  รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
   ๒.๓  นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต   (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
   ๒.๔  นายสันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย์ (กรรมการผู้แทนคณาจารย์) กรรมการ 
   ๒.๕  รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ   (รองอธิการบดี) กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.  คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๓.๑  อธิการบด ี      ประธานกรรมการ 
   ๓.๒  รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
   ๓.๓  นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต   (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
   ๓.๔  ผศ.เดชอนันต์ บุญผัน    (กรรมการผู้แทนคณาจารย์)  กรรมการ 
   ๓.๕  รศ.โสภณ  แดงประวัติ  (รองอธิการบดี)          กรรมการและเลขานุการ 
    

/๔.  คณะกรรมการ... 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ – 
 

๔.  คณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๔.๑  อธิการบด ี        ประธานกรรมการ 
   ๔.๒  รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ 
   ๔.๓  นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต    (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)   กรรมการ 
   ๔.๔  ผศ.ดร.สุรัชนี  เคนสุโพธิ์   (กรรมการผู้แทนคณาจารย์)   กรรมการ 
   ๔.๕  ผศ.สมาน วีรกุล         (รองอธิการบดี)    กรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๗  มนีาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

   
   

 
(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                            ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
ท่ี  ๐๐๗/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมกำร (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

--------------------------- 
 
     ด้วยตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้น าผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการมาเป็นหลักในการพิจารณา พร้อมทั้งข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษา
วินัย และจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดและโดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม   ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์  ชัยประเสริฐ อนุกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชอนันต์  บุญผัน  อนุกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล อนุกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๖. นายยุทธวัฒน์  ลือชา   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                                                                                      
         

        (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย) 
                                                                     นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี
  
        

 
  
 

 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี ๐๐๗/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณบดี 
------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๗  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ในคราว
ประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  แต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณบดี 

 

๑. รองศาสตราจารย์สมชาย  วรกิจเกษมสกุล เป็นคณบดีคณะครุศาสตร ์
๒. นายสุทธิพงศ์  เปรื่องค้า    เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี 
๓. รองศาสตราจารย์สุรพงษ์  ลือทองจักร  เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
       และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิชย์  ไชยแสง  เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียร  สิงห์จานุสงค์  เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

          ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

       สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

 (ศาสตราจารย ์ดร.พจน์   สะเพียรชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี

ท่ี  ๐๐๘/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนและตัวบุคคลของคณำจำรย์ท่ีจะเกษียณอำยุรำชกำร 

และจะให้ปฏิบัติงำนต่อด้วยแนวทำงต่ำง ๆ รวมท้ังแนวทำงกำรต่อเวลำรำชกำร 
--------------------------- 

 
                   ด้วยตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และโดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนด
จ านวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่าง ๆ รวมทั้ง
แนวทางการต่อเวลาราชการ คือ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม    ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ   กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์  ชัยประเสริฐ   กรรมการ 
๕. ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม    กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายณัฐวุฒิ  อินลา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายยุทธวัฒน์  ลือชา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
                                                                                      
 
         

        (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย)         
                                                                     นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

 
ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี

ท่ี  ๐๐๘/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ร่ำงข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ว่ำด้วยมำตรฐำนกำรก ำหนดระดับ

ต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอดุมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และมำตรฐำนกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรเปลี่ยนระดับต ำแหน่งและกำรตัดโอนต ำแหนง่ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 --------------------------- 

  ด้วยตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ     พล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดมาตรฐาน
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับเพื่อใช้ในหน่วยงาน  และโดยความเห็นชอบของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้
เป็นคณะอนุกรรมการ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรฐานการเปลี่ยน
ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คือ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ศิริวัฒนกุล กรรมการ 
๕. ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายนนัทวัฒน์  ป้อมเชียงพณิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
                                                                                      
         

        (ศาสตราจารย์ ดร.พจน ์สะเพียรชัย)         
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี ๐๐๙/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง คือ 

 
๑.  ดร.อ านาจ ผการัตน์          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๓.  ดร.กีรติ  ธนศรีวนชิชัย         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๔.  นายสมศักดิ์  ตรีทิพย์สถิตย์        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๕.  นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศิริวัฒนกุล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
 ๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงศ์   กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 
 ๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุัชนี เคนสุโพธิ์  กรรมการผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 ๙.  นายสันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย์       กรรมการผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 ๑๐.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี       เลขานุการ 
 

หน้ำที่  ให้คณะกรรมการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
     
 

       
          (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย)                                                      
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
ท่ี ๐๑๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร 
---------------------------- 

 
         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๗  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๖     
เมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๖  แต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้อ านวยการ 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  เหมวงษ ์  

         เป็นผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  ณ หนองคาย 

      เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์  วุฒิเสน 

      เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภิญโญ 
    เป็นผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 สั่ง   ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

       (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 


