
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที่ 0361/๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินค่ำงำนเพื่อก ำหนดระดับต ำแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ และ 

ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  
   

  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินค่างานในการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  เป็น ไปด้ วยความเรียบร้อย  และบั งเกิดผลดี  ฉะนั้ น  อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๑                             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๔ และ ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕56 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพ่ือ
ก าหนดระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และประเภททั่วไป                     
ระดับช านาญงาน ดังนี้ 

  ๑.ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ๑.๑ กองกลำง ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย   ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๓) ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๒ กองบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๓) ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.3 กองนโยบำยและแผน ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๓) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/1.4 กองบริการการศึกษา... 
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 ๑.4 กองบริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๓) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.5 กองพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 2) ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.6 กองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๓) ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะครุศำสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ  
 ๒) คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 ๓) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ  
 ๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
 ๓) หัวหน้าส านักคณบดี  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 
/4. คณะวิทยาการจัดการ... 
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 4. คณะวิทยำกำรจัดกำร ประกอบด้วย  
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 ๓) หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 5. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
 ๓) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 6. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย   ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
 ๓) หัวหน้าส านักคณบดี  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 7. คณะเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย   ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการ 
 ๓) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 8. วิทยำลัยนำนำชำติ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย   ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
 ๓) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

/9. วิทยาลัยน่าน... 

 

 



~ ๔ ~ 
 

 9. วิทยำลัยน่ำน ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย   ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีวิทยาลัยน่าน  กรรมการ 
 ๓) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑0. บัณฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
 3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑1. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ    กรรมการ 
 3) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 12. สถำบันวิจัยและพัฒนำ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
 3) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 13. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ  
 ๒) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ   กรรมการ 
 3) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 

/14. ศูนย์วิทยาศาสตร์... 
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  ๑4. ศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 3) รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑5. ส ำนักงำนมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำและตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑6. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑7. ศูนยวิ์ทยบริกำรจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการแพร่  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑8. ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพกำรศึกษำบูรณำกำรกับกำรท ำงำน ประกอบด้วย 
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

/19. โครงการ... 

 

 



~ ๖ ~ 
 

 ๑9. โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ ประกอบด้วย  
 ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 2) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการสวนพฤกษศาสตร์  กรรมการ 
 ๔) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 6) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 20. โครงกำรพัฒนำพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ล ำรำงทุ่ งกะโล่ ประกอบด้วย
   ๑) รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 2) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
 4) ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  พิมพ์สาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 5) ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  กิตติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ประเมินค่างานและให้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

   

    สั่ง  ณ  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า)    
                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
                                       ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


