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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙                   
มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                       
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ในการประชุม ครั้งที ่๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ”   หมายความว่า   คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง               
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”   หมายความว่า   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมิน     
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาที่มีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 “ตำแหน่งทางวิชาการ”   หมายความว่า   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 
 
 

/ผู้ขอ... 



๒ 
 

 “ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”   หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                      
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน                     
ในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน                         
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน” หมายความว่า  ตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่น              
และสังคม  ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ  ด้านการสอน  ด้านนวัตกรรม  และด้านศาสนา  
 ข้อ ๕  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์                
ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อจากสภามหาวิทยาลัย  
 ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการก็ได้ 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากร                   
ในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๖ ในกรณีที่มีผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 
  (๑)  ประธานกรรมการ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์                
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสภามหาวิทยาลัย  
        ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์             
ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการก็ได้ 
       (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย                      
โดยครอบคลุมผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้น ๆ 
       สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนั้น ๆ ก็ได้ 

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง โดยคำแนะนำของอธิการบดี เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ทั้ งนี้สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้ 
 ข้อ ๘ การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) และข้อ ๖ (๒) ให้ประธานกรรมการพิจารณา
ร่วมกับอธิการบดี เพ่ือเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
   ข้อ ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๒) และข้อ ๖ (๒) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
   นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
   (๑)  ตาย 
   (๒)  ลาออก 

    (๓)  สภามหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

/(๔) ถูก... 



๓ 
 

   (๔)  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด 
    (๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

    การให้ออกจากตำแหน่งตาม (๓) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

    ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามข้อ ๕ และข้อ ๖ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ                          
และได้มีการดำเนินการให้ผู้ ใดดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่                       
ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มี ผู้ดำรงตำแหน่ง                
แทนก็ได ้ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเท่าที่มีอยู่มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๙ ต่อไปได ้
   ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามข้อ ๕ และข้อ ๖ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีประธานหรือกรรมการใหม่แล้ว 
   ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง  
 ข้อ ๑๐  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ให้ใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๑  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนดและ
โดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑๑.๑  ประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  โดยอาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
  ๑๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชาที่เสนอขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  ๑๑.๓ พิจารณาผลการประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ             
ตามข้อ ๑๑.๑ และพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๑.๒ แล้วให้นำเสนอสภาวิชาการ                  
ให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
  ๑๑.๔ พิจารณาเทียบตำแหน่งวิชาการจากระบบอื่นตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
  ๑๑.๕ พิจารณาเกี่ยวกับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
  ๑๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายและตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด   

ข้อ ๑๒  ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                     
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับ 
กับการพิจารณาแต่งตั้งผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ โดยอนุโลม    
                 การพิจารณาแต่งตั้งกระทำได้ ๒ วิธีคือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติและวิธีพิเศษ  ทั้งนี้ให้พิจารณา          
จากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
 
 
 

/ข้อ ๑๓ การ... 



๔ 
 

 ข้อ ๑๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่  ก.พ .อ. กำหนด               
สำหรับสาขาวิชาที่เสนอขอหรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาและผลงานที่เสนอขอโดยต้องไม่ใช่
บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอ 
จำนวน ๓ – ๕ ราย 
 ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สภามหาวิทยาลัย                
อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชุนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขา                      
ที่เสนอขอ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดำเนินการแต่งตั้ง 
 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 
 ข้อ ๑๔  การพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผล
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจยกเว้นการประชุม  โดยถือเอาผลการประเมินดั งกล่ าว                    
เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการได้ 
 การพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงาน      
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ต้องจัดให้มีประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
 ข้อ ๑๕  การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบและเสนอรัฐมนตรี                           
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนำเสนอนายกรัฐมนตรี นำความ                
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๑๖  การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้ว            
ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                       
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                    
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ ผู้ ขอกำหนดตำแหน่ งทางวิชาการได้ยื่ น เรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่ ง                   
ทางวิชาการไว้กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕                      
ในนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ แล้วแต่                    
ความประสงค์ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่                  
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการใหม่               
ตามข้อบังคับนี ้

/ข้อ ๑๙ ให้... 



๕ 
 

ข้อ  ๑๙  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจตีความภายใต้
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ และคำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

       (รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 

 
 


