
 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

ที ่ 976/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำประเมินพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 

ที่จะต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยจนครบอำยุหกสิบปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 

............................................................  
     
    เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
จนครบอายุหกสิบปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕60 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
   อาศัยอ านาจตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จนครบอายุหกสิบปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕60 ข้อ ๑ 1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อ 
สัญญาจ้าง ดังนี้ 

 1.  สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
๑) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) เป็น ประธานกรรมการ 
๒) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) เป็น กรรมการ 
๓) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  เป็น กรรมการ 
๔) หัวหน้าส านักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็น กรรมการ 
๕) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข) เป็น กรรมการและเลขานุการ 
๖) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 

   ประชุม 
๘) นางสาวประภารัตน์  มูลมาวัน  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 

   ประชุม 
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2. สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) เป็น ประธานกรรมการ 
๒) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) เป็น กรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการ 
๔) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการ 
๕) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)   เป็น กรรมการและเลขานุการ 
๖) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 
๘) นางสาวประภารัตน์  มูลมาวัน  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 

3. สังกัดศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ 
1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) เป็น ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) เป็น กรรมการ 
3) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช) เป็น กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ เป็น กรรมการ 
5) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)   เป็น กรรมการและเลขานุการ 
6) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
7) นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 
8) นางสาวประภารัตน์  มูลมาวัน  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 

4. สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) เป็น ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) เป็น กรรมการ 
3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็น กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็น กรรมการ 
5) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)   เป็น กรรมการและเลขานุการ 
6) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
7) นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 
8) นางสาวประภารัตน์  มูลมาวัน  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 
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5.  สังกัดกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล) เป็น ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) เป็น กรรมการ 
3) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็น กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็น กรรมการ 
5) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)   เป็น กรรมการและเลขานุการ 
6) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
7) นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 
8) นางสาวประภารัตน์  มูลมาวัน  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 

6. สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
๑) รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย) เป็น ประธานกรรมการ 
๒) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) เป็น กรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็น กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี เป็น กรรมการ 
๕) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)   เป็น กรรมการและเลขานุการ 
๖) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 
๘) นางสาวประภารัตน์  มูลมาวัน  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
     ประชุม 
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕60 

 
                                 สั่ง ณ วันที่  28 เมษายน พ.ศ.2563    

                              
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) 
   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


