
 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี  ๑๐๐๙ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) 
.........................................................   

  เพ่ือใหการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ี  ๗.๓  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)  เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้     

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีใหคําปรึกษา วินิจฉัย สั่งการตามท่ีเห็นเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  ประกอบดวย 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    ประธานกรรมการ 
      รองอธิการบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

         รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ   กรรมการ 
               รองอธิการบดีฝายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
              รองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 

    ทีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   กรรมการ 
    ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    กรรมการ 

               คณบดีคณะครุศาสตร       กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ                  
    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     กรรมการ 
    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ 

     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 
    ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม     กรรมการ  

     ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
    ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
    ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ   

     ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 
  ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  กรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 
    หัวหนางานระบบสารสนเทศและบริการ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                /๒. คณะกรรมการ... 
 



 ๒ 

     
๒. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มีหนาท่ี ดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  ใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก    ประธานกรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ  ธญัญะวัน    รองประธานกรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร. วชริะ  วิชุวรนันท   กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล    กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล    กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปาจรีย  ผลประเสริฐ   กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล     กรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวญัดาว  แจมแจง   กรรมการ 

     ผูชวยศาสตราจารย นรุตม  บุตรพลอย    กรรมการ 
 อาจารยศิลปณรงค  ฉวีพัฒน     กรรมการ 
 อาจารยฉัตรชนก  จรัสวิญู     กรรมการ 
 อาจารยธานี  เสนาะเมือง     กรรมการ    
 อาจารยประพัชร  ถูกมี      กรรมการ 
 อาจารยกีรศักดิ์  พะยะ      กรรมการ 

    อาจารยศรินญา  หวาจอย     กรรมการ 
   นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด      กรรมการ 
   นายจิรพงษ เทียนแขก      กรรมการ 
 อาจารยปรีชาภรณ ขันบุรี     กรรมการ 
   อาจารยพลอยพรรณ  สอนสุวิทย    กรรมการ 
   นางสาวเกศกนก  ไทยแท     กรรมการ 
   นายอธิวัฒน  ศรีพุก      กรรมการ 

 นายวันเฉลิม  พูนใจสม      กรรมการ 
 นางสาวอรปรียา  คําแพง     กรรมการ 
 นายสาวพัตร  ชูแจม      กรรมการ 
  นายพีระพล  ฮุงหวล      กรรมการ 
 นายณัฐพงษ  สินศรานนท     กรรมการ 

  นายเสกสรรค  ทองนาค      กรรมการ 
 นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม        กรรมการ 

 อาจารยยุติธรรม  ปรมะ      กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  มีหนาท่ี ดําเนินการพัฒนา ทบทวน 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ นําเสนอผลการพัฒนาตอผูบริหารข้ันตนและผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบดวย 

    ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน    ประธานกรรมการ 
  อาจารยยุติธรรม  ปรมะ     รองประธานกรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. วชิระ วิชุวรนันท   กรรมการ 
                                                                                          /ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร......   



 ๓ 

 
  ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล    กรรมการ 
    ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล    กรรมการ 

  อาจารยศิลปณรงค  ฉวีพัฒน     กรรมการ 
   อาจารยประพัชร  ถูกมี      กรรมการ 
  อาจารยกีรศักดิ์  พะยะ      กรรมการ  
  นายวันเฉลิม  พูนใจสม      กรรมการ 
  นางสาวอรปรียา  คําแพง     กรรมการ 
  นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น     กรรมการ 
  นายสาวพัตร  ชูแจม      กรรมการ 
   นายพีระพล  ฮุงหวล      กรรมการ 
  นายณัฐพงษ  สินศรานนท     กรรมการ 

    นายเสกสรรค  ทองนาค     กรรมการและเลขานุการ 
  นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           ๔. คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขอมูล  มีหนาท่ี  ดําเนินการจัดทําขอมูล  ปอนขอมูล  และปรับปรุงขอมูล   เขาสู
ระบบสารสนเทศ  ตรวจสอบผลการปอนขอมูล ประกอบดวย 

    ๔.๑  ระบบงานนักศึกษา  ประกอบดวย 
       ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน    ประธานกรรมการ 

   ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว   รองประกรรมการ 
อาจารยณัฐธิกานต ปนจุไร     กรรมการ 
อาจารยสุรินทร  เพชรไทย    กรรมการ 

   อาจารยพลอยพรรณ  สอนสุวิทย    กรรมการ 
อาจารยนันทิพัฒน   เพ็งแดง    กรรมการ 

  อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย     กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยอิสรีย ดอนคราม   กรรมการ 

    ผูชวยศาสตราจารยไพชยนต  สิริเสถียรวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
นายคมกริช  กลิ่นอาจ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๔.๒  ระบบงานหลักสูตร  ประกอบดวย 
  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน    ประธานกรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว   รองประธานกรรมการ 
  ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สิทธิพงษ   กรรมการ 
                     ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิษณุ บัวเทศ   กรรมการ 
อาจารยสายพิน พิกุลทอง กูรุง    กรรมการ         
อาจารยยุทธนา  พันธมี      กรรมการ 
อภินันท  ธรรมธีระศิษฏ     กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยนรุตม  บุตรพลอย   กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยเดช  ขัตติยะ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/๔.๓  ระบบงานศิษยเกา..... 



 ๔ 

   ๔.๓  ระบบงานศิษยเกา ประกอบดวย 
รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ               ประธานกรรมการ 
นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม     รองประธานกรรมการ 

                       อาจารยสุรินทร  เพชรไทย     กรรมการ 
อาจารยประพล  จิตคติ     กรรมการ 

                     อาจารยณัฐธิกานต ปนจุไร    กรรมการ 
อาจารยวัชรัศน   ศรีวิริยะกิจ    กรรมการ 
อาจารยเฉลิม ทองจอน     กรรมการ 

                     นางสาววรรณพร  แสนเตปน    กรรมการ 
  นายคมกริช กลิ่นอาจ     กรรมการ 

 นายณะราทิ  นอยมวง     กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวปานทิพย ขันทีทาว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๔.๔  ระบบงานบุคลากร ประกอบดวย 
รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชยั    ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร. ระมัด โชชัย    รองประธานกรรมการ 
นางมะลิวัลย รอดกําเนิด                     กรรมการ 
นายพัชร ไวกสิกรรม                        กรรมการ 

   อาจารยสุชิน   รอดกําเหนิด    กรรมการ 
อาจารยศรินญา  หวาจอย     กรรมการ 
นางสาวอัมพร รอดวิจิตร      กรรมการ 
นายภัทรพงษ ชูชีพ     กรรมการ 
นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา    การมการ 
นางสาวพัชรีญา  ใจโปรง     กรรมการ 

      นางสาวกรรณิกา อินแพลง     กรรมการ 
 นางสาวสตรีรัตน สุขเรือง     กรรมการ 

นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจิราภรณ  ลีจอย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๔.๕  ระบบงานวิจัย ประกอบดวย 
           รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ  ประธานกรรมการ 
   ดร.สุภาพร พงษภิญโญโอภาส             รองประธานกรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารยเพชรา  บุดสีทา   กรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารยบุญกฤติ รัตนพันธุ            กรรมการ 
                      อาจารยธิดารัตน  ทวีทรัพย    กรรมการ 

 อาจารยตรรกพร   สุขเกษม    กรรมการ 
                      นางสาวสุติมา  นครเขต     กรรมการ 

 นางสาวสุมาภรณ  บดีรัฐ     กรรมการ 
                      นายทวชิ  ปนวิเศษ     กรรมการ 
                      นางสาวศรนิรัตน  ฤทธิ์พรอักษร    กรรมการ 
                      นายพิพัฒน  ยอดวีระพงศ    กรรมการ 

          /ผูชวยศาสตราจารยชาลี.... 
   



 ๕ 

   ผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล    กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวชุติมา  ทองสาร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ๔.๖   ระบบงานอาคารสถานท่ี ประกอบดวย 
 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รกัการ    ประธานกรรมการ 

                      นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด     รองประธานกรรมการ 
                        ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล   กรรมการ 
                      ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
   นางมัทรีย ขาวจุย     กรรมการ 
                      ดร.ชัยรัตน  บุมี      กรรมการ 
                      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว  แจมแจง                     กรรมการ 
   อาจารยวิชุรา   วินัยธรรม    กรรมการ 
                      วาท่ีรอยตรี ฉัตรชัย วงษกันหา    กรรมการ 
    นายสุวัต  ชมอุต      กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล    กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี    กรรมการ 
 นางสาวรุงทิพย  แสนพรมมี    กรรมการ 

            นายอธิวัฒน  ศรีพุก     กรรมการ 
  นายเอกลักษณ มีสุข     กรรมการ 

 นายจิรพงษ เทียนแขก     กรรมการ 
 นายประทีป เพ็ญแจง     กรรมการ 
 นายวชัรินทร ปญญาเสน     กรรมการ 
 นายฉัตรชัย วงษกันหา     กรรมการ 
 นางมาลัย กลิ่นศรีสุข     กรรมการ 
 นายพีระพล  ฮุงหวล     กรรมการ 
 นายวิจิตร  โภคากร     กรรมการ 
 นายธนาวุฒิ  พูนรอดแกว     กรรมการ 

            นายเพง  วศินวงศสวาง     กรรมการและเลขานุการ 
    นางสาวกชพรรณ  พงษพยัคเลิศ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      ๔.๗  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 
                 ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   ประธานกรรมการ 
                      อาจารยฉัตรชนก  จรัสวิญู    รองประธานกรรมการ 
                      ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน  กรรมการ 
                      ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สิทธิพงษ   กรรมการ 
                      ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล   กรรมการ 
                      อาจารยปรยีานุช พรหมภาสิต    กรรมการ 
                      นางสาวสุติมา  นครเขต     กรรมการ 
                      นายพิพัฒน  ยอดวีระพงศ    กรรมการ 

 นางสาวรุงทิพย  แสนพรมมี    กรรมการ 
     /นางสาววาสนา.....   

 



 ๖ 

 นางสาววาสนา  ฤกษอุดม    กรรมการ 
    นางสาวรุงรุจี  ศรีดาเดช     กรรมการ 
                 นางสาวน้ําพัก  ขายทอง     กรรมการ 
     นางสาวชุติมา  ทอสาร     กรรมการ 
                      นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน    กรรมการ 
    นางสาวอุมาพร  สอนบุญเกิด    กรรมการ 
                      นายสรวัตร  ประภานิติเสถียร     กรรมการ 
   นางสาวสาวิตรี สุวรรณ     กรรมการ 

 นางสาวชรินรัตน  บุญมาก    กรรมการและเลขานุการ 
                      นางสาวพันทิพา  เย็นญา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๕. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  หนาท่ี ดําเนินการ
ออกแบบการติดตาม และประเมินผล การดําเนินการตรวจสอบ บันทึกขอมูล รายงานผลการติดตามใหกับผูบริหาร   และ
ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ  (ประกันคุณภาพดานระบบสารสนเทศ)  ประกอบดวย 

         ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล    ประธานกรรมการ 
   อาจารยยุติธรรม  ปรมะ     รองประธานกรรมการ 
  อาจารยศิลปณรงค  ฉวีพัฒน    กรรมการ 
  อาจารยประพัชร  ถูกมี     กรรมการ 

  นายวันเฉลิม  พูนใจสม     กรรมการ 
  นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น     กรรมการ 
  นายสาวพัตร  ชูแจม     กรรมการ 
   นายพีระพล  ฮุงหวล     กรรมการ 
         นายธนาวุฒิ  พูนรอดแกว     กรรมการ 
  นางกาญจนา  จันทรสิงห     กรรมการและเลขานุการ 

      นางสาวอรปรียา  คําแพง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ  แบงออกเปนกลุมงานยอย  ดังนี้ 

๕.๑.๒   ระบบงานนักศึกษา  ประกอบดวย 
    ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว   หัวหนา 

       ผูชวยศาสตราจารยไพชยนต  สิริเสถียรวัฒนา  กรรมการ 
    อาจารยณัฐธิกานต ปนจุไร        กรรมการ 

       นายคมกริช  กลิ่นอาจ    กรรมการ 
          นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม       กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๒  ระบบงานหลักสูตร 
          ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ครองแกว   หัวหนา 
          ผูชวยศาสตราจารยนรุตม  บุตรพลอย  กรรมการ 
          นายชัยเดช  ขัตติยะ    กรรมการ 

        นายเสกสรรค  ทองนาค    กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๓   ระบบงานศิษยเกา ประกอบดวย 

       รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ    หัวหนา 
                            นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม    กรรมการ 

      /นายณะราทิ…. 



 ๗ 

                              นายณะราทิ  นอยมวง    กรรมการ 
          นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม       กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๔  ระบบงานบุคลากร  ประกอบดวย 
                            นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด     หัวหนา 
                            นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ    กรรมการ 
                            นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา    การมการ 
                            นางสาวจิราภรณ  ลีจอย    กรรมการ 
                            นายอธิวัฒน ศรีพุก      กรรมการ 
                            นายเสกสรรค  ทองนาค    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๕  ระบบงานวิจัย  ประกอบดวย 
                            ผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล   หัวหนา 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขวัญดาว  แจมแจง  กรรมการ  
          นางสาวชุติมา  ทองสาร    กรรมการ 
          นางสาวสุติมา  นครเขต    กรรมการ 

          นายณัฐพงษ  สินศรานนท    กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๖  ระบบงานอาคารสถานท่ี  ประกอบดวย 

               นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด    หัวหนา 
       นายเพง  วศินวงศสวาง    กรรมการ 

           นางสาวกชพรรณ  พงษพยัคเลิศ   กรรมการ 
                            นายณัฐพงษ  สินศรานนท    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๗  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 
         อาจารยฉัตรชนก  จรัสวิญู    หัวหนา 

                            นางสาวชรินรัตน  บุญมาก    กรรมการ 
       นางสาวพันทิพา  เย็นญา    กรรมการ 
       อาจารยกีรศักดิ์  พะยะ    กรรมการและเลขานุการ 

 ๖. คณะกรรมการพัฒนาตอยอด ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ  มีหนาท่ี ศึกษาความตองการของ
ระบบ วิเคราะหระบบและออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ จัดฝกอบรมการใชงานระบบ ติดตามการใชงาน
และประเมินผลระบบ  รายงานการใชงานใหบริหาร ปรับปรุงระบบ  ประกอบดวย 
               ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน    ประธานกรรมการ 

   อาจารยยุติธรรม  ปรมะ     รองประธานกรรมการ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร. วชริะ  วิชุวรนันท   กรรมการ 
    ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล    กรรมการ 

     ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล    กรรมการ 
  อาจารยศิลปณรงค  ฉวีพัฒน     กรรมการ 
   อาจารยประพัชร  ถูกมี      กรรมการ 
  นายวันเฉลิม  พูนใจสม      กรรมการ 
  นางสาวอรปรียา  คําแพง     กรรมการ 
  นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น     กรรมการ 
  นายธนาวุฒิ  พูนรอดแกว     กรรมการ 
  นายสาวพัตร  ชูแจม      กรรมการ 
             /นายพีระพล....   



 ๘ 

   นายพีระพล  ฮุงหวล      กรรมการ 
  นายณัฐพงษ  สินศรานนท     กรรมการ    
  นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  นายกีรศักดิ์  พะยะ      กรรมการและเลขานุการ 

    นายเสกสรรค  ทองนาค     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     
       ท้ังนี้  มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ กํากับดูแลใหเปนไปตามคําสั่งนี้ 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 
                                               (ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก) 
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 


