
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกลุ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชัย  โกศิยะกุล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกลู 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารย์นรุตม์  บุตรพลอย 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารยศิ์ลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน    

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารยฉั์ตรชนก  จรัสวิญญู 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารยธ์านี เสนาะเมอืง 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารยป์ระพัชร์  ถูกมี 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน    

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารยก์รีศักดิ์  พะยะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารยศ์รนิญา  หวาจ้อย 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นายจิรพงษ์  เทียนแขก 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารยวิ์โรจน์  ชูสงฆ์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน  อาจารยพ์ลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นายวันเฉลิม  พูนใจสม 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน  นายสาวพัตร์  ชูแจ่ม  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นายพีระพล  ฮุงหวล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นายณัฐพงษ์  สินศรานนท ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน  นายเสกสรรค์ ทองนาค 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นายสมัคร  นาคสุกเอี่ยม 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ส านักวิทยบรกิารและทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ี      วันท่ี  12  มิถุนายน 2555 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน   นางสาวกนกวรรณ  ชูช่ืน 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บรหิารและการตัดสินใจ เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่ 678/2555  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัด 7.3  การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงชัดเจน เนือ่งจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีความเกีย่วข้องกับฝ่ายงานหลายฝ่ายที่ต้องมีการเช่ือมโยง 
ถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 เวลา 13.00 น  
ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน 2  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

   

 
                    (นายยุติธรรม  ปรมะ) 

                      รองผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


