
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๕ 
........................................................................... 

 
  เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗     
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และโดยความเห็นชอบของ    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕      
จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่
ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
  “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
  “ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
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  “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
  “ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 

“ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ข้าราชการ แต่ละ
ประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หารด้วยสอง เพ่ือให้ได้ตัวเลข
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 
  “ฐานในการค านวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับ โดยแบ่งออกเป็น 
  (๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด กับ
ค่ากลาง หารด้วยสอง 
  (๒) ฐานในการค านวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด กับ 
ค่ากลาง หารด้วยสอง 
  “ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลางหรือ
ระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก .พ.อ. ปรับให้สอดคล้องกับฐานในการ
ค านวณด้วย 
  ข้อ ๕ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด อธิการบดีจะสั่งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ 
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
  ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการให้น าผลการปฏิบัติราชการตามที่ก าหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
  ข้าราชการ ผู้ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. ให้ถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยแล้วแต่กรณี 
  การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ 
ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
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  การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการโดยใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได ้
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหก    
ของฐานในการค านวณ และให้อธิการบดีประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่ง        
เลื่อนเงินเดือน 
  การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ในวันที่ ๑ เมษายน และวันที่      
๑ ตุลาคม 
  ข้อ ๘ การก าหนดค่ากลาง ฐานในการค านวณ และช่วงเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. 
  ข้อ ๙ ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้มีการแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วย  
  (๑) อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน 

(๒) ฐานในการค านวณ 
(๓) จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน 
(๔) เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น      

ทราบด้วย 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่า   

ร้อยละหกสิบ  
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
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(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วย ลากิจ รวมกันเกินแปดครั้ง หรือมาท างานสายเกิน      
เก้าครั้ง 

(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวัน
ลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบีย เฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน

หกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือลาเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนับจ านวนวันลาส าหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน         

การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการซึ่งโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการในต่าง
กระทรวง ทบวง กรม ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด 
หรือไปช่วยงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครึ่งปีที่แล้ว
มาของข้าราชการผู้นั้น ทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูก
สั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ
ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งให้มีการค านวณเพ่ือหาอัตราเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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ข้อ ๑๔ อธิการบดีจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการ
กระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว มีผลท าให้
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีพิจารณา
สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้อง
พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ านาญข้าราชการ ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือน
ให้ผู้นั้น เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าข้าราชการผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นถึงแก่
ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เพ่ือประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับสูงสุด ที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่
ด ารงอยู่แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนสูงสุดตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษไว้ 
โดยให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้
เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการผู้ ใดไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๑๐          
แต่อธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้น ให้อธิการบดี
น าเสนอ ก.บ.ม. พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก .บ.ม. เห็นชอบจึงจะสั่ ง              
เลื่อนเงินเดือนได ้

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ าชั่วคราวของข้าราชการประเภทใด ระดับใด ยังมีผลใช้บังคับ
อยู่ ค าว่า “เงินเดือนขั้นต่ า” ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ าชั่วคราว 
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ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับ
ต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ โดยคิด
เป็นร้อยละของฐานในการค านวณท่ีก าหนดไว้ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ส่วนการ 
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

ข้อ ๒๓ การเลื่อนเงินเดือนตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับ
การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. 

ข้อ ๒๔ รายละเอียดอ่ืนของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่
มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 

ข้อ ๒๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจในการออกประกาศ ค าสั่ง
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีมีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ         
และวินิจฉัยชี้ขาดกรณีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 


