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  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอันประกอบดวย            

ชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน) 
(ในกรณีที่มีผเูขยีนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
๔.๒.๑.๑ ………………………………- ไม่มี -…………………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๒.๑.๒ ……………………………………- ไม่มี -……………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 



๖ 
 

 

๔.๒.๑.๓ ………………………………………- ไมม่ี -…………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๔.๒.๒.๑ ……………………………………- ไม่มี -……………………………………………….. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๒.๒.๒ ……………………………- ไม่มี -……………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๒.๒.๓ ………………………………- ไม่มี -…………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ  

๔.๒.๓.๑ ……………………………………- ไม่มี -……………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

 
๔.๒.๓.๒…………………………………………- ไม่มี -………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๒.๓.๓…………………………………………- ไม่มี -………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิงอันประกอบดวย 

ชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
(ในกรณีที่มีผเูขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 
๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 

๔.๓.๑.๑ ………………………………- ไม่มี -…………………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๓.๑.๒ …………………………………- ไม่มี -………………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๓.๑.๓ …………………………………- ไม่มี -………………………………………………… 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 
 ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 



๘ 
 

 

 
๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

๔.๓.๒.๑ ……………………………………- ไม่มี -……………………………………………….. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 

❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๓.๒.๒ ………………………………………- ไม่มี -…………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 

❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............... 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๓.๒.๓ ………………………………- ไม่มี -…………………………………………………… 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
๔.๓.๓ ผลงานแตง  ตําราหรือหนังสือ 

๔.๓.๓.๑ …………………………………- ไม่มี -………………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............. 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๓.๓.๒………………………………………- ไม่มี -…………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

  ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



๙ 
 

 

 
๔.๓.๓.๓………………………………………- ไม่มี -…………………………………………… 
ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
❑ ไม่เคยใช้ 
❑ เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ......... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

    ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหลงพิมพ จํานวนหนา เปนตน) 
(ในกรณีที่มีผเูขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

 
ลงชื่อ...................................................เจาของประวัติ 

                                         (นายชนัญ  ศรีชวีิน) 
                                          ตําแหนง  อาจารย์ 

วันที่..........เดือน....................................พ.ศ. .............. 



๑๐ 
 

 

 
ส่วนที่  ๒ :   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอดํารงตําแหนง...ผูชวยศาสตราจารย์. 

โดยวิธีปกติ   
ในสาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสกลุ่มสาขาวิชา ๐๑๕๑-ฟิสิกส์ (Physics) 

ของนายชนัญ  ศรีชีวิน 
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
------------------------------------ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่านายชนัญ ศรีชีวิน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  กําหนด 
 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์) 

ตําแหน่ง..ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา... 
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ............ 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนัญ  ศรชีีวิน เป็นผู้มีคุณสมบัติ.. (เข้าข่าย / ไม่เข้าข่าย)...ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี) 

                             ตําแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   วันที.่............เดือน.............................พ.ศ….......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 
ส่วนที่  ๓   แบบประเมินผลการสอน 
 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่     /       เมื่อวันที่                    ได้
ประเมินผลการสอนของ นายชนัญ  ศรีชีวิน แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/
เชี่ยวชาญ)  ในการสอน มีคุณภาพ   (อยู่/ไม่อยู่)   ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด        
 
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
      (..............................................................) 

ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
วันที่............เดือน...................พ.ศ.............. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ส่วนที่ ๔  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
                   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาชีววิทยา  ในการประชุมครั้งที่ ....../........    เมื่อวันที่ ...........................   รวม ...... 
ครั้ง  ประเมินผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.ชนัญ  ศรีชีวิน ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)  ในสาขาวิชาฟิสิกส์ แล้วเห็นว่า 
                   ๑. งานวิจัย จํานวน ................  เรื่อง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ./คณะกรรมการ 
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการกําหนด จํานวน ......... เรื่อง ได้แก่ 

๑.๑...............................................................................................................................................  
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... คุณภาพอยู่ในระดับ.............. 

๑.๒............................................................................................................................................... 
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... คุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 

๒. บทความทางวิชาการ ................  เรื่อง   คุณภาพ (อยู่/ไม่อยู่)........ ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ./
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการกําหนด จํานวน ......... เรื่อง ได้แก่ 

๒.๑...............................................................................................................................................  
ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........... คุณภาพอยู่ในระดับ.............. 
 
 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ผลที่ได้รับ        
การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ.................................................................... 
     (....................................................................) 

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วันที่.........เดือน......................พ.ศ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

ตอนที่ ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้ง
ที่ ......../..................  เมื่อวันที่............................................. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย ์ ดร.ชนัญ  ศรีชวีนิ ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้วเห็นว่า  (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ตํารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)........คุณภาพ.......(อยู่/ไม่อยู่).........ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ/คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการกําหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก.พ.อ.และคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการกําหนด  จึงเห็น(สมควร/ไม่สมควร)........ให้กําหนดตําแหน่งอาจารย์ ดร.ชนัญ  ศรีชีวนิ เป็น
ตําแหน่ง (ผู้ชว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)  ในสาขาวิชาชีววิทยาและให้นําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
      ลงชื่อ ................................................................... 
                   (.....................................................................) 
                                                      ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
                                                                           มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 
                                                                วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

ส่วนที่ ๕ มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ ........./………...... เมื่อวันที่ .................
เดือน.....................พ.ศ.................. พิจารณาแล้วมีมติ.....(อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)............... 

   ๑. ให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชนัญ  ศรีชีวิน ให้ดํารงตําแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ..................................................  

 ๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์) ให้อธิการบดี มีคําสั่งแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวในข้อ ๑ 
  (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ )ให้ เสนอก.พ.อ.ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั ้งนาย/นาง/นางสาว………………………………..………………….……ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชา…..…………………………………..ตั้งแต่วันที่ ................................. ....... พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ  และแบบเสนอแต่งตั้ง  

 
 
     ลงชื่อ ..................................................................... 

                                       (…..….............................................................) 
                                                       นายกสภา/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                                                           วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. .............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


