ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
-----------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบสภาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดหลักเกณฑ์ และ อัตราการจ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ
ทางวิชาการ ค่าหนังสือตารา เอกสาร และวัสดุฝึกประกอบการเรียนต่อรายวิชา การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกนักศึกษา และค่าตอบแทนอื่น ๆ
๑.๑ ค่าตอบแทนที่นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการ
๑.๑ .๑ ค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
๑.๑.๑.๑ การบรรยายประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร จ่ายได้
ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชาทั่วไป
๑.๑.๑.๒ การบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
จ่ายได้ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าตอบแทนการสอนรายวิชาทั่วไป
๑.๑.๒ ค่าหนังสือตารา เอกสาร และวัสดุฝึก ประกอบการเรียนต่อรายวิชา
๑.๑.๒.๑ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน
๑.๑.๒.๒ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน
๑.๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนการตรวจบทความ และรับรองรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ดังนี้
๑.๑.๓.๑ ค่าตอบแทนการตรวจบทความภาษาไทย ฉบับละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๑.๑.๓.๒ ค่าตอบแทน…/

๒
๑.๑.๓.๒ ค่าตอบแทนการตรวจบทความภาษาอังกฤษ ฉบับละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๑.๑.๓ .๓ ค่าตอบแทนผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ฉบับละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๑.๑.๓.๔ ค่าตอบแทนผู้ตรวจบทคัดย่อภาษาไทย ฉบับละไม่เกิน ๓๐๐ บาท
๑.๑.๓ .๕ ค่าตอบแทนผู้ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ฉบับละไม่เกิน ๒๐๐ บาท
๑.๑.๓.๖ ค่าตอบแทนการตรวจสานวนภาษาอังกฤษสาหรับวิทยานิพนธ์
ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๑.๑.๔ ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการปฐมนิเทศ เพื่อรับเข้า
ศึกษาตามหลักสูตร การสอบเทียบความรู้พื้นฐานหรือการอบรมความรู้พื้นฐานตามที่หลักสูตร
กาหนด การสอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ และการสอนหรือการอบรมอื่นๆ ให้จ่าย
ให้จ่ายตามอัตราที่กาหนด ตามข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องอัตราและ
หลักเกณฑ์การจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
โดยอนุโลม
๑.๑.๕ ค่าบรรยายและอภิปรายของวิทยากรในการสัมมนานักศึกษา ซึ่งจัดเป็นส่วน
หนึ่งของการรายงานตัวและการปฐมนิเทศนักศึกษา หรือเพื่อพัฒนานักศึกษา ชั่วโมงละไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท / คน
๑.๒ ค่าตอบแทนที่นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
๑.๒.๑ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบสาหรับการสอบประมวลความรู้
หรือสอบวัดคุณสมบัติ ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
๑.
๒.๒ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบการสอบประมวลความรู้
๑.
๒.๒.๑ ประธานกรรมการ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๑.
๒.๒.๒ กรรมการไม่เกิน ๓ คน ๆ ละ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๑.๒
.๓ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบสาหรับสอบวัดคุณสมบัติ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ทั้งแบบ ๑ และแบบ ๒
๑.๒.๓.๑ ประธานกรรมการ ไม่เกิน
๔,๐๐๐ บาท
๑.๒.๓.๒ กรรมการไม่เกิน ๓ คน ๆ ละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

๒. ค่าตอบแทน…/

๓
๒. ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการควบคุมและการสอบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน
๒.๑ ค่าตอบแทนที่นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการ เฉพาะที่จัดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อน
๒.๑.๑ รายวิชาทั่วไป ให้จ่ายในอัตราต่อคาบดังนี้
จานวน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎี
นักศึกษา
บัณฑิต
ศูนย์อุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษา ศูนย์อุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน
นอกสถาบัน
๒๐ คนขึ้นไป
๕๐๐
๕๕๐
๗๐๐
๗๕๐
๑,๒๐๐
๑๕-๑๙ คน
๔๐๐
๔๕๐
๖๐๐
๖๕๐
๑,๐๐๐
๑๐-๑๔ คน
๓๐๐
๓๕๐
๕๐๐
๕๕๐
๘๐๐
ต่ากว่า ๑๐ คน
๒๐๐
๒๕๐
๔๐๐
๔๕๐
๖๐๐
๒.๑.๒ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ่ายดังนี้
๒.๑.๒.๑ จ่ายเป็นค่าสอน ตามอัตรา ข้อ ๒.๑.๑ และ
๒.๑.๒.๒ นิเทศการสอนนอกมหาวิทยาลัย จ่ายค่านิเทศเพิ่มจาก ๒.๑.๒.๑ อีกวัน
ละไม่เกิน ๒๐๐ บาท และค่ายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องรวมกัน
แล้วไม่เกิน ๓๕๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน ต่อภาคเรียน
๒.๑.๓ รายวิชาสัมมนา จ่ายค่าสอนต่อคาบในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าสอนตามข้อ ๒.๑.๑
๒.๑.๔ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกรณีพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของค่าลงทะเบียน และไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของค่าสอนตามข้อ ๑.๑
๒.๑.๕ ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ของนักศึกษาที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการ โดยให้ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการควบคุม
วิทยานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ ต่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ๑ ฉบับ
๒.๑.๕.๑ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๕.๒ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๒.๑.๕.๓ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๕.๔ ค่าตอบแทน…/

๔
๒.๑.๕.๔ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๖ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ของนักศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายการ โดยให้ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต่อการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ๑ ฉบับ
๒
.๑.๖.๑ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษา ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
กรรมการร่วมสอบ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๒.๑.๖.๒ ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๒.๑.๖.๓ ค่าตอบแทนการสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบสารนิพนธ์
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๖
.๔ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษา ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
กรรมการร่วมสอบ ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
๒.๑.๖.๕ ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าตอบแทน…/

๕
๒.๒ ค่าตอบแทนที่นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เฉพาะที่จัดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อน
๒.๒.๑ รายวิชาทั่วไป ที่มีหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๔๕
คาบต่อภาคเรียน ให้จ่ายในอัตราต่อรายวิชาดังนี้
จานวนนักศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
๒๐ คนขึ้นไป
ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐
๑๕-๑๙ คน
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐
๑๐-๑๔ คน
ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐
ต่ากว่า ๑๐ คน
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐
๒.๒.๒ กรณีที่มีบางรายวิชามีหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ให้จ่ายมากหรือ
น้อยตามสัดส่วนของหน่วยกิตของค่าสอนตามข้อ ๒.๒.๑
๒.๒.๓ กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในกรณีพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอน
ต่อรายวิชาในอัตราไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของค่าลงทะเบียนแต่ไม่เกินค่าสอนในข้อ ๒.๒.๑ หรือ
ข้อ ๒.๒.๒ แล้วแต่กรณี
๒.๒.๔ รายวิชาสัมมนา จ่ายค่าสอนต่อรายวิชาในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าสอนตามข้อ
๒.๒.๑ หรือข้อ ๒.๒.๒ แล้วแต่กรณี
๒.๒.๕ ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ นักศึกษาที่จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยให้ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการควบคุม
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ๑ ฉบับ
๒.๒.๕.๑ ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒.๕.๒ ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๒.๒.๕.๓ ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๕.๔ ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๖ ค่าตอบแทน…/

๖
๒.๒.๖ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ นักศึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยให้ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต่อการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ๑ ฉบับ
๒.๒.๖.๑ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
กรรมการร่วมสอบ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๒.๒.๖.๒ ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๒.๒.๖.๓ ค่าตอบแทนการสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบสารนิพนธ์
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒.๖.๔ ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
กรรมการร่วมสอบภายนอก ไม่เกิน ๘๐๐ บาท
๒.๒.๖.๕ ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ และแบบ ๒
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท
ประธานที่ปรึกษาในการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
กรรมการที่ปรึกษาในการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี) ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่าตอบแทน…/

๗
๒.๓ ค่าตอบแทนกรรมการดาเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์
๓.๒.๑ อาจารย์ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท / วัน
๓.๒.๒ เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๓๐๐ บาท / วัน
๓. ให้จ่ายเงินตามรายละเอียดข้างต้น ภายใต้งบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

