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ภาคผนวก 3 
 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  และรายช่ือผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา  2555) 
 

   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 

   2)  อาจารย์บุญส่ง  วงคค์ า     กรรมการ 

  3)  อาจารย์อภวิัฒน์  ปานทอง    กรรมการ 

  4)  อาจารย์อริญชย ์ พรหมเทพ    กรรมการ 

  5)  อาจารย์สถติย์  ภาคมฤค    กรรมการ 

  6)  อาจารย์ผกาพรรณ  วะนานาม    กรรมการ 

  7)  อาจารย์สุพัตรา  ปสังคโท    กรรมการ 

  8)  อาจารย์พรพมิล  ศิวนิา     กรรมการ 

  9)  อาจารยวั์ชราภรณ์  เขาเขจร    กรรมการ 

  10) อาจารย์วสันต์  ศรีหรัิญ     กรรมการ 

  11) อาจารย์จินดา  ลาโพธ์ิ     กรรมการ 

  12) อาจารย์นพรักษ ์ แกสมาน    กรรมการ 

  13) อาจารย์วีรวัฒน์  ค าแสนพันธ์    กรรมการ 

  14) อาจารย์เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ    กรรมการ 

  15) อาจารยภ์ัทรดร  จั้นวันดี    กรรมการ 

  16) อาจารย์สุดประไทย  บุพศิริ    กรรมการ 

  17) อาจารย์ลดาวัลย ์ มะลไิทย    กรรมการ 

  18) อาจารย์อิชยา  จีนะกาญจน ์  กรรมการ 

  19) อาจารย์เบญจพร  อุผา   กรรมการ 

  20) อาจารย์อภสิิทธ์ิ  สมศรีสุข  กรรมการ 

  21) อาจารย์ธเนศพล  เจรญิราษฎร์  กรรมการ 

  22) อาจารย์อ าพร  ดัถุยาวัตร์  กรรมการ 

  23) อาจารย์วสันต์  วงศก์าฬสนิธ์ุ  กรรมการ 

  24) อาจารย์ธนา  เตมรัีกษ์   กรรมการ 

  25) อาจารย์จีรวัฒน์  สัทธรรม  กรรมการ 

  26) อาจารย์ปิยะนันท์  ปลื้มโชค  กรรมการ 
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  27) อาจารย์นนทวรรณ  แสนไพร  กรรมการ 

  28) อาจารย์หรรษา  องคสิงห ์  กรรมการ  

  29) นายกฤษณะ  กีวิไลย ์    กรรมการ 

  30) นายบุญเกือ้  ครุธค า     กรรมการ 

  31) นายนัทพงษ์   ยศไชยวบูิลย ์   กรรมการ 

  32) นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากด ี   กรรมการ 

  33) นางสาวจีรวรรณ  วรกาล    กรรมการ 

  34) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง    กรรมการ 

  35) นางสาวอรพนิ  บุตราช     กรรมการ 

  36) นางพรพมิล  ภาคมฤค   กรรมการ  

  37) นายยุทธพงษ์  โถตันค า     กรรมการ 

  38) นางสาวจุฬาลักษณ ์ จอมแก้ว  กรรมการ 

  39) อาจารย์นวพร  วรรณทอง    กรรมการและเลขานุการ 

40 ) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล  และผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 

ล าดับ

ที่ 

ตัวบ่งชี้

ที 
ชื่อตัวชี้วัด 

ชนิดของ

ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1 1.1** กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ อ. สุดประไทย  บุพศิริ 

น.ส. ทัศนีย์  ค าปาน 

 1.2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 16)            

2 1.2.1 ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์    

(สมศ. 16.1  กพร. 5.5.1) 

ผลผลิต งานประกันคุณภาพ 

3 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์       

(สมศ. 16.2 กพร. 5.5.2)  

ผลผลิต อ. อภิวัฒน์  ปานทอง 

4 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล

สะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17) 

ผลผลิต นาง พรพิมล  ภาคมฤค 

องค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต 

5 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (กพร. 7.7.4) 

กระบวนการ อ. อชิยา  จีนะกาญจน์ 

6 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(กพร. 1.1.9) 

ปัจจัยน าเข้า งานประกันคุณภาพ 

7 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(กพร. 1.1.10) 

ปัจจัยน าเข้า งานประกันคุณภาพ 

8 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

กระบวนการ อ. จินดา  ลาโพธิ์ 
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ล าดับ

ที่ 

ตัวบ่งชี้

ที 
ชื่อตัวชี้วัด 

ชนิดของ

ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

9 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (กพร. 7.7.5) 

ปัจจัยน าเข้า นาง พรพิมล  ภาคมฤค 

10 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน  ( ก.พ.ร. 1.1.6) กระบวนการ อ. เบญจพร อุผา 

11 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

กระบวนการ อ. ธเนศพล เจริญราษฎร์ 

12 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง

คุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

ผลผลิต อ. อ าพร ดัชถุยาวัตร์ 

13 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1  กพร. 1.1.1) 

ผลผลิต งานประกันคุณภาพ 

14 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ   (สมศ. 2) 

ผลผลิต งานประกันคุณภาพ 

15 2.11* ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่ (สมศ. 3 

ก.พ.ร. 4.1.2) 

ผลผลิต นายบุญเกื้อ  ครุธค า 

16 2.12* ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกท่ีไดร้ับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 4  

ก.พ.ร. 4.1.2) 

ผลผลิต นายบุญเกื้อ  ครุธค า 

17 2.13 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14) ผลผลิต งานประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 3 : กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

18 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารดา้น

ข้อมูลข่าวสาร  

กระบวนการ อ. นพรักษ์  แกสมาน 

19 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรม

นักศึกษา  
กระบวนการ 

อ. วสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ 

20 3.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแก่

นักศึกษา (อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร)์ 

กระบวนการ อ. พรพิมล  ศวิินา 

อ. เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ 

21 3.2.2 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา (อัตลักษณ์ของคณะ

ครุศาสตร)์ 

กระบวนการ อ. วัชราภรณ์ เขาเขจร 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

22 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ 

กระบวนการ อ. ภัทรดร  จั้นวันดี 

23 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (กพร. 3.3.1 

กพร.3.3.2) 

กระบวนการ อ. ภัทรดร  จั้นวันดี 
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ล าดับ

ที่ 

ตัวบ่งชี้

ที 
ชื่อตัวชี้วัด 

ชนิดของ

ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

24 4.3** เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

(กพร.3.3.3) 

ปัจจัยน าเข้า อ. อภิวัฒน์ ปานทอง 

25 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ. 5) 

ผลผลิต อ. สุดประไทย บุพศิริ 

26 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ (สมศ. 6) 

ผลผลิต อ. สุดประไทย บุพศิริ 

27 4.6* ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

(สมศ. 7) 

ผลผลิต งานประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม  กระบวนการ อ. ลดาวัลย์ มะลิไทย 

29 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 

กระบวนการ อ. ลดาวัลย์ มะลิไทย 

30 5.3 การน าความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บรกิารวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการ

เรยีนการสอนหรอืการวจิัย (สมศ.8) 

ผลผลิต อ. อภิสิทธิ์ สมศรสีุข 

อ. นวพร วรรณทอง 

31 5.4 ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรืองค์กรภายนอก (สมศ. 9) 

ผลผลิต อ. ธนา  เตมรีักษ์ 

5.5 ผลการชี้น า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในดา้นต่าง ๆ (สมศ. 18) 

32 5.5.1 ผลการชีน้ า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคม

ในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 

ผลผลิต อ. เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์ 

33 5.5.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคม

ในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2) 

ผลผลิต อ. เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์ 

องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

34 6.1 ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

กระบวนการ อ. สถิตย์ ภาคมฤค 

นาง พรพิมล  ภาคมฤค 

35 6.2 การสง่เสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. 10) 

ผลผลิต อ. สถิตย์ ภาคมฤค 

นาง พรพิมล  ภาคมฤค 

36 6.3 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ผลผลิต อ. สถิตย์ ภาคมฤค 

นาง พรพิมล  ภาคมฤค 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

37 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บรหิารทุก

ระดับของสถาบัน 

กระบวนการ อ. วสันต์ ศรหีิรัญ 

38 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ กระบวนการ อ. ผกาพรรณ  วะนานาม 
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ล าดับที่ 
ตัวบ่งชี้

ที 
ชื่อตัวชี้วัด 

ชนิดของ

ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2555 

39 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ

ตัดสินใจ 

กระบวนการ นายกฤษณะ กีวิไลย์ 

40  7.4** ระบบบรหิารความเสี่ยง  กระบวนการ อ. สุดประไทย บุพศิริ 

41 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิาร

สถาบัน (สมศ. 13) 

กระบวนการ งานประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ  

42 8.1** ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ อ. สุพัตรา ปสังคโท 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกประกันคุณภาพ  

43 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (ก.พ.ร. 1.1.5) 

กระบวนการ งานประกันคุณภาพ 

44 9.2 ผลการประเมนิการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15  กพร. 

1.1.5  กพร. 1.1.11) 

กระบวนการ งานประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

45 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) กระบวนการ อ. วีรวัฒน์ ค าแสนพันธ์ 

46 10.2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรยีนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 

มคีวามรู้ เจตคตท่ีิดตีลอดจนเกิด

พฤตกิรรมตามคุณลักษณะที่พงึประสงค์

ท้ัง 3 ดา้น 

ผลผลิต อ.จรีวัฒน์  สัทธรรม 

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

47 11.1 การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนด ี

มจีติสาธารณะ  และมทัีกษะวิชาชีพ 

กระบวนการ อ. ปิยะนันท์  ปลื้มโชค 

อ. นนทวรรณ แสนไพร 

อ. หรรษา  องคสิงห์ 

48 11.2 การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้

บรรลุผลถงึเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการ อ. นนทวรรณ แสนไพร 

อ. หรรษา  องคสิงห์ 

อ. ปิยะนันท์  ปลื้มโชค 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์ 

ที ่   ๐๐๖ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๕   

คณะครุศาสตร์ 

____________________ 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมถึงเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 

   ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑.๑  คณบดีคณะครุศาสตร์        ประธานกรรมการ 

  ๑.๒  รองคณบดีฝา่ยวิชาการและฝกึประสบการณฯ์      กรรมการ 

  ๑.๓  รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม   กรรมการ 

  ๑.๔  รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

  ๑.๕  หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 
 

   หนา้ที่  อ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และแนะน าเพื่อให้การอบรม

ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

   ๒.๑  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์     ประธานกรรมการ 

   ๒.๒  นายบุญส่ง     วงค์ค า    กรรมการ 

   ๒.๓  นายอภวิัฒน์     ปานทอง   กรรมการ 

   ๒.๔  นายอริญชย์     พรหมเทพ   กรรมการ 

   ๒.๕  นายสถิตย์      ภาคมฤค   กรรมการ 

   ๒.๖  นางสาวสุพัตรา     ปสังคโท   กรรมการ 

/๒.๗  นางสาวพรพิมล.... 
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   ๒.๗  นางสาวพรพิมล     ศวิินา        กรรมการ 

   ๒.๘  นางสาววัชราภรณ์   เขาเขจร     กรรมการ 

   ๒.๙  นายย์วสันต์     ศรหีริัญ    กรรมการ 

   ๒.๑๐  นางสาวจินดา     ลาโพธิ ์    กรรมการ 

   ๒.๑๑  นายนพรักษ์     แกสมาน     กรรมการ 

   ๒.๑๒  นายวีรวัฒน์     ค าแสนพันธ์     กรรมการ 

   ๒.๑๓  นางสาวเพ็ญพรรษา    ปกาสิทธิ์   กรรมการ 

   ๒.๑๔  นายภัทรดร     จัน้วันดี     กรรมการ 

   ๒.๑๕  นายสุดประไทย     บุพศิร ิ      กรรมการ 

   ๒.๑๖  นางสาวลดาวัลย์     มะลิไทย     กรรมการ 

   ๒.๑๗  นางผกาพรรณ   วะนานาม          กรรมการ 

   ๒.๑๘  นางสาวอิชยา     จนีะกาญจน ์    กรรมการ 

   ๒.๑๙  นางสาวเบญจพร   อุผา                 กรรมการ 

   ๒.๒๐  นายอภสิิทธิ ์   สมศรสีุข   กรรมการ 

   ๒.๒๑  นายธเนศพล   เจริญราษฎร์   กรรมการ 

   ๒.๒๒  นางสาวอ าพร   ดัชถุยาวัตร์   กรรมการ 

   ๒.๒๓  นายวสันต์   วงศก์าฬสินธุ์   กรรมการ 

   ๒.๒๔  นายธนา    เตมีรักษ์   กรรมการ 

   ๒.๒๕  นายจีรวัฒน์   สัทธรรม   กรรมการ 

   ๒.๒๖  นางสาวปิยะนันท์   ปลืม้โชค   กรรมการ 

   ๒.๒๗ นางสาวนนทวรรณ  แสนไพร   กรรมการ 

   ๒.๒๘ นางสาวหรรษา   องคสิงห์   กรรมการ 

   ๒.๒๙  นายกฤษณะ     กีวิไลย์     กรรมการ 

   ๒.๓๐  นายบุญเกื้อ     ครุธค า     กรรมการ 

   ๒.๓๑  นางสาวสุจิตรตา     ศรปีากดี     กรรมการ 

   ๒.๓๒  นายนัทพงษ์     ยศไชยวิบูลย์     กรรมการ 

   ๒.๓๓  นางสาวจีรวรรณ    วรกาล      กรรมการ 

   ๒.๓๔  นางพรพิมล     ภาคมฤค   กรรมการ 

   ๒.๓๕  นางสาวอรพิน     บุตราช     กรรมการ 

   ๒.๓๖  นางสาวทัศนยี์     ค าปาน     กรรมการ 

/๒.๓๗  นายยุทธพงษ์...   
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         ๒.๓๗  นายยุทธพงษ์   โถตันค า           กรรมการ 

   ๒.๓๘  นางสาวจุฬาลักษณ์    จอมแก้ว   กรรมการ 

         ๒.๓๙  นางสาวนวพร     วรรณทอง        กรรมการและเลขานุการ 

   ๒.๔๐  นางสาวรจนา     ผาลลาพัง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่  ๑. วางแผนและด าเนินงานการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

      ๒. จัดเตรียมขอ้มูลและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการประเมนิ 

       ๓. จัดท ารายงานการประเมนิตนเองคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

      ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ในระหว่างวันที่    

๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามวันที่ได้ปฏิบัติงานจริง  จากงบประมาณแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ 

ปี ๒๕๕๖ (รหัสโครงการ ๕๖A๕๕๒๐๒คคศ๐๑W๐๕) 

 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  ๒๖ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

      สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๖ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์) 

                                คณบดีคณะครุศาสตร์ 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


