
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย  เงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2550 

---------------------------------- 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (11)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2539  สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2550  จึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1    ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลัยทกัษิณ วาดวยเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย  

พ.ศ. 2550” 

 ขอ 2    ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ประกาศ เปนตนไป 

 ขอ 3    ใหยกเลิก 

(1)  ระเบียบมหาวิทยาลัยทกัษิณ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 

(2)  ระเบียบมหาวิทยาลัยทกัษิณ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลยั (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2546 

(3)  ระเบียบมหาวิทยาลัยทกัษิณ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลยั (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2546 

(4)  ระเบียบมหาวิทยาลัยทกัษิณ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลยั (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2548 

(4)  ระเบียบมหาวิทยาลัยทกัษิณ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลยั (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2549 

บรรดาประกาศ  ระเบียบอืน่ใดสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือ

แยงกับที่กาํหนดไวในระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
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 ขอ 4    ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลยั”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

“สภามหาวทิยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยทกัษิณ 

“สวนราชการ”  หมายความวา  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานวิทยาเขต  คณะ  

สถาบัน  สํานัก  และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาสวนราชการดังกลาว 

“อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

“เงินรายได”  หมายความวา  เงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลยัตาม  มาตรา 9 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 

“เงินงบประมาณรายจาย”  หมายความวา  จํานวนเงินที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้

ผูกพันไดตามวัตถุประสงค  และภายในระยะเวลาที่กําหนดในแตละปงบประมาณ 

“ปงบประมาณเงินรายได”  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง

ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป  และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น  เปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

“เงินสะสม”  หมายความวา  เงินรายไดคงเหลือของสวนราชการมาจากปงบประมาณ

กอน ๆ 

“เงินออม”  หมายความวา  เงินรายไดซึ่งเก็บไวเปนกองทุนของมหาวิทยาลัย 

สําหรับนําไปลงทุนหรือนําเฉพาะดอกผลมาใชจาย 

 
หมวด 1 

ประเภทและที่มาของเงินรายได 
 

 ขอ 5    ประเภทเงนิรายได  ประกอบดวย 

5.1  เงินคาธรรมเนียมการศกึษา 

5.2  เงินผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุและที่ของมหาวทิยาลยั 

5.3  เงินทุนการศึกษา  เงนิบริจาค  หรือทรพัยสินที่มีผูบริจาค 

5.4  เงินรับฝาก 
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5.5  เงินอุดหนุนจากการวิจยัจากแหลงทนุภายนอก 

5.6  เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา 

5.7  เงินผลประโยชน หรือเงนิรายไดอ่ืน ๆ 

 ขอ 6    ทีม่าของเงนิรายไดประเภทตาง ๆ 

6.1  เงินคาธรรมเนียมการศกึษา  ไดแก  เงินคาหนวยกติ  คาบาํรุงมหาวทิยาลยั   

คาชดเชย  หรือคาปรับและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนิสิต  ตามระเบียบ  ขอบังคับ

หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

6.2  เงินผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุและที่ของมหาวิทยาลัย  ไดแก  

รายไดที่มหาวิทยาลัยไดจากการปกครองดูแลและใชประโยชนจากที่ราชพัสดุหรือที่ของมหาวิทยาลัย  

รายไดจากการจัดการทรัพยสิน  และรายไดอยางบอื่นที่ไดจากการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

6.3  เงินทุนการศึกษา  เงินบริจาค  หรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค  ไดแก  เงินหรือ

ทรัพยสิน  ซึ่งผูบริจาคใหมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

6.4  เงินรับฝาก  ไดแก  เงินที่มหาวิทยาลัย  หรือสวนราชการรับฝากไวโดยมเีงือ่นไข

หรือเงื่อนเวลาที่จะตองจาย  หรือคืนเจาของตามเงื่อนเวลานั้น 

6.5  เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  ไดแก  เงินที่ไดมาจากแหลงทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใชจายในการวิจัย 

6.6  เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา  ไดแก  เงินซึ่งเรยีกเกบ็ตามระเบยีบ

ของมหาวิทยาลัยเปนคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา 

6.7  เงินผลประโยชน หรือเงินรายไดอ่ืน ๆ  ไดแก  เงินที่ไดจากโครงการบริการวิชาการ 

หรือเงินอื่นใดนอกเหนือจากเงินตามขอ 6.1 – 6.6 

 ขอ 7    กรณีที่มีปญหาวาเงนิ  หรือทรัพยสินใดเปนเงินรายไดหรือไม  ใหสภามหาวิทยาลัย

เปนผูวนิิจฉัย 

 ขอ 8    ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อทําหนาที่ตามที่กําหนดใน

ระเบียบนี้และตามที่สภามหาวิทยาลัยจะมอบหมาย โดยมีอธิการบดี  เปนประธานกรรมการ  รองอธิการบดี  

คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย  และหัวหนาหนวยงาน         
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ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาเปนกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มคีวามรู ความเชีย่วชาญ

ดานการเงิน และมีวิสัยทัศนในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องเงินรายไดไมเกินสองคน เปนกรรมการ  

และมีรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ 9    การนําเงินรายไดตามขอ 5.1, 5.2 และ 5.7  ไปใชจาย  ใหจัดทําเปนงบประมาณ

รายจายประจําปเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไมนอยกวาสามสิบวัน  กอนวันเริ่มปงบประมาณเงิน

รายได 

ในกรณีรายไดตามขอ 5.6  ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวย

เงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา พ.ศ. 2546 

 ขอ 10  ใหแยกงบประมาณรายจายประจําปตามความในขอ 9  ออกเปนสองประเภท ดงันี ้

งบประมาณรายจายปกติ  ไดแก  งบประมาณที่จัดสรรใหเปนรายจายของแตละ

สวนราชการ 

งบกลาง  ไดแก  งบประมาณที่ยังไมจัดสรรใหเปนรายจายของสวนราชการ การจัดสรร

เงินงบกลางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 11  การจดัทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหดําเนินการตามลาํดับ  ดงันี ้

11.1  ฝายแผนงานของมหาวิทยาลัย  จัดทําประมาณการรายรับตามขอ 5.1, 5.2  

และ 5.7  เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ  อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบประมาณการรายรับนั้น

กอนการพิจารณาเห็นชอบก็ได 

11.2  ใหหักเงินรายรับตามความในวรรคตนสวนหนึ่งไวเปนเงินออมของมหาวิทยาลัย

ในอัตราไมนอยกวารอยละ 3  สวนที่เหลือจึงจัดเปนงบประมาณรายรับ 

11.3  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ 

รายจายปกติใหแกสวนราชการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สวนที่เหลือใหจัดเปนงบกลาง  ใหคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  พิจารณาหักเงินจากงบประมาณรายรับสมทบเปนคาใชจายของมหาวิทยาลัย

หรือของวิทยาเขตสวนหนึ่งตามอัตราที่จะกําหนดเปนรายป 
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11.4  สวนราชการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได  ภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร

และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  พิจารณาแลว

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

 ขอ 12  กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  สวนราชการอาจเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย

เพิ่มเติมระหวางปได  โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในขอ 11.4 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  สวนราชการอาจเสนอขอใชเงินสะสมของ

สวนราชการนั้นมาสมทบเพื่อจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ได โดยเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติ และใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

กรณีที่จะตองปรับลดงบประมาณรายจายประจําปใหอธกิารบด ี โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ดําเนินการได และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 13  ถางบประมาณรายจายประจําปใด  ยังไมไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนวนั

เร่ิมปงบประมาณ  อธิการบดีอาจสั่งใหสวนราชการตาง ๆ  ใชงบประมาณรายจายประจําปเฉพาะหมวด

ดําเนินการ  จํานวนไมเกินหนึ่งในสามของวงเงินงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา 

 ขอ 14  การสั่งจาย หรือกอหนี้ผูกพันรายการใด  เปนที่คาดหมายลวงหนาไดวา ไมอาจ

ขออนุมัติเบิกจายไดทันภายในวันสิ้นปงบประมาณนั้น  ใหหัวหนาสวนราชการเสนออธิการบดีอนุมัติไว

จายเหลื่อมป 

 ขอ 15  คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด  ใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายใน

ปงบประมาณนั้น  หากมีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามปงบประมาณ  ใหอธิการบดีเปน

ผูอนุมัติ  ทั้งนี้ไมเกิน 6 เดือน หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

 ขอ 16  การโอนเงินระหวางหมวดรายจาย  หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจาย

คาครุภัณฑ  ที่ดิน  และส่ิงกอสราง  ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ  และใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ 17  เมื่อส้ินปงบประมาณแลว  หากสวนราชการใดมิไดเบิกจายตามรายการที่กําหนด

ไวในงบประมาณประจําป  และมิไดกอหนี้ผูกพันที่จําเปนตองเบิกจาย  ถามีงบประมาณคงเหลืออยูให

โอนเงินดังกลาวเปนเงินสะสมของสวนราชการนั้น ๆ  และถาประสงคจะนํามาใชจาย  ใหจัดทําเปน

งบประมาณตามขอ 11.4  หรือตามขอ 12 แลวแตกรณี 
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หมวด 3 

การใชเงินรายได 
 

 ขอ 18  การใชเงินรายไดประเภทตาง ๆ 

18.1  เงนิรายไดตามประเภทเงนิขอ 5.1, 5.2 และ 5.7  ใหใชในกรณีตอไปนี้ 

18.1.1  ใชเพื่อการบริหารการศึกษา  การจัดการศึกษา  การปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  การสงเสริมกิจการนิสิตการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

การสงเสริมสวัสดิการ  และการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

18.1.2  ใชในเรื่องอื่น ๆ  ที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติใหมีรายจาย 

18.2  เงนิทุนการศึกษา  เงนิบริจาค  หรือทรัพยสิน  ซึ่งมีผูบริจาค 

18.2.1  เงินทุนการศึกษา  ใหใชไดตามที่ระบุไวในประกาศเรื่องการจัดสรร

ทุนการศึกษาตามที่สวนราชการไดกําหนดไว 

18.2.2  เงินบริจาค  ใหใชไดตามที่ผูบริจาคกําหนดวัตถุประสงคไว  ในกรณี 

ที่ผูบริจาคมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวใหใชเพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ  ใหสวนราชการนั้นกําหนด

วัตถุประสงคและเงื่อนไขในการใช 

18.2.3  ทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาคใหใชประโยชนตามที่ผูบริจาคกําหนด

วัตถุประสงค 

18.3  เงินรับฝาก  ใหจายตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตองจาย หรือจายคืนเจาของ 

18.4  เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  ใหใชไดตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัย

กําหนดไว 

18.5  คาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา  ใหใชไดตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัย

กําหนดไว 
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หมวด 4 

การเก็บรักษาและการบรหิารเงินรายได 
 

 ขอ 19  เงินรายไดทุกประเภท  จะหักไวใชจายเพื่อการใดกอนนําสงไมได  เวนแตมีระเบียบ

กําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ขอ 20  การรบัเงินรายไดจะตองมีการออกใบเสร็จรับเงนิไวเปนหลกัฐาน แบบของใบเสร็จ 

รับเงินตองเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีเลมที่และเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียงลําดับไวทุกฉบับ  

และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินของสวนราชการที่สามารถ

ตรวจสอบได 

 ขอ 21  เงินรายไดที่สวนราชการเปนผูจัดเก็บในวงเงินไมเกินหาพันบาท  ใหนําสงงานคลัง

มหาวิทยาลัยภายในสามวันทําการ  ถามีรายไดเกินกวาหาพันบาท  ใหนําสงภายในวันนั้นหรือวันทําการ

ถัดไป 

สําหรับสถาบันทักษิณคดีศึกษา เงินรายไดที่จัดเก็บในวงเงินไมเกินหาหมื่นบาท

ใหนําสงงานคลังมหาวิทยาลัยภายในสามวันทําการ ถามีรายไดเกินกวาหาหมื่นบาท  ใหนําสงภายใน

วันนั้นหรือวันทําการถัดไป 

 ขอ 22  ใหงานคลังในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงานวิทยาเขต  มีอํานาจเก็บรักษา

เงินสดไวภายในที่ทําการไดไมเกินสองแสนบาท  ถามีเงินสดเกินกวาวงเงินที่กําหนดไวใหนําฝากธนาคาร

ในวันนั้นหรืออยางชาในวันทําการถัดไป 

 ขอ 23  การรับเงินภายหลังจากปดบัญชีในทุกสิ้นวันทําการ  หรือในวันหยุดราชการ  ให

คณะกรรมการซึ่งหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง  เก็บรักษาเงินไวในสถานที่มั่นคงแข็งแรง  และใหบันทึก

ในบัญชีเงินสด  หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันทําการถัดไปได 

 ขอ 24  มหาวทิยาลยัอาจนาํเงนิรายไดไปลงทนุ  หรือหาประโยชน  ดงันี ้

24.1  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

24.2  ซื้อพันธบัตร หรือหุนกูของรัฐวิสาหกจิ 

24.3  ซื้อต๋ัวเงนิคลัง 
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24.4  ฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ  หรือประเภทออมทรัพยไวกับธนาคาร

พาณิชยหรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 

24.5  ซื้อต๋ัวสัญญาใชเงนิจากสถาบันการเงินของรัฐ  หรือเอกชนที่มีฐานะมัน่คง 

โดยมีธนาคารอาวัล 

24.6  ลงทุนหรือหาผลประโยชนในกิจการอื่นใด  โดยไดรับอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลัย 

 ขอ 25  อธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงิน  ส่ังซื้อ  ส่ังจาง  และกอหนี้ผูกพันจากประเภทเงิน  

ตามขอ 5  และอธิการบดีอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูส่ังจายเงิน  ส่ังซื้อ ส่ังจาง  และกอหนี้ผูกพันได  

สําหรับวงเงินที่จะมอบนั้นใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

 ขอ 26  อธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เปนเงินทดรองราชการได

ตามระเบียบวาดวยเงินทดรองราชการ 

 ขอ 27  ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการพัสดุนั้น  ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กาํหนดในระเบียบ      

สํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ   

ในกรณีจําเปน เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย  อธิการบดีมีอํานาจอนุมัติให

ดําเนินการไดเปนกรณีพิเศษ  และใหรายงานสภามหาวิทยาลัย ทราบ 

 ขอ 28  การจายเงินรายไดใหจายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  หากมหาวิทยาลัยมิได

กําหนดระเบียบเปนการเฉพาะในเรื่องใด  และมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนเรื่องเรงดวน  ใหอธิการบดี โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย   ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการจายตามเหตุผล

และความจําเปนแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

 ขอ 29  การเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําปใด  ใหขอเบิกไดจนถึงวันทําการสุดทาย

ของปงบประมาณนั้น  เวนแตในกรณีที่ไดกอหนี้ผูกพันไว  และไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน

ปงบประมาณ  ใหหัวหนาสวนราชการเสนออธิการบดีขออนุมัติกันเงินไวจายตามภาระผูกพันนั้นได 
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หมวด 6 

การทาํบัญชแีละรายงานการเงนิ 
 

 ขอ 30  การรับและจายเงินรายไดตามขอ 5  ใหงานคลังและสวนราชการเปนผูรับผิดชอบ

จัดทําบัญชีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หลกัฐานทีใ่ชในการลงบัญช ีจะตองเก็บใหเปนระเบยีบเพือ่สะดวกแกการตรวจสอบ 

 ขอ 31  ใหงานคลังและสวนราชการเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงิน  โดยแสดง   

ใหเห็นผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน โดยถูกตองตามความเปนจริงและตามหลักการบัญชี

โดยใชเกณฑคงคาง 

 
หมวด 7 

การตรวจสอบบัญช ี
 

 ขอ 32  ใหมีการตรวจสอบบัญชี  หลักฐานและเอกสารการเงิน  และทรัพยสินทุกประเภท

ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และอาจจัดใหมีผูตรวจสอบ

บัญชีจากภายนอกไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 33  ใหอธิการบดีเสนอรายงานการเงินประจําปที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว  

ผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน  หลังจากวันปด

บัญชีประจําปงบประมาณ 

 
หมวด 8 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ 34  เร่ืองใดที่ประกาศ ระเบียบ กําหนดใหตองนําเสนอตอคณะกรรมการการเงินและ

ทรัพยสินพิจารณาใหความเห็นชอบ ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหนําเร่ืองนั้นเสนอตอคณะกรรมการ 

บริหารตามระเบียบนี ้
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 ประกาศ  ณ  วันที่  24  กนัยายน  พ.ศ. 2550 

 

                                                                                
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

 

 

 

 


