
 

 
 

สรุปผลการประชุมสัมมนา 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  

และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

 
 
 

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
การประชุมสมัมนาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลัก
ความเสมอภาค  
 
 
 
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565   
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร  
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
จัดโดย 

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
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สรุปความเป็นมา 

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ได้ออก
ประกาศก าหนดแนวปฏิบัติจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และ
แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความ
เสมอภาค ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ตามความในมาตรา 9 (5) และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้การจัดการอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อัน
ประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบ
ได้ หลักโปร่งใสเปิดเผย หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ และ
หลักคุณธรรมจริยธรรม 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ตามหลัก          
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็น
อิสระ และหลักความเสมอภาค ดังกล่าว ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้
อนุมัติให้กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด าเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติ
ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  
ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบัน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมมีการด าเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ 
หลักความเสมอภาค และจัดระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

4. เพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

โดยในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ได้เรียนเชิญผู้บริหาร กรรมการสภา และ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 158 
แห่ง มาเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาร่วมการเสวนาและบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 



3 
 

สรุปภาพรวมงานประชุม 

การประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลัก
ความเสมอภาค ซี่งรับผิดชอบการด าเนินงานโดยกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 
4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกิจกรรม
หลักคือ การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด านินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  เพ่ือให้เพ่ือให้
ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือ
น าไปสู่การสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหาร
จัดการที่ดใีนสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล ผู้บริหาร 
กรรมการสภา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และวิทยากร รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 813 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ถนนศรีอยุธยา)   จ านวน   20 คน 

2. ผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)  จ านวน 133 คน 
3. ผู้รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (youtube) จ านวน 660 คน 
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ก าหนดการประชุมสมัมนา 

เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศกึษาเกี่ยวกับ 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  

เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศกึษา และแนวปฏิบัตติามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลกัความเสมอภาค  

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565   
 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร  
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

...................................................................... 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา 

 กล่าวรายงาน โดย ผู้อ านวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์) 

 กล่าวเปิดการประชุม โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) 

09.15 – 11.15 น. การเสวนาในหัวข้อ การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล                                                     
โดย  1. รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
           (ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)   
  2. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์) 
  3. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล) 
  4. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (นายขจร จิตสุขุมมงคล) 
  5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (นายสุทน เฉื่อยพุก) 

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

หมายเหตุ: 1. เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom URL: https://bit.ly/3FXZJpm Passcode: 022783 
 2. รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผ่าน URL: https://youtu.be/5lwUqPs9LDg    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาลฯ 
https://bit.ly/3JRjlOU 

แนวปฏิบัติตามหลัก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมฯ 
https://bit.ly/3JLDUwd 

เข้าร่วมประชุมฯ 
ผ่าน ZOOM 

ถ่ายทอดสดการ
ประชุมสัมมนาฯ 
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ค ากล่าวรายงาน 
ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลัก 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  
โดย 

นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ 
ผู้อ านวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565     
 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร  
      

ท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) 
ท่านประธาน กกอ. (ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์) ท่านรองปลัดกระทรวง อว. (ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล)  
ท่านคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
อธิการบดี  รองอธิการบดี  
ท่านวิทยากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกท่าน 

 กระผม ในนามผู้แทนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคในวันนี้ ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบ Online จ านวน 699 คน จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในก ากับของรัฐ จ านวน 
84 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประกาศ อว. เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค และเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 การก าหนดแนวปฏิบัติทั้ง 2 ฉบับนี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางหรือมาตราฐานกลางในการบริหารงานและการด าเนินงานภายใน รวมทั้งการก าหนด แก้ไข เพ่ิมเติม 
และปรับปรุงข้อบังคับของสถาบัน อุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) ได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ
กับผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศ อว.  เรื่ อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็น
อิสระ และหลักความเสมอภาค ในล าดับต่อไป   
 ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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ค ากล่าวเปิดการประชมุสัมมนา 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลัก 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  
โดย 

 ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565     
 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 
      

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์   
ท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล  
ท่านกรรมการ กกอ.  
ท่านอนุกรรมการ  
ท่านนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ  

วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่เราจะได้มาประชุมกันเพ่ือหารือและก็ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา ผมดีใจอย่างมากนะครับที่ได้รับทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม                  
ณ ขณะนี้ทางระบบ online ประมาณเกือบ 700 ท่านนะครับ แล้วเราก็เชื่อว่าจะมีการขยายความของการ
ประชุมครั้งนี้ต่อไปให้มีความกว้างขวางมากขึ้นนะครับ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนให้ความสนใจเรื่อง
ของการด าเนินการในส่วนนี้อย่างเต็มท่ี  

ก่อนที่จะเข้าสู่การหารือแล้วก็การชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติฯ ผมขอกล่าวถึงเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง อว. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวถึงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ ท่าน
รัฐมนตรีเอนกได้แสดงปาฐกถาที่ส าคัญ 2 ครั้งครับ และล่าสุดก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในโอกาสวันครบรอบการ
สถาปนาการก่อตั้งและพระราชทานนามมหิดล ท่านได้พูดถึงเรื่องปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่ไม่มีทางหยุดยั้งนะครับ ซึ่งในวันนั้น ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่าน
มา แล้วเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ผมและผู้บริหารในกระทรวง อว. ช่วยขยายความ
แล้วก็น าเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไปเล่าให้กับพวกเราฟังในโอกาสที่เหมาะสมนะครับ ผมเลยก็จะขอเลือกบางส่วนที่
ท่านรัฐมาตรีเอนกได้กล่าวถึงนะครับ ซึ่งวันนั้นท่านพูดประมาณเกือบ 2 ชั่วโมงนะครับ แต่ผมก็จะขอใช้เวลา
ไม่ก่ีนาททีี่จะเล่าให้ท่านฟัง กระทรวง อว. นี้เป็นกระทรวงใหม่นะครับ แต่โดยเนื้อหากลไกเนี่ยเราได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษามาเป็นเวลานานมากเป็น 100 ปีแล้วครับ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งกระทรวง ซึ่งอายุ               
ยังไม่ถึง 3 ปีดีนะครับ เราได้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มแล้วก็แรงต่างๆ ที่พวกเราช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา เราก็เห็นสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ณ ขณะนี้นะครับ ซึ่งเป็นผลของการด าเนินการต่อเนื่องที่
ผ่านมาของท่านผู้บริหารในทุกๆ ยุค ตั้งแต่ผู้น าประเทศท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านอดีตรอง
นายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอุดม ท่านอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ แล้วก็ท่านรัฐมนตรีเอนก ในปัจจุบันนี้นะครับ เรามีการ
ขับเคลื่อนอยู่หลายอย่าง แต่ผมอยากจะเลือกเล่าเฉพาะส่วนของอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นนะครับ  
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ท่านคงเห็นนะครับว่า โดยกลไก ณ ปัจจุบันนี้ สถาบันอุดมศึกษาได้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เราขยับจากการสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าองค์
ความรู้ไปท าให้เกิดประโยชน์มากขึ่นนะครับ แล้วก็คงเห็นว่ากระทรวง อว. ในปัจจุบันนี้มีบทบาทเพ่ิมเติมใน
ฐานะกลไกและเครือข่ายต่างๆ ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยกลไกนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอยู่
หลายประการ เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้ อันที่ 1 ก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการมุ่งเน้นให้ 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถที่จะท างานได้อย่างดีที่สุดในหน้าที่และบทบาทของตน ก็คือการที่มีการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเป็นแต่ละกลุ่มเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่มุ่งเน้นของแต่ละแห่ง เมื่อก าหนดบทบาทมุ่งเน้น
แล้วก็ตั้งใจให้แต่ละแห่งสามารถท่ีจะด าเนินการอย่างเต็มที่ในบทบาทนั้นๆ จุดประสงค์ของ อว. ก็คือ เพ่ือท าให้
ทุกจุดท างานได้ดีที่สุดนะครับ ไม่จ าเป็นจะต้องท าเหมือนกันทุกอย่าง แต่เมื่อประกอบรวมกันแล้วประเทศไ ด้
ประโยชน์ครับ  

ต่อมา นอกจากการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มๆ แล้ว ท่านคงทราบว่าผลที่ เกิดขึ้นก็คือ 
มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งเน้นที่สามารถที่จะแตกต่างกันได้ แต่ท าให้ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ กลไกไม่ว่าจะเป็นกลไกเรื่อง
ตัวชี้วัด กลไกเรื่องงบประมาณ กลไกเรื่องเครื่องมือในการจัดการ ก็จะท าให้สอดคล้องไปตามนั้น มีกลไกการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือที่จะพัฒนาและท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านที่ตรงกับความต้องการหรือจุด
มุ่งเน้นของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติมขึ้นอีก 5 
ด้าน ซึ่งก็เป็นการท าให้สอดคล้องกับการด าเนินงานดังกล่าวนี้ และยังมีสิ่งที่ส าคัญมากๆ เลย ซ่ึงเป็นข่าวดีอย่าง
ยิ่งเมื่อเดือนที่แล้ว ก็คือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา กองทุนนี้
เป็นความหวังของพวกเราชาวอุดมศึกษาที่ได้ตั้งใจมาเป็นเวลานานนะครับ ความจริงช่วงของการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องของกระทรวง อว. ก็ตั้งใจว่าจะให้มีกองทุนนี้ขึ้น แต่มีความยากล าบากใน
กระบวนการและกลไกต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที แต่รัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อน 
จนในที่สุด ครม. เห็นชอบที่จะจัดตั้งกองทุนเรียบร้อยแล้วนะครับ กองทุนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในภารกิจที่เป็นภารกิจสอดคล้องกัน  

ประเด็นสุดท้าย ก็คือเรื่องของการให้เราคง Spirit ของ Pioneer Spirit ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
Spirit ของการทดสอบสิ่งใหม่ๆ ในสิ่งที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ก็มีกลไกที่เรียกว่า Sandbox ทาง
การศึกษา ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถที่จะคิดท าในสิ่งใหม่ๆ ทีเ่ป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งของผู้ใช้ ของนิสิตนักศึกษา และของสถาบัน ที่อาจจะไม่
เหมือนกับบริบทปัจจุบันนี้ ก็สามารถที่จะน าเอาเข้าสู่กระบวนการทดสอบที่เรียกว่า Sandbox แล้วเอาไป
ปฏิบัติ ถ้าท่านปฏิบัติแล้วได้ผลดีในแง่ของการจัดรูปแบบการศึกษาในรูปแบบที่ต่างกับรูปแบบทั่วไป ถ้าเรื่องใด
เป็นเรื่องที่ดีสามารถท าแล้วประสบความส าเร็จจะกลายเป็นความปกติใหม่ที่เกิดขึ้น นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็น
ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกิด Momentum อย่างมากๆ เลยนะครับ ท่านรัฐมนตรีเอนกได้กล่าวในตอนท้ายว่า
กระทรวง อว. คง Spirit ของ Pioneer Spirit ของนักริเริ่ม Spirit ของนักการศึกษา Spirit ของการท าให้
ประเทศมุ่งที่จะพัฒนาต่อไป ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับท่านผู้บริหารการศึกษา ท่านนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หลายร้อยท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ ทีจ่ะช่วยกันในการ
ขับเคลื่อนต่อไปครับ  

การด าเนินการในส่วนของการอุดมศึกษาที่น าไปสู่การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา อว. ก็มี
ความมุ่งหวังว่าจะท าให้การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถจัดด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีประสิทธิผลสูงสุด มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือทั้งในหมู่ประชาคมเอง ในหมู่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ในหมู่นักศึกษา ในหมู่ประชาคมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาจึงได้ระบุให้มีหลักการต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค ซึ่งหลักการต่างๆ 
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เหล่านี้ เป็นหลักการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง พวกเราเชื่อว่า การปฏิบัติตามกลไกต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของประเทศมีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศ 
ท าให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ท าให้กลไกในการด าเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้มีการออกเป็นแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติ
ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 
โดยได้บรรจุหลักการต่างๆ เหล่านี้ไว้อยู่ในแนวปฏิบัติ 2 ฉบับ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปลาย
เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งแนวปฏิบัติทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นผลของการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ผมได้รับทราบว่าได้มีการจัดท าโดยมีการรับฟังคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แล้วก็เป็นผลงานร่วมกันของ
พวกเราทุกคนนะครับ ทั้งในส่วนของ กกอ. อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และประชาคมของอุดมศึกษา 
กระทรวง อว. เชื่อมั่นนะครับว่าหลักการดังกล่าวนี้ จะท าให้เราสามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ตามความ
ตั้งใจ แล้วก็ตาม Spirit ของการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส 
เป็นที่ยอมรับเขื่อถือทุกภาคส่วน  

ในนามของกระทรวง อว. ผมขอขอบคุณท่านกรรมการการอุดมศึกษา ท่านอนุกรรมการทุกชุดที่
เกี่ยวข้อง ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วม เห็น
ความส าคัญในการสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงานตาม
หลักการที่ส าคัญทั้งหมดนี ้ซึ่งจะท าให้อุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  

ขอขอบคุณครับ 
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สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม 

 

1. การบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

1.1 การบรรยายชี้แจงโดยประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์) 

 เรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เสรีภาพทางวิชาการ ความเป็นอิสระ 
และความเสมอภาคเป็นเรื่องที่มีคนสนใจมาก แนวปฏิบัติฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติฯ ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) น าเสนอท่านรัฐมนตรีเพ่ือออกเป็นประกาศมา แต่ก่อนที่จะมีแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวก็มี
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลซึ่งมี ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
ประธาน มีท่านขจร จิตสุขุมมงคล และ ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล อยู่ด้วย ได้ช่วยกันจัดท าแนวปฏิบัติฯ นี้ขึ้น                  
ขอเรียนว่าแนวปฏิบัตินี้ก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนัก ในช่วงที่อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของ กกอ. ก็มีการ debate หลายครั้งและปรับแก้ไขกันหลายรอบเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลมากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ผมอยากเรียนว่าตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเอนกและท่านปลัดสิริฤกษ์มาด ารงต าแหน่งรวมทั้งตัวผมเองใน
ฐานะประธาน กกอ. นั้น เราก็มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อยากพูดด้วยซ้ าไปว่าไม่มี
ยุคไหนสมัยไหนที่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจ าระดับกระทรวงปล่อยให้มหาวิทยาลัยมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้อย่างนี้ โดยเฉพาะในเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการที่มีความหลากหลายและมีความเป็นอิสระมาก
ยิ่งขึ้น ในเรื่องการเรียนการสอนซึ่งรัฐมนตรีมีนโยบายไม่ก าหนดเวลาในการเรียนของนักศึกษา รวมทั้งเรื่อง               
ที่รัฐบาลปลดล็อกการควบคุมมหาวิทยาลัย 5 แห่ง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า แนวโน้มของยุคนี้ เรามีความคิด
ตรงกันว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะพยายามไม่ไปยุ่งกับมหาวิทยาลัยซึ่งต้องการเสรีภาพทางวิชาการและ
ความเป็นอิสระมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  

 ส าหรับประเด็นที่ว่า เมื่อต้องการให้มหาวิทยาลัยมีเสรีภาพ ต้องการให้คล่องตัว ท าไม
จะต้องมาบังคับมหาวิทยาลัยมากมายว่า สภาต้องเป็นอย่างนั้น ผู้บริหารต้องเป็นอย่างนี้นั้น ต้องเรียนท่าน
ทั้งหลายว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทยซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดูแลอยู่นั้นมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีทั้งที่มี
ธรรมาภิบาลดีมากไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนเลย มีทั้งที่กลางๆ ที่มีปัญหาบ้างแตส่ามารถแก้ปัญหาได้ภายใน และก็
มีทั้งที่มีปัญหาอยู่มากมาย ท่านทั้งหลายคงทราบดีว่า ปัจจุบันมีการร้องเรียนเรื่องการสรรหานายกสภา 
กรรมการสภา อธิการบดี รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ส่งมาที่กระทรวงมากมาย ในสมัยก่อนนั้น หากมีปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนกจ็ะขอโปรดเกล้าไม่ได้เลย แตว่ันนี้เราก็พยายามจัดการให้มีการโปรดเกล้าและจัดการร้องเรียนให้เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าเราก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ว่า ท าอย่างไรให้มหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลมากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ ซึ่งเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงเห็นตรงกันว่า มหาวิทยาลัยต้องมีธรรมาภิบาล ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มี

การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล” 
โดย 

1. รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) 
2. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์) 

3. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล) 
4. อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (นายขจร จิตสุขุมมงคล) 

5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (นายสุทน เฉื่อยพุก) 
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ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยที่อ้างว่ามีเสรีภาพทางวิชาการอยากจะท าอะไรก็ได้และมีความวุ่นวายภายใน
มหาวิทยาลัยจนกระทบกับเสรีภาพทางวิชาการนั้นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น  

 แนวปฏิบัติฯ ที่ กกอ. เสนอแนะรัฐมนตรีให้ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2564 นั้น เขียนขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ หากจะถามว่าท าไมเป็นแนวปฏิบัติ ไม่เป็นกฎกระทรวง
หรือประกาศกระทรวง และข้างในเขียนว่า “ควรๆๆ” แทบไม่มีค าว่า “ต้อง” เลย ค าตอบก็คือ เพราะ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 9 และมาตรา 10 บัญญัติไว้ว่า ให้ท าเป็นแนวปฏิบัติ พอ
พูดว่าแนวปฏิบัติก็มีค าถามว่า บังคับได้ไหม? จะมีผลอย่างไรกับมหาวิทยาลัย? หรือเป็นแค่แนวอยากท าก็ได้ ไม่
ท าก็ได?้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ debate ใน กกอ. และท่านรัฐมนตรีก็ไดล้งมาช่วยดูว่า จะท าอย่างไรให้มหาวิทยาลัย
มีธรรมาภิบาลมากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ นอกเหนือจากเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก็
พยายามสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาทุกเรื่องมาตลอด เช่น การพยายามไป fight เรื่องกองทุนเพ่ือพัฒนาการ
อุดมศึกษา การพยายามผลักดันเรื่องงบประมาณในมาตรา 45(3) ฯลฯ จึงขอเรียนท่านทั้งหลายว่า แนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลนี้ก็เกิดขึ้นด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น กกอ. ก็ถูกกฎหมายบังคับ ท าให้ต้องออกแนว
ปฏิบัติฯ มา ซึ่งมีหลายเรื่องที่ debate กัน ยกตัวอย่างเช่น การด ารงต าแหน่งของนายกสภากับกรรมการสภา
ว่าเป็นได้กี่แห่ง? ก็มีการ debate เรื่องนี้ในที่ประชุม กกอ. แล้วก็มีความเห็นที่หลายหลาย มีทั้งฝ่ายที่เห็นว่า
ควรจ ากัดและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย แต่ว่าก็จบลงท้ายด้วยการก าหนดให้เป็นไปตามแนวประกาศค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมาย เป็นต้น จึงท าให้ไม่น่าแปลกใจที่ท่านทั้งหลายมีค าถาม
มากมาย เพราะว่าแม้แต่ กกอ. เองที่เป็นคนออกแนวปฏิบัติฯ ในเรื่องพวกนี้ก็ยังมี debate อยู่พอสมควร 
อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าแนวปฏิบัติฯ นั้น เราอยากพบครึ่งทางคือ ไม่บังคับมากนักแต่ก็ต้องมีผลบังคับได้  

 เรื่องท่ีท่านทั้งหลายกังวลเกี่ยวกับสภาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เช่น ระบบการสรรหาที่
ต้องมีคนนอก 2 ใน 3 ต้องมีกรรมการมาประเมินสภา ต้องมีการอบรมกรรมการสภา เป็นต้น รวมทั้งหนังสือ
จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมีมาถึงผมและส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
เกี่ยวกับการผลักดันการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ นั้น ก็ได้มีการหารือกันในส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ และ กกอ. แล้ว และขอเรียนให้ทราบล่วงหน้าว่า อาจจะมีการแก้ไขเพ่ือให้แนวปฏิบัติฯ นั้น อยู่ใน
จุดที่ควรจะเป็นตามข้อเสนอแนะของ ทปอ. และข้อเสนอแนะของท่านทั้งหลายซึ่งเรารับฟังโดยตลอด  

 ในส่วนของการด าเนินการตามแนวปฏิบัติฯ นั้น กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบดีว่า 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีข้อบังคับและพระราชบัญญัติของตัวเอง จึงขอเรียนดังนี้ หากการด าเนินการสรร
หาอธิการบดีและกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นก่อนแนวปฏิบัติฯ และยังไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ ที่
ประกาศไป ก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการไปตามเดิม ในกรณีที่การสรรหาเกิดขึ้นหลังแนวปฏิบัติฯ (หลังวันที่ 
20 ธันวาคม 2564) แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้แก้ข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติก็จะมีช่วงเวลาที่ขอให้ท่าน
ทั้งหลาย ขอให้ท่านกรรมการสภา ท่านนายกสภา ไปแก้ข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ นี้ โดยขอ
ก าหนดระยะเวลาว่า 1 ปี คือภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และในกรณีที่ต้องแก้พระราชบัญญัติด้วยก็ขอ
ก าหนดระยะเวลา 3 ปี คือภายในปี 2567 ทั้งนี ้ไดห้ารือกับท่านปลัดและท่านรัฐมนตรีว่า ในช่วงระหว่างนี้ไป
จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 หากสถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้แก้ข้อบังคับก็ยังไม่มีผลแต่ประการใด แต่
เพ่ือให้แนวปฏิบัติฯ เป็นแนวปฏิบัติอย่างแท้จริง หลังวันที่ 20 ธันวาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะ
ขออนุญาตติดตามการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาว่า ได้มีการแก้ไขข้อบังคับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้าง 
อย่างไรก็ตาม ขอย้ าท่านอีกทีว่า กกอ. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และรัฐมนตรีไม่มีความคิดที่จะ
ไปควบคุมมหาวิทยาลัยหรือไปจ ากัดเสรีภาพและการด าเนินการใดๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เราทราบ
ดีว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน มีธรรมชาติที่แตกต่างกัน แต่อย่างน้อยที่สุดในเรื่องธรรมาภิบาลนั้น 
เราขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา และเราเชื่อว่าแนวปฏิบัติฯ ที่ได้วางไว้จะช่วยท าให้ธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  
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1.2 การบรรยายชี้แจงโดยอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล) 

 วัตถุประสงค์ส าคัญของการจัดท าแนวปฏิบัติฯ คือ อยากจะร่วมกันท ามหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยให้ดีขึ้นในมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการยกระดับมหาวิทยาลัยและ
น าไปสู่โครงการอ่ืนๆ ที่สนับสนุนโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ การด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติฯ 
นี้ ใช้ระยะเวลาในการท างานถึง 2 – 3 ปี ตั้งแต่เป็นคณะท างานของท่านรัฐมนตรีท่านแรกที่ให้ความส าคัญใน
เรื่องนี้ ต่อมาจนถึงท่านรัฐมนตรี ท่านปลัด และท่านรองปลัดในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือท าให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ที่มาส าคัญนอกจากเรื่องธรรมาภิบาลที่เราบอกว่า มีปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาและ
ต้องการแก้ไขแล้วนั้น เรายังต้องการมองไปข้างหน้าด้วย เป็นธรรมาภิบาลเชิงรุก  ซึ่งทาง กกอ. และ
คณะอนุกรรมการฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เราไม่ได้มองไปเพียงแค่การแก้ปัญหาในปัจจุบัน แต่มองว่าท า
อย่างไรที่จะรุกไปข้างหน้าเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับไปข้างหน้าได้  

 จากการรวบรวมข้อมูลปัญหาการร้องเรียนที่ผ่านมาจนถึงปี 2563 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจ านวนมาก ในระยะเวลา 4 – 5 ปี
ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1,000 เรื่อง ส่วนใหญ่ก็แก้ไขได้ หลายเรื่องก็ไม่มีมูล แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีปัญหาอยู่ในระบบพอสมควร  

 

 การท างานของคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลในเรื่องดังกล่าว มีการท างานอย่าง
เป็นระบบ ทั้งการศึกษาข้อมูลในหลายๆ ด้าน มีการหารือกับทีมงานวิจัยของ NIDA และจุฬาฯ ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สกสว. (สกว. ในอดีต) การน าผลการศึกษาของท่านปลัด (รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม) 
รวมทั้งผลงานวิจัยที่สถาบันคลังสมองของชาติได้รวบรวมไว้เป็นหนังสือมาประกอบการพิจารณา มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับ Thai Institute of Directors (IOD) ซึ่งดูแลเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทเอกชนในตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนการท า Workshop กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรรมการสภา ผู้บริหาร ผู้แทน
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ จ านวนหลายครั้งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา  
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 เราได้รวบรวมและประมวลว่า ปัญหาที่ เกิดขึ้นในระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน          

อุดมศึกษาเกิดจากอะไร? เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างธรรมาภิบาล พบว่า จริงๆ แล้วธรรมาภิบาลนั้นไม่ได้
เกิดจากระบบแตเ่กิดจากคนมากกว่า แต่ว่าระบบก็เอ้ือให้เกิดปัญหาขึ้นมาได ้ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนที่
มีเจ้าของหรือบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะมี Board ซึ่งก็เทียบได้กับสภามหาวิทยาลัยมี CEO หรือ
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งก็คือผู้บริหารมหาวิทยาลัย การบริหารภายในมหาวิทยาลัยก็จะคล้ายกับการด าเนินการ
ของบริษัท พอเอามาเทียบเคียงกันแล้วเราก็มาดูว่าธรรมาภิบาลของเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับของ
บริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเอกชนนั้นจะมีเจ้าของที่ชัดเจนต่างจากของมหาวิทยาลัยที่ไม่ชัดเจน 
ถ้าเรามองในแง่ของงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับซึ่งส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดินและอีกส่วนหนึ่งมา
จากเงินรายได้ทั้งจากนิสิต นักศึกษา หรือภาคเอกชนต่างๆ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะท าหน้าทีเ่หมือนกับ
เป็นเจ้าของในทางปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยจริง เป็นเพียงหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพราะ
มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติเป็นของตัวเองและมีความเป็นเอกเทศ มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรระดับ
สูงสุดของมหาวิทยาลัย รองจากนั้นก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งพอไปดูเรื่องของโครงสร้างตรงนี้ก็พบว่า ไม่
สอดคล้องกับของบริษัทเอกชน ในมหาวิทยาลัยของไทยแทบทุกแห่งนั้น การสรรหาสภามหาวิทยาลัยจะมี
องค์ประกอบของผู้บริหารมาสรรหา และการสรรหาผู้บริหารก็ด าเนินการโดยสภามหาวิทยาลัย ท าให้มีลักษณะ
คล้ายๆ กับการวน Loop กันเป็นวงกลม และท่ีผ่านมาก็ท าให้เกิดปัญหาขึ้นในมหาวิทยาลัยบางแห่ง เป็นสภาพ
ทีเ่ราเรียกว่าเกาหลังกัน เพราะว่าการสรรหาลักษณะอย่างนี้จะขาดการตรวจสอบและการประเมินอย่างจริงจัง
ก็ไม่เกิดขึ้น และถ้ามีปัญหาก็จะวนอยู่ในนี้แล้วก็มากระทบถึงระดับล่างและมหาวิทยาลัยทั้งหมด การ
ด าเนินการเรื่องระบบธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากนัก แต่จริงๆ แล้วเป็น
ส่วนที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะในระบบการสรรหาผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารภายใน
มหาวิทยาลัยระดับคณบดี ผู้อ านวยการต่างๆ รวมทั้งระดับล่างสุด คือ การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าเป็น
อาจารย์หรือพนักงานสาย ข. หรือผู้ปฏิบัติงานสายอ่ืนๆ ว่ามีการคัดเลือกที่ดีหรือไม่ มีระบบที่ไม่ใช้เส้นไม่ใช้
สายไม่ใช้การเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เน้นการหาคนที่ดีจริงๆ มาท างานให้กับองค์กร และมีการตรวจสอบ
ประเมิน มี feedback ต่างๆ กลับมา ตรงนี้เป็นส่วนที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ความส าคัญ เป็นภาพใหญ่ๆ ของ
โครงสร้างที่เราเห็นว่ามีปัญหา ถ้าเราสามารถดึงโครงสร้างตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงมากขึ้นได้ เราก็คิดว่าสามารถที่
จะแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แล้วเรื่องปัญหาที่เกิดจากคนก็คงต้องไปดูต่อไป  
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 หลักคิดของคณะอนุกรรมการฯ มองว่า ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้กระทรวง

การอุดมศึกษาฯ กระทรวงจะท าหน้าที่ในเรื่องของการ facilitate ก็คือมีการออกแนวปฏิบัติฯ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการ
บังคับ แต่เป็นการบอกแนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็น Guideline ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ แล้วต่อไปก็จะใช้ลักษณะ
ของ Positive Method เป็นการท างานในเชิงบวก ไม่ได้เป็นการลงโทษแต่จะเน้นการประเมินเพ่ือให้รางวัล 
(Award) ในส่วนของสภามหาวิทยาลัย เราคิดว่าถ้าจะท าให้เป็นเส้นตรงและเริ่มกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ดีได้นั้น 
ที่มาของสภามหาวิทยาลัยก็จ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาใหม่ ซึ่งกระดุมเม็ดแรกมันก็คือการสรรหากรรมการ
หรือนายกสภามหาวิทยาลัยที่ต้องมีการสรรหาที่โปร่งใส การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีลักษณะของ
การวน Loop ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และที่เหลือก็เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องด าเนินการต่อไป ส่วนการ
บริหารภายในมหาวิทยาลัยก็มีหลักการกว้างๆ โดยจะใช้กลไกเรื่องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังนั้น แนว
ทางการด าเนินงานเรื่องธรรมาภิบาลจึงมี 2 แนวทางคือ เรื่องของโครงสร้าง/กระบวนการซึ่งออกมาเป็นแนว
ปฏิบัติฯ และเรื่องของการสร้างแรงจูงใจซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ก าลังด าเนินการอยู่ เช่น จะมีการท าในเรื่อง
ของ Awarding ส าหรับองค์กรที่มีธรรมาภิบาลลักษณะคล้ายๆ กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้
งบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยซ่ึงมีอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งดูแลอยู่  
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 หลักการและเหตุผลที่ส าคัญของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ คือ เรายึดถือพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่บอกว่า “การท าให้บ้านเมืองมีความปกติสุข มิใช่การท าให้ทุกคน
เป็นคนดี แต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง” มาเป็นตัวตั้ง เพราะเรารู้ว่าเรื่องของธรรมาภิบาล
นั้นเป็นเรื่องของคนและโครงสร้างเป็นส่วนเสริม ก็คือเน้นในเรื่องของการสรรหาคนที่ ดี ซึ่งในที่นี้หมายถึงคนที่
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ 
ทรัพยากรบุคคล และสามารถตอบโจทย์ของประเทศได้ เพ่ือให้มีการจัดการอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
ตามความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการของประเทศ แล้วก็สร้างบุคลากร สร้างคนให้มีความสมบูรณ์ที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรามีระบบธรรมาภิบาลที่ดีเป็นพ้ืนฐานก็จะสามารถท าให้
มหาวิทยาลัยไทยด าเนินการได้อย่างสะดวกมากขึ้น หลักธรรมาภิบาลนั้นจะมี 11 ข้อตามที่ปรากฏในภาพ 
เวลาพูดถึงธรรมาภิบาล ส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงเรื่องของกฎหมายและจริยธรรม แต่จริงๆ แล้วก็ยังมีอีกหลาย
เรื่อง ไม่ว่าเรื่องของหลักภาระรับผิดชอบที่เราพูดว่าเป็นเรื่องของ Accountability ซึ่งก็เป็นเรื่องส าคัญ 
บางครั้งเรามองว่ามหาวิทยาลัยไม่มีปัญหาในเรื่องการสรรหาอธิการบดีหรือการสรรหากรรมการสภา สามารถ
ด าเนินการได้ดี แต่ถ้ามหาวิทยาลัยนั้นมี Accountability ภายในไม่ดี เช่น อาจารย์ไม่ด าเนินการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ใครอยากจะท าอะไรก็ได้ และฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลหรือควบคุมได้ อันนี้ก็ถือ
เป็นเรื่องปัญหาธรรมาภิบาลที่จะต้องดูแลเช่นเดียวกัน  

 
 ธรรมาภิบาลในระดับสภาบันอุดมศึกษา จะดูที ่4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) สภาสถาบัน      

อุดมศึกษา 2) ผู้บริหารระดับสูง 3) บุคลากร และสุดท้าย 4) ผู้ที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยก็คือนิสิต
นักศึกษา เมื่อกล่าวถึงเรื่องโครงสร้างธรรมาภิบาลในสภาบันอุดมศึกษา ก็จะมีหลักการบริหารจัดการภายในที่
เราให้ความส าคัญอยู่ 5 เรื่อง คือ 1) เรื่องของหลักธรรมาภิบาล 2) การที่มหาวิทยาลัยควรเปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณะได้รับทราบเพ่ือความโปร่งใส 3) มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ (Conflict Of Interest) 4) เรื่องของการก าหนดพันธกิจที่มีต่อนิสิตนักศึกษา บุคลากร สังคม 
และประเทศ แล้วประกาศให้สาธารณะได้รับทราบ และสุดท้าย 5) เรื่องของฐานข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันเป็น
ยุคของการใช้ข้อมูลในการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ฉะนั้นการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและน ามาสู่การตัดสินใจใน
การบริหารจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องท า ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติฯ ว่าควรจะรายงานต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้วย ปัจจุบันนี้ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ก็อยู่ระหว่างจัดท าฐานข้อมูลกลางในเรื่องของอุดมศึกษาเพ่ือให้มกีารขับเคลื่อนการอุดมศึกษา
ของประเทศด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง  



15 
 

 
 จุดเริ่มต้นทีส่ าคัญของธรรมาภิบาลในระดับสภาสถาบันอุดมศึกษา คือ องค์ประกอบและ

การได้มาของสภาซึ่งก็คือ คณะกรรมการสรรหา ปัจจุบันพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้มีการ
ก าหนดองค์ประกอบของสภาไว้และก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการสรรหาไว้ในข้อบังคับ ประเด็นเรื่อง
กรรมการสรรหานั้น เพ่ือที่จะไม่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดว่าควรจะ
เป็นบุคคลภายนอกเป็นหลัก และหากเป็นบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาก็ต้องเป็นบุคลากรภายในที่ไม่มี
ผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องและต้องผ่านการคัดเลือกโดยบุคลากรภายใน เพ่ือเป็นการตัดเรื่องการเอาผู้บริหารมา
เป็นกรรมการสรรหาออกไป แล้วกรรมการสรรหาก็ไปท าหน้าที่สรรหานายกสภาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ในแนวปฏิบัติฯ ก าหนดให้มี

บุคลากรภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ซึ่งประเด็นนี้ไดม้ีการโต้แย้งกันมาก หลายท่านบอกว่า ท าไมถึงไม่เอาคน
ข้างนอกทั้งหมด 100% เลยเหมือน Board ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่ บางท่านก็โต้แย้งว่า 
ควรจะมีบุคลากรภายในด้วยเพราะว่าถ้าเอาคนข้างนอกมาเป็นกรรมการทั้งหมดก็จะไม่เข้าใจธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดว่า ถ้าอย่างนั้นก็ให้มีบุคลากรภายในเพ่ือให้มีองค์ประกอบที่เข้าใจบริบทของ
มหาวิทยาลัย แต่ต้องไม่เป็นส่วนใหญ่ จึงก าหนดไว้ที่เป็นบุคลากรภายใน 1 ใน 3 และเป็นคนข้างนอก 2 ใน 3 
ทั้งนี้ เพ่ือหากมีการต้องลงคะแนนเสียงก็จะไม่มี Influence จากบุคลากรภายในมากเกินไป ส าหรับแนวคิด
เรื่องจ านวนสถาบันที่นายกสภาหรือกรรมการสภาสามารถเป็นได้นั้น ได้ใช้หลักของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามที่ท่านประธาน กกอ. ได้กล่าวไว้ ส่วนเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของนายก
สภาและกรรมการสภาได้ก าหนดไว้ว่าไม่ควรเกินครั้งละ 4 ปีและก็ไม่เกิน 2 วาระไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่
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ติดต่อกันก็ตาม รวมทั้งไม่มีการจ ากัดเกณฑ์อายุไว้ เนื่องจากเห็นว่าเรื่องอายุไม่ได้เป็นเรื่องที่ส าคัญและผู้ที่จะ
เป็นกรรมการสภาที่มีอายุสูงก็จะมีประสบการณ์มาก มีวิจารณญาณที่ดี และสามารถท าการตัดสินใจที่ดีได้ จึง
ไมค่วรที่จะจ ากัดเกณฑ์ตรงนี้ ส าหรับเรื่องของการฝึกอบรม จริงๆ แล้วที่ผ่านมาก็ได้มีการจัด Training อยู่แล้ว
โดยสถาบันคลังสมองของชาติ แต่เป็นลักษณะที่เป็น Volunteer คือใครจะอบรมหรือไม่อบรมก็ได้ จึงเห็นว่า
ควรก าหนดเรื่องการฝึกอบรมไว้ ซึ่งปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก็อยู่ระหว่างด าเนินงาน
เรื่องการจัดฝึกอบรมโดยความร่วมมือกับ IOD ของตลาดหลักทรัพย์และสถาบันคลังสมองของชาติ  

 
 บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในเชิงนโยบายก็ได้มีการก าหนดให้ชัดเจนไว้ด้วย ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบฝ่าย
บริหาร และการก าหนดวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
และควรที่จะมีคณะท างานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนที่จะเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
ด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในหลายมหาวิทยาลัย ส าหรับมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีบ้างหรือยังไม่มีก็สามารถใช้
เป็น Guideline ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของสภามหาวิทยาลัยได้ ส่วนการปฏิบัติงานของ
กรรมการสภาก็ได้ก าหนดหน้าที่หลักๆ คือ การจัดท าประมวลจริยธรรมของนายก กรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคลากร การออกข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติฯ ซึ่งข้อบังคับก็สามารถที่จะแก้ไขโดย
สภาได้ รวมถึงกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น การปฏิบัติงานของ
กรรมการสภาจะเน้นในเรื่องการปฏิบัติด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องมีการประเมินซึ่งควรจะ
เป็นการประเมินทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาหรือที่เราเรียกในยุคปัจจุบันว่า Developmental Evaluation  
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 ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างสภากับอธิการบดีนั้น เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษาฯ ได้รับรายงานก็จะเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี ซึ่งตรงนี้
จะเป็นเฉพาะกรณีท่ีท าหเ้กดิความเสียหายกับสถาบันอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง 

 
 ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ก็มีแนวคิดว่า หากสภามีการสรรหาที่

ตรงไปตรงมาแล้วการสรรหาผู้บริหารก็ควรลงมาเป็นเส้นตรงได้ และเห็นว่าควรให้มีภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย ฉะนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงควรต้องมีคนจากภายนอกไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 โดยที่ไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของ 2 ใน 3 หรือ 1 ใน 3 นั้นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภา ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นก็ควรเป็นผู้ที่
ไม่เก่ียวข้องกับสภาและไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น Stakeholder และอีกหนึ่งส่วนที่เหลือ (1 ใน 3) ก็จะเป็น
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพ่ือลดสภาวะในเรื่องของการสรรหาพวกเดียวกันเองโดยที่
ไม่ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
ควรต้องเป็นไปอย่างชัดเจนและโปร่งใส ในเรื่องของค่าตอบแทนก็ควรมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปร่งใส
เช่นกัน เพ่ือที่จะจูงใจให้สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้ กล่าวคือ มีความเหมาะสม ไม่ต่ าหรือสูง
จนเกินไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน โดยได้ก าหนดเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งไว้ 4 ปี และรวมกัน
ไดไ้ม่เกิน 8 ปี  
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 ในเรื่องของกระบวนการสรรหาอธิการบดีนั้น เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาแล้ว ก็ให้ด าเนินการพิจารณาในสภาให้แล้วเสร็จและยื่นโปรดเกล้าฯ ต่อไป กรณีเกิดมี
ปัญหาก็ส่งเรื่องมาทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้เสนอต่อ กกอ. แล้วแนะน ารัฐมนตรีเพื่อหาทาง
ในการแก้ไขปัญหา หากมีข้อขัดแย้งก็จะใช้มาตรา 51 ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ในการแก้ไขต่อไป  

 
 การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาก็ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญ

มากเช่นกัน ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันสามารถปฏิบัติงานที่มุ่งการพัฒนาและยกระดับ
สถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้งเรื่องของคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย นวัตกรรม และการตอบโจทย์ประเทศ และก็ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อ านาจกฎหมายที่บัญญัติรองรับอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารควรที่จะก าหนดวิธีการที่จะ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้น าไปสู่การพัฒนางานและการพัฒนามหาวิทยาลัย และสุดท้ายก็จะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาคือ การก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไป
อย่างอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และไม่มีการทุจริต โดยผู้บริหารต้องก าหนดและประกาศพันธกิจ
ต่อทั้งนิสิตนักศึกษา บุคลากร สังคม และประเทศ ให้สาธารณะทราบ  
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 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนการด าเนินงานของผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาโดย

สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีคณะท างานดูแลเรื่องดังกล่าว โดยมีช่องทางในการแจ้งและปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งควรมีคณะท างานพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการร้องเรียนและสรุปผลที่ได้รับ
จากการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้วย  

 
 เรื่องของการรายงานและเปิดเผยข้อมูล ในแนวปฏิบัติฯ ก็ได้เสนอไว้ว่า ควรจะจัดท าและ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานการเงิน และระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และอย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งก็มีหลากหลายช่องทาง  

 



20 
 

 ธรรมาภิบาลในระดับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้มีการก าหนดไว้โดยมีจุดเน้นว่า 
บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซ่ึงเรื่องของความเป็นอิสระนั้นจะมรีายละเอียดอยู่ในแนวปฏิบัติฯ อีกฉบับหนึ่ง 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เรียกว่าเป็น Accountability 
ของบุคลากร ฉะนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้นการประเมินผลที่เป็นเชิงรุก
เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาได้ รวมทั้งมีการตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรที่ท างานได้ดี มีกลไกหรือ
ระบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความผิดพลาด จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการขัดกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคลากร อีกประการที่ส าคัญคือ 
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย  

 
 นิสิตนักศึกษาซึ่งถือเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้มีการก าหนดไว้ว่า นิสิต

นักศึกษาควรจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาที่สถาบัน
ก าหนด แล้วก็ปฏิบัติตนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพ รวมถึงความ
รับผิดชอบความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา การเป็นพลเมืองที่ดี เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษามีความผูกพันต่อสถาบันและเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในส่วนนี้
อาจจะมีการแก้ไขบางส่วนตามที่ทาง ทปอ. ได้ให้ข้อเสนอแนะมา แต่หลักการในแนวปฏิบัติฯ นี้ได้ก าหนดไว้ว่า 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และปลัดกระทรวงจะมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่มีปัญหาอะไรก็ยุติเรื่อง กรณีที่มีปัญหาเพียง
เล็กน้อยก็แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้ามีปัญหาไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง 
ปลัดกระทรวงก็จะเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้ข้อเสนอแนะกับรัฐมนตรีโดยเร็วเพ่ือ
ด าเนินการตามมาตรา 51 หรือค าสั่งของ คสช.  

 
 อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติฯ นี้ไม่ใช่เป็นการบังคับ เป็นเพียงแนวปฏิบัติซ่ึงใช้ค าว่า “ควร” 

ทั้งหมด ทั้งนี้ ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ตรงกับแนวปฏิบัติฯ ซึ่งน่าจะมีอยู่เป็นจ านวนมาก ก็ขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า อยากจะให้
มหาวิทยาลัยแก้ไขให้เสร็จภายใน 1 ปีหรือสิ้นปีนี้ ส าหรับพระราชบัญญัตินั้น หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
พิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องตามความเหมาะสมก็ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี  และ
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างการร่างหรือจะร่างพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับก็ควรที่จะ
ใช้แนวปฏิบัติฯ นี้เป็น Guideline ในการยกร่างพระราชบัญญัติเลย  
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1.3 การบรรยายชี้แจงโดยอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล (นายขจร จิตสุขุมมงคล) 

 แนวคิดของการออกแนวทางปฏิบัตินี้ มีหลักอยู่ว่าให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้ท่านไปศึกษาและตรวจสอบว่า มีความแตกต่างจากกฎหมายหรือข้อบังคับของสถาบันของ
ท่านหรือไม่อย่างไร และด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ โดยในระหว่างนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็
สามารถด าเนินงานตามกฎหมายหรือข้อบังคับเดิมไปก่อน  

 ส าหรับเรื่องสัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ทุกคนกังวลอยู่นั้น ในช่วงที่มีการ
ปรับแก้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเกณฑ์
เรื่ององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยไว้ ซึ่งต้องไปทบทวนมติ ครม. ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่ง  

 เรื่องธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยนั้น แม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในไม่กี่มหาวิทยาลัย แต่ก็
เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งได้เคยให้ข้อเสนอแนะ
ในเรื่องดังกล่าว จนท าให้เป็นที่มาของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งประเด็นเรื่อง
การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงต้องมีบทบาท
ในการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงานตามกฎหมาย 

1.4 การบรรยายชี้แจงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ (นายสุทน เฉื่อยพุก) 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติฯ ที่จะต้องก าหนดให้มีขึ้นตามกฏหมาย แต่ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติก็เป็นไป
ตามที่ท่านประธาน กกอ. ได้ชี้แจงชัดเจนแล้ว กล่าวคือ ในระยะเวลา 1 ปี (ก่อนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565) 
สถาบันอุดมศึกษาควรจะปรับแก้ข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยทีม่ีแนวปฏิบัติที่
แตกต่าง หรืออยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาและได้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภา กรรมการสภา 
และอธิการบดี ให้สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติฯ นี้แล้ว ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษามีความ
ตื่นตัวที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดี หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีความพร้อมที่
อยากจะปรับปรุงข้อบังคับก่อนก าหนดเวลา 1 ปี ก็จะเป็นแรงเสริมให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัยเห็นว่า 
ทางสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ แล้วก็จะเป็นภาพลักษณ์
ที่ดีแก่สถาบันอุดมศึกษาให้ภายนอกมองเห็นว่า สถาบันมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล จึงอยากเรียนเชิญว่า 
หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีความพร้อมก็สามารถเดินหน้าก่อน 1 ปีได ้

2. การเสวนาตอบข้อซักถาม 

Q: แนวปฏิบัติฯ ที่ก าหนดให้กรรมการสภามีวาระไม่ควรเกิน 2 สมัย สมัยละ 4 ปี หากพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ว่าให้กรรมการสภามีวาระครั้งละ 3 ปี และไม่ได้จ ากัดว่าไม่เกิน 2 สมัยหรือ 3 
สมัย ท าให้สามารถเป็นกรรมการสภาได้ถึง 9 ปี แนวปฏิบัติฯ ตรงนี้จะเป็นการสวนทางกันกับ พ.ร.บ. ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่? 

A: แนวปฏิบัติฯ ไม่ ได้บั งคับว่าสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องมีวาระ 4 ปี  เพราะเราทราบดีว่ า                             
สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีวาระไม่เท่ากัน แต่ก าหนดไว้ว่า ให้ด ารงต าแหน่งรวมกันได้ทั้งหมดไม่เกิน 
8 ปี 



23 
 

Q: ขอความชัดเจนในการปฎิบัติงานกรณีก่อนและหลังประกาศแนวปฏิบัติฯ โดยเฉพาะเรื่องการ                   
สรรหาอธิการบดีและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ยังไม่ได้แก้ไขตามแนว
ปฏิบัติฯ ก่อนประกาศและหลังประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 จะต้องท าอย่างไรเนื่องจากยังไม่ได้แก้
ข้อบังคับ เช่น ท าตามข้อบังคับเดิมไปก่อนหรือผสมผสานได้หรือไม่? 

A: 1) กรณีก่อนประกาศวันที่  20 ธันวาคม 2564 ก็ให้ เป็นไปตามข้อบังคับเดิมของสถาบัน          
อุดมศึกษา 2) กรณีหลังประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการสรรหาไปแล้ว
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ ถ้ามีเรื่องร้องเรียนมา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก็จะบอกว่า ไม่
เป็นไรให้เป็นไปตามเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติ 3) กรณีสถาบัน              
อุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาในปัจจุบัน และต้องการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ฯ ก็ขอให้ด าเนินการภายใน 1 ปี กล่าวคือ ในระหว่างนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะยังไม่ 
Enforce เรื่องนี้โดยตรงจนกว่าจะครบก าหนด 1 ปี คือ 20 ธันวาคม 2565  

Q: กรณีขอให้แก้ไขข้อบังคับและพระราชบัญญัติตามความเหมาะสมนั้น มีขอบเขตอย่างไร? 

A: ค าว่าเหมาะสมนี้ หมายความว่า เราก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าไว้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องมีคนนอกอย่างน้อย 2 
ใน 3 สถาบันอุดมศึกษาก็อาจก าหนด 3 ใน 4 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งหลาย เรื่องการฝึกอบรม
กรรมการสภาก็เลียนแบบบริษัทในตลาดหลังทรัพย์มาว่า สถาบันอุดมศึกษาควรมีการปฐมนิเทศหรือให้
ความรู้ เนื่องจากกรรมการสภาบางท่านอาจจะมาจากภาคเอกชนซึ่งไม่รู้จักอุดมศึกษาเลย หรืออาจจะไม่
รู้จักอุดมมศึกษาในมุมของมหาวิทยาลัยในก ากับ แต่รู้จักอุดมศึกษาในมุมอ่ืน หรือถ้าสถาบันมีกรรมการสภา
ที่มาจากข้าราชการ เขาก็จะ Enforce ระบบของมหาวิทยาลัยในก ากับแบบเดียวกับราชการ เขาก็อาจจะไม่
เข้าใจระบบมหาวิทยาลัยในก ากับหรืออาจรู้สึกว่าสภาตัดสินใจบางเรื่องไม่ได้ จึงได้ก าหนดไว้ว่า หลักสูตร
อบรมกรรมการสภาก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน ความเหมาะสมนี้จึงมีความหมายกว้าง 
หมายความว่าให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาไปดูว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

Q: แนวปฏิบัติฯ นี้ครอบคลุมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยหรือไม่? 

A: ในการนิยามค าว่า “สถาบันอุดมศึกษา” ในข้อที่ 2 ของแนวปฏิบัติฯ นี้ ได้หมายความรวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 

Q: ในหมวดที่ 5 ธรรมาภิบาลในระดับนิสิตนักศึกษา ได้ก าหนดเรื่องนิสิตนักศึกษา โดยใช้ค าว่า “ต้อง” 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเชิงบังคับจะถือเป็นแนวปฏิบัติได้หรือไม่? และจะปฏิบัติอย่างไร? หากนิสิตนักศึกษาไม่
ปฏิบัติตาม สถาบันอุดมศึกษาจะมีความผิดหรือไม่? 

A: เรื่องนิสิตนักศึกษาได้มีการก าหนดในแนวปฏิบัติฯ ไว้อย่างกว้างๆ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนด
รายละเอียดตามบริบทของสถาบัน อาทิเช่น หลักจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 
กรณีที่ใช้ค าว่า “ต้อง” ในแนวปฏิบัติฯ นั้น หากนิสิตนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามก็ไม่อาจถือเป็นความผิดทั้งหมด
ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้งนี้ ในเชิงปฏิบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ กกอ. ก็จะ 
Enforce อย่างเป็นธรรมให้มากท่ีสุด 

Q: ข้อ 15 วรรคท้าย ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบัน            
อุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากในฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สิทธิประโยชน์อื่นใดนี้รวมถึงการเป็นอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยหรือไม่? 
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A: กรณีดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/3953 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2559 เรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 39/2559 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดังนี้ 
1) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  เบี้ยประชุม 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากที่รับในฐานะนายกสภาและกรรมการสภาสถาบัน        อุดมศึกษา 
หมายถึงเฉพาะกรรมการสภาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเท่านั้น  หากเป็นกรรมการสภาที่แต่งตั้งจาก
บุคลากรภายในยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในฐานะอ่ืนที่เป็นอยู่จาก
สถาบันอุดมศึกษานั้น 2) กรณีที่นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาไปท าหน้าที่ใดๆ ที่ต้องอยู่
ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด เว้น
แต่ จะท าหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของนายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง  จึงจะมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุมหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ในส่วนประเด็นของการเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ผู้สอนนั้น ยังไม่มีความชัดเจนตามค าชี้แจงดังกล่าว ซึ่งอาจต้องมีการก าหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์เพ่ือ
เสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปตามข้อความในแนวปฏิบัติฯ ข้อ 15 วรรคท้าย 

Q: ข้อ 11 ให้สภาสถาบันสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือด าเนินการสรรหาให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่นายกและกรรมการสภาจะครบวาระ ในส่วนของข้อนี้เฉพาะการเเต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ให้
เสร็จสิ้นก่อนที่ต าแหน่งดังกล่าวจะครบวาระ หรือจะต้องให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการสรรหาให้
เสร็จสิ้นก่อนต าแหน่งดังกล่าว? 

A: ต้องด าเนินการสรรหาฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนที่นายกและกรรมการสภาจะครบวาระ อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เนื่องจากได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า นายก
สภาและกรรมการสภาจะเริ่มสรรหาได้หลังจากครบวาระแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องปฏิบัติ ให้เป็นไป
ตามกฏหมายเฉพาะนั้น จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายดังกล่าว 

Q: คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีที่ก าหนดให้มีบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหานั้น มี
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลภายนอกอย่างไร? 

A: กรณีนี้ข้ึนอยู่กับข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งแต่ละแห่งสามารถก าหนดเองได้  

Q: จะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเรื่องของที่มา องค์ประกอบ จ านวน
กรรมการสภา วาระการด ารงต าแหน่ง ฯลฯ ใช่หรือไม่? 

A: ใช่ ควรด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ 

Q: ประเด็นเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งบางแห่งมีเจ้าของ
ด ารงต าแหน่งเป็นอธิการบดีเอง จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างไร? 

A: ขอให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลน าประเด็นนี้ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

Q: กรณีที่นายกสภาหรือกรรมการสภาไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานใดจะเป็นผู้ด าเนินการ
ตรวจสอบ? 

A: กกอ. และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งก็ได้มีการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับนายกสภาและกรรมการสภาอยู่แล้วในปัจจุบัน 
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3. ความคิดเห็นและค าถามเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม 

3.1 ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 Accountability ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการผลิตนักศึกษาเพ่ือการมีงานท า ครอบคลุมมาก
น้อยอย่างไร? หรือต้องปฏิบัติอย่างไร?  

 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลนั้น ควรเน้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนก่อนที่จะใช้หลักการก ากับและควบคุม โดยเสนอแนะให้น าเอาหลัก  Reputation ด้านธรร
มาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การถูกร้องเรียน (เฉพาะกรณีที่มีมูล) เป็นต้น มาเป็นเกณฑ์วัดการ
ปฎิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมี Reputation ไม่ดีถึงจุดที่เป็น
ปัญหาก็ให้ก ากับควบคุมตามแนวปฏิบัติฯ เป็นรายกรณีไป 

 หลักธรรมาภิบาลถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ดีกว่าปล่อยให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสถาบันจนท า
ให้วิชาการตกต่ าลง เพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาและประชาชนในทุก
สาขาอาชีพทั้งทางวิชาการและจริยธรรม แต่ก็ไม่ควรเข้มงวดจนเกินไป จนขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ  

3.2 ประเด็นเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

3.2.1 การด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

 ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดแนวปฏิบัติฯ แบบ One sizes fit all 
 การจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาไว้ไม่เกิน ๘ ปี อาจมองเป็นดาบ

สองคมได้ แม้ว่าจะเป็นการป้องกันการยึดครองอ านาจ แต่การเปิดให้กรรมการสภาอยู่ในต าแหน่งได้เป็นระยะ
เวลานานก็จะท าให้เกิดความเข้าใจในองค์กร การสั่งสมองค์ความรู้ และการบริหารงานมีความต่อเนื่อง 
เนื่องจากระบบสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่การท างานแบบ Annual Basis แต่เป็น Long Term Improvement 
ซึ่งต้องมีการวางแผนระยะยาวและต้องการคนที่เข้าใจและมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร กรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการสรรหามาก่อนที่แนวประกาศฉบับนี้จะบังคับใช้ แต่การสรรหายังไม่แล้วเสร็จ 
จะยุติหรือด าเนินการต่อไป? 

 กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการสรรหามาก่อนที่แนวประกาศฉบับนี้จะบังคับ
ใช้ แต่การสรรหายังไม่แล้วเสร็จ จะยุติหรือด าเนินการต่อไป? 

 การแก้ไขพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกระบวนการของทางฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ 
แต่เท่าท่ีได้รับทราบว่าระหว่างกระบวนการร่างและพิจารณามีโอกาสที่หลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง 
ส านักงบประมาณสามารถเสนอปรับเนื้อหาภายในซึ่งอาจกระทบกับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเพ่ือ
ความเป็นเลิศของตนเองของมหาวิทยาลัยได้ 

 การก าหนดระยะเวลา 3 ปี เพ่ือแก้พระราชบัญญัติจะแก้ได้ภายใน 3 ปีหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติในสภา เพราะพระราชบัญญัติเป็นกฏหมายที่ต้องออกโดย สส. และ สว. 

3.2.2 กรณีธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 กรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อ
ถูกร้องเรียนว่าขาดธรรมาภิบาลท าให้การเสนอแต่งตั้งติดขัดมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว 
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3.2.3 กรณีธรรมาภิบาลในระดับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระหว่างการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและแนว
ปฏิบัติฯ เข้าใจว่าต้องยึดตามพระราชบัญญัติเป็นหลัก ตามเรื่องศักดิ์ของกฏหมายใช่หรือไม่? เช่น เรื่องการ
แต่งตั้งกรรมการสภา ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาตรา 28 คือ ผู้รับใบอนุญาต
เป็นผู้เสนอรายชื่อนายกสภา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 7 และไม่เกิน 14 ท่าน 

 การเชิญกรรมการสภาฯ มาเป็นวิทยากรให้กับคณะฯ ถ้าคณะจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะ
ขัดกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ ข้อ 15 (2) หรือไม่? 

 เรื่องการนับระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ให้นับตั้งแต่แนวปฏิบัติฯ มีผลใช้บังคับหรือนับ
วันที่เริ่มด ารงต าแหน่งวาระปัจจุบัน? 
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สรุปผลการประเมินการจัดประชุม 

ในการด า เนินงาน โครงการประชุมสัมมนา เ พ่ือชี้ แจงท าความเข้ า ใจกับผู้ บริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคครั้งนี้ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ใน
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
โครงการ ตลอดจนความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุมฯ ต่อประเด็นด้านรูปแบบ ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ 
หัวข้อการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และวิทยากร โดยประเมินผลจากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด
จ านวน 106 ฉบับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ผลการประเมินข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 37 34.9 
หญิง 69 65.1 
รวม 106 100.0 

จากตารางที่ 1.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35  

ตารางท่ี 1.2  จ านวนและร้อยละของต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 6 5.7 
ผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, รองคณบดี, 
ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อ านวยการ, รองผู้อ านวยการ ฯลฯ 

47 44.3 

บุคลากร ได้แก่ ครู, อาจารย์, นกัวิชาการ, เจ้าหน้าที่, นิติกร, นกัประชาสัมพันธ์, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ 

53 50.0 

รวม 106 100.0 

  

 

 

 

 
 
จากตารางที่ 1.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผู้เข้าร่วม

การประชุมฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 53 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 คือ กลุ่มบุคลากร ซึ่งได้แก่ 
คร,ู อาจารย์, นักวิชาการ, เจ้าหน้าที่, นิติกร, นักประชาสัมพันธ์, นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ฯลฯ รองลงมา
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คือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วย
คณบดี, ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 44 หรือจ านวน 47 คน และล าดับสุดท้าย คือ 
นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6 หรือจ านวน 6 คน  

ตารางท่ี 1.3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามสังกัด 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 31 29.2 
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 17 16.0 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 20 18.9 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 5 4.7 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 30 28.3 
อ่ืน ๆ 3 2.8 
รวม 106 100.0 

 จากตารางที่ 1.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามสังกัด พบว่า ผู้เข้าร่วม
ประชุมที่ตอบแบบประเมินจ านวนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 29 หรือจ านวน 31 คน รองลงมาคือ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28 หรือ
จ านวน 30 คน และถัดมาคือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ คิดเป็นร้อยละ 19 หรือจ านวน 20 คน ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

2.  ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

ตารางท่ี 2.1 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

วัตถุประสงค์โครงการฯ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ 
อว. เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบนัอุดมศึกษา และแนวปฏบิัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสงัคม หลักเสรีภาพทางวชิาการ หลัก
ความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

50 
(47.2%) 

51 
(48.1%) 

4 
(3.8%) 

1 
(0.9%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบคุลากรในสถาบัน    
อุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์เกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบนัอุดมศึกษาของสถาบนั 

46 
(43.4%) 

52 
(49.1%) 

7 
(6.6%) 

1 
(0.9%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 
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วัตถุประสงค์โครงการฯ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

3. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. มี
การด าเนินงานตามหลักความรบัผิดชอบต่อสังคม 
หลักเสรีภาพทางวชิาการ หลักความเป็นอิสระ หลัก
ความเสมอภาค และจัดระบบบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา 

53 
(50.0%) 

46 
(43.4%) 

6 
(5.7%) 

1 
(0.9%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 

4. เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสงัคม 
หลักเสรีภาพทางวชิาการ หลักความเป็นอิสระ และ
หลักความเสมอภาคของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสนบัสนุนให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

48 
(45.3%) 

51 
(48.1%) 

6 
(5.7%) 

1 
(0.9%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 

จากตารางที่ 2.1 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92 -95) แสดงความเห็นด้วยว่า การประชุมฯ 
ในครั้งนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 4 ข้อ โดยร้อยละ 48 (51 คน) เห็นด้วยว่าการ
ประชุมฯ ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ อว. เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ร้อยละ 49 (52 คน) เห็นด้วยว่าการประชุมฯ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบัน ร้อยละ 50 (53 คน) เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ว่าการประชุมฯ ช่วยส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. มีการด าเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และจัดระบบบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และร้อยละ 48 (51 คน) เห็นด้วยว่าการประชุมฯ จะท าให้ไดร้ับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบ
การบริหารจัดการที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อประเด็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการประชุม 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. รูปแบบการจัดประชุมฯ 33 
(31.1%) 

53 
(50.0%) 

19 
(20.8%) 

1 
(2.8%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 

2. ระยะเวลาในการจัดงาน  27 
(25.5%) 

53 
(50.0%) 

22 
(20.8%) 

3 
(2.8%) 

1 
(0.9%) 

106 
(100%) 

3. การประสานงานของเจ้าหนา้ที่  31 
(29.2%) 

49 
(46.2%) 

24 
(22.6%) 

1 
(0.9%) 

1 
(0.9%) 

106 
(100%) 

4. หัวข้อการประชุมเป็นประโยชน ์
และนา่สนใจ 

51 
(48.1%) 

47 
(44.3%) 

8 
(7.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 

5. เอกสารประกอบการประชุม 31 
(29.2%) 

49 
(46.2%) 

20 
(18.9%) 

5 
(4.7%) 

1 
(0.9%) 

106 
(100%) 

6. วิทยากร 46 
(43.4%) 

51 
(48.1%) 

7 
(6.6%) 

2 
(1.9%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของ            
การจัดงานประชุมฯ 

35 
(33.0%) 

56 
(52.8%) 

13 
(12.3%) 

2 
(1.9%) 

0 
(0%) 

106 
(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2.2 จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อประเด็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ประชุมฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการ
ประชุมสัมมนาครั้งนีใ้นระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86 หรือจ านวน 91 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดต่อทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการประชุม โดยมีผลความพึง
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พอใจในระดับมากถึงมากที่สุดเรียงตามล าดับดังนี้ หัวข้อการประชุมเป็นประโยชน์และน่าสนใจและวิทยากร 
(ร้อยละ 92) รูปแบบการจัดประชุมฯ (ร้อยละ 81) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ เอกสารประกอบการ
ประชุม และระยะเวลาในการจัดงาน (ร้อยละ 75)  

3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง

ความคิดเห็น ดังนี้ 
 ด าเนินการบริหารจัดการได้ดี หัวข้อการประชุมเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอย่างมาก ท าให้ทราบว่าหลายเรื่องเป็นปัญหาร่วมของทุก
สถาบัน แม้จะยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นเพียงแนวปฏิบัติแต่ก็เป็นการเริ่มต้นด้วยดี 

 เนื้อหาการประชุมมีความน่าสนใจเฉพาะกลุ่ม และอาจเหมาะกับสถาบันของรัฐมากกว่า
สถาบันเอกชน  

 ควรมีเวลาลงรายละเอียดหรืออธิบายขยายความในบางประเด็นให้มากกว่านี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมทาง youtube มีโอกาสซักถามน้อย และควรให้เวลากับผู้เข้าร่วมประชุมในการ
ซักถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประเด็นอื่นๆ ให้เพ่ิมมากข้ึน 

 ควรสรุปผลการประชุมโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งแนว
ทางการแก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามแนวทางปฎิบัติฯ แจ้งใหส้ถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป หรือ
มีการประชาสัมพันธ์ประเด็นส าคัญให้คนทั่วไปได้รับทราบ อาทิเช่น สรุปประเด็นออกมา
เป็น ถาม-ตอบ ผ่าน website ของ อว. 

 เสนอให้มีการจัดประชุมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดทุกปี หรือปีละ 2 ครั้ง 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 
โดยปรับเปลี่ยนหัวข้อไปตามยุคสมัย เช่น การบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนที่ไม่มีมูลความ
จริง (เพราะท าให้เสียทรัพยากรการจัดการมากที่สุด) การบริหารความเสี่ยง การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่าง อว. กับสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น  

3.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  และการบริหารจัดการสถาบัน         
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

 ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรจ านวนหนึ่งก่อนที่จะน ามาสรุปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ก่อนจะน ามาสรุปเป็นแนวทางเพราะทุกคนในมหาวิทยาลัยคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงควรจะมีโอกาสของการมีส่วนร่วมมากกว่านี้ 

 ก่อนประกาศใช้ อว. ควรรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางก่อน บางเรื่องในแนวปฏิบัติ 
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะมีพระราชบัญญัติก ากับ ท าให้สับสนและ
เป็นช่องทางให้เกิดความแตกแยกและปัญหาการเมืองในมหาวิทยาลัย แต่ถ้าไม่ท าก็อาจถูก
กล่าวหาว่าไม่มีธรรมาภิบาล และหลายเรื่อง  อว. ต้องเป็นตัวตั้ ง เช่น การแก้ไข
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ อว. ต้องเป็นจุดเริ่มต้น เพราะเป็นกลุ่มใหญ่  

 ข้อสังเกตเรื่อง One size fits all? หลักปฏิบัติหลายอย่างไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
และเอกลักษณ์-อัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน เหมือนเอาปัญหาของบางสถาบันมาเป็นโจทย์
แล้วออกกฏให้ทุกสถาบันปฏิบัติเหมือนๆ กัน เสมอภาคแต่ไม่อิสระ 

 แนวปฏิบัติต่างๆ ไม่ได้ออกมาเพ่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถ้าเป็นไปได้ควรแยกระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับของรัฐ เนื่องจากใช้พระราชบัญญัติคนละฉบับ 
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 การร้องเรียนบ่งบอกถึงการขาดธรรมาภิบาลหรือจากการเมืองเนื่องจากคนไม่ดีที่ ใช้
ประโยชน์จากช่องทางทีเปิดมาท าร้ายองค์กรอย่างต่อเนื่อง ควรมีธรรมาภิบาลหรือ
บทลงโทษคนเหล่านี้ และขอให้มองธรรมาภิบาลให้รอบด้านทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

 เห็นด้วยอย่างยิ่งในการก าหนดให้มีวาระของอธิการบดี 
 แนวปฏิบัติฯ ยังไม่สามารถน าไปสู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนส่วนใหญ่หรือหลายๆ แห่ง ซึ่งเจ้าของมหาวิทยาลัยจะด ารงต าแหน่งอธิการบดี และ
คงไม่สามารถด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเรื่องวาระในการด ารงต าแหน่งได้  

 ขอให้น าประเด็นจากการเสวนา เช่น กรณีมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งมีเจ้าของเป็นอธิการบดีว่า
มีแนวปฏิบัติอย่างไร เสนอเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลต่อ  

 ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติฯ ให้แก่สภาและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และควรมีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติว่าแต่ละสถาบันมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 
อย่างเข้มงวดมากๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เริ่มใช้ข้อปฏิบัติเพราะวิธีการปฏิบัติในช่วงแรก
จะแสดงว่าหน่วยงานที่ดูแลมีความเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน  

 ควรรับฟังความคิดเป็นระยะๆ ในระหว่างการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันและปรึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

 ควรมีการชี้แจงระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาหรือการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
อย่างต่อเนื่อง และควรจัดให้ความรู้แก่หน่วยงานที่มีระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่สอดคล้อง
บ่อยๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการขยายผลเฉพาะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในเชิงลึกด้วย 

 ทางมหาวิทยาลัยก าลังจะจัดการสัมมนาร่วมระหว่างสภาฯ กับคณะผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษาในเรื่องนี้ โดยแยกเป็นหมวดเพ่ือลงลึกและน ามาอภิปรายร่วมกันเพ่ือขอแก้ไข
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขพระราชบัญญัตินั้นคงจะต้องหาทาง
ด าเนินการในขั้นต่อไป  

 ถ้าเป็นไปได้ควรมีแนวปฏิบัติในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาองค์กรมากกว่าออกข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือสร้างบรรยากาศการ
ท างานเชิงรุก (บวก) ให้มากขึ้น 

 สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์เชิงวิชาการและการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวคิด รมต.อว. ที่
ต้องการให้ธรรมาภิบาลเป็นทางช่วยให้สถาบันพลิกโฉมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกอุดมศึกษา
แห่งอนาคต 

 ผู้บริหารทุกระดับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ
ควรมีการจัดเสวนา/อบรมในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และแนวทางการ Implement ต่อไป เช่น จัด
อบรมการบริหารแบบเชิงพุทธ 
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1. โครงการประชุมสมัมนา 
เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
2564 

เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงเห็นควรจัดโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคขึ้น เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้บริหารและบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดีใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค  

2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณเ์กี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบัน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีการด าเนินงานตาม
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และ
จัดระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

2.4 เพ่ือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

๓. เป้าหมายของโครงการ  จ านวนประมาณ 300 คน ซึ่งประกอบด้วย 
3.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จ านวน 10 คน 
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3.2 คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล จ านวน 14 คน 
3.3 ผู้บริหาร กรรมการสภา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  

จ านวน 158 แห่ง  

4. การด าเนินการโครงการฯ  
ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบ On site และ On line โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
4.1 บรรยาย/อภิปรายให้ข้อมูลความรู้ในเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนว

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลัก
เสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค รวมทั้งการก ากับดูแลธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.2 การเสวนาในหัวข้อ การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
4.3 ซักถาม/ตอบปัญหา และรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ

สนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการที่ดี
ในสถาบันอุดมศึกษา 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
จัดประชุมสัมมนา เป็นเวลา 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์

วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบข้อมูลและความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และ
แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความ
เสมอภาคมากขึ้น 

7.2 ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และน า
ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน 

7.3 สถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการที่ด ี

7.4 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็น
อิสระ หลักความเสมอภาค และหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา 

--------------------------------------- 
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2.  เอกสารประกอบการประชุม 
 

1. โครงการและก าหนดการ 
2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลัก                   

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  
3. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความ

รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 
4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
5. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
6. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง

วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาได้ที่:  
URL: https://bit.ly/3vzVUFa  

 
 
ทั้งนี้ สามารถรับชมคลิปวิดีโองานประชุมสัมมนาฯ ได้ที่ Youtube Channel:  
URL: https://youtu.be/5lwUqPs9LDg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3vzVUFa
https://youtu.be/5lwUqPs9LDg
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3. ภาพข่าวการประชุม 
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4. ภาพงานประชุม 
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5. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. นายบรรลือ   วิศิษฎอนุพงษ ์ ผู้อ านวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
3. นางสาวจารุรินทร์  ภู่ระย้า ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ  
4. นางสาวมาลนิี  รัตนนนัทพฒัน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองขับเคลื่อนและพฒันาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
5. นางสาวปวีณา  แสงสงัข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองขับเคลื่อนและพฒันาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
6. นางสาวนฤมล แสงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองขับเคลื่อนและพฒันาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
7. ว่าที่ ร.ต.หญิง นวลน้อง ฉิมมาบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองขับเคลื่อนและพฒันาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
8. ว่าที่ ร.ต. สุรชัย ชาญไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
9. นายสหรัฐ สะมะแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
10. นายวชัรพล วงษ์ไทย นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง 
11. นายสกล นุน่งาม นักประชาสัมพนัธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง 
12. นางสาวพรนภา สวสัด ี นักประชาสัมพนัธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง 
13. นายสุเมธ บุญเอ้ือ นักประชาสัมพนัธ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง 
14. นายพรชยั สิทธนิันทน ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองกลาง 
15. นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพฒันาก าลังคน 
16. นางวนัเพ็ญ วารีด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองส่งเสริมและพฒันาก าลังคน 
17. นางพนัธุ์ทิพา ยุวทองไท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองส่งเสริมและพฒันาก าลังคน 
18. นางอินทิรา วงษน์ิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองส่งเสริมและพฒันาก าลังคน 
19. นางสาวภณิตา เก้ือกูลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
20. นายธีรธร ลิขิตพงศธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองการต่างประเทศ 
21. นางสาวมนิตรา สิริวนัต ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
22. นางสาวสุพนิดา อารยเมธ ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิง

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
23. นางสาวบุษกร อ าไพพสัตร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิง

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
24. นางสาวปรียาพร ตนัติภัทรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
25. นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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วิทยากร 
1. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา 
3. ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
4. นายขจร จิตสุขุมมงคล อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
5. นายสทุน เฉ่ือยพุก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นนิติการ 

คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
1. ศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ประธานอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
2. รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน ์ อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
3. ศ.พรชัย  มูลพฤกษ์ อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
4. นายทนง  โชติสรยทุธ ์ อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 
5. นายสัมพันธ์  เย็นส าราญ อนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล 

ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ในก ากับ 
1. ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธุยา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
2. นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3. ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
4. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกลุ อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
5. ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
6. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท ์ ศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
7. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
8. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชต ิ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
9. นายธรรมนูญ น่วมอนงค ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
10. นางนฤมล พูลเพียร กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
11. นายธนกร หวันชัยศร ี นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
12. นายณัฐพงษ์ อุ่นตะ๊ นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
13. นายพลากร เรืองนุกูล นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
14. นายสงขลา ณ ล าปาง  นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
15. นางสาวบุษบง อินต๊ะวงั นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
16. นางสาวปานจินต์ สุทธิกว ี นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
17. นายภาณุพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
18. นางสาวศิริรัตน์ ศิรอจันทร์โท นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
19. นางสาวสุธิดา เพช็รภูมิ นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
20. นางสาวอังค์วรา ทาปัญญา นิติกร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
21. รศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
22. นายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
23. นายอรัญ กันธิยะ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
24. นางสาวปัทมา วงษ์ลนุ พนักงานปฏิบตัิงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
25. นายอุดมศักดิ์ ก าไลเพ็ชร ์ พนักงานปฏิบตัิงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
26. นายวรพล ขัตตยิะ พนักงานปฏิบตัิงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
27. ผศ.ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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28. ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
29. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
30. รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
31. นางอริศรา ฐิติปริพฒัน ์ หัวหน้างานกฎหมาย 2 กองกฎหมาย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
32. นายธนัว์ วิสทิธิ์พานิช หัวหน้างานกฎหมาย3 กองกฎหมาย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
33. นายเกรียงไกร ใจโส หัวหน้างานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
34. นายปรีดา ศิริรังษ ี พนักงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
35. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   

ธนบุรี (มจธ.) 
36. นางสาววสิา แซ่เตีย เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล มจธ. 
37. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร ์ กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มจธ. 
38. ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มจธ. 
39. นางเตือนใจ ดีเทศน ์ กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มจธ. 
40. นายทศพร รัตนมาศทิพย ์ กรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มจธ. 
41. นางสาวศิริพร หนวดหอม นักบริหารงานทั่วไป มจธ. 
42. นางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง นิติกร มจธ. 
43. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล มจธ. 
44. นางดาริษา สายปลื้มจิตต ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และจริยธรรม 
มจธ. 

45. นางสาวฉนัทนา ภู่ธราภรณ ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม 

มจธ. 

46. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท ์ รองอธิการบดีอาวุโสฝา่ยบริหาร มจธ. 
47. อ.ทศวรรณ แก่นแจ่ม กองงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       

พระนครเหนือ (มจพ.) 
48. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
มจพ.  

49. นางสาวกรรทวรรณ เพลาโสภา นักวิชาการพัสด ุ มจพ.  
50. นางมณฑาทพิย์ อยู่เจริญ นักวิชาการศึกษา มจพ.  
51. นางสาวเบญจมาศ จงรักษ ์ ผู้อ านวยการกองงานส านักงานสภา

มหาวิทยาลยั 
มจพ.  

52. นางสาวธนพร ดีจงเจริญ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มจพ.  
53. รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเทคนคิศึกษา มจพ.  
54. นายนิติกร นิตยาชิต ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.  
55. ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณชิย ์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มจพ.  
56. ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษ ี รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มจพ.  
57. นายแสงชัย โชตชิ่วงชัชวาล กรรมการสภามหาวิทยาลยั มจพ.  
58. รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
59. ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
60. รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์ ผู้บริหารกรรมการสภามาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
61. ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ 

บริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

62. นางนงเยาว์ สุค าภา หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
63. รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
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64. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
65. นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
66. อ.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏบิตัิการ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
67. นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
68. นางรัตนา กันตโีรจน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
69. นางสาวศกุนตลา จนิดา นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
70. นางสาวคัทลียา ใจศรีธ ิ นิติกร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
71. นางสาวนวลนิตย์ ปิน่นิกร ผู้อ านวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
72. นายธนภัทร ปัญญาวงค ์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
73. นางรจนา อุดมรักษ ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณบดีคณะ          

สัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

74. รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
75. อ.กฤตธีรา เพียรรักษ์การ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
76. นางวารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
77. นางสาวบุษกร ยอดทราย อาจารย ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
78. ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
79. นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
80. นางเจนนารา วงศ์ปาลี คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
81. นายสุรชั สนุันตา คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
82. ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล กังวลกิจ คณบดีส านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
83. นางสาวจนัทร์นิภาพร นิ่มก าเหนิด นักวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
84. ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
85. ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
86. ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
87. นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
88. ผศ.ดร.กภ.วิศรุต บุตรากาศ รองคณบดี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
89. ดร.นันทนา คชเสน ี รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
90. ดร.ประภัสสร ด ารงกุล              

อ้ึงวณิชยพันธ ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

91. อ.ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
92. นางสาวสินี ตัณฑสถิตยานนท์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

93. นายเรืองฤทธิ์ ธรรมรส หัวหน้าฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
94. นายภานุพงศ์ ภัทรเชาว ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
95. ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล  คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
96. นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ 
97. ผศ.พัฒนา พึ่งพนัธุ ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ 
98. รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ 
99. นางสาวธิดาวรรณ ยนตช์ัย เลขานุการรองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ 
100. นางลลิดา นนัทวงศ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน มหาวิทยาลยัทักษิณ 
101. ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนติิศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
102. ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
103. ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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104. นางสาวกรรณิกา เนาว์สุวรรณ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัทักษิณ 
105. นางสาวปานกมล อินทรกนิฎฐ์ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัทักษิณ 
106. นางสาวชฎาพร บญุจะรัชชะ นักตรวจสอบภายในช านาญการ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
107. นางสาวผกามาศ ครุธามาศ นักตรวจสอบภายในช านาญการ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
108. นางสาวนวันวจัน์ เนาว์สุวรรณ นักวิชาชีพ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
109. นางสาวปาริชาต หมานมานะ นิติกร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
110. นายจักรกฤษณ์ หนูหนอง นิติกร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
111. นางสาวกัญญาพัชร ดลุยพัชร์  นิติกร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
112. นางสาวจิราพร คงรอด ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหารและพฒันา

คุณลักษณะนสิิต คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

113. ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์ พัทลงุ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

114. นางสาวสายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

115. ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

116. รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
117. รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
118. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ ์ ศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
119. นางสาวรติตา แก้วจุลกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
120. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัทักษิณ 
121. นางสาวจนิตนา นาคจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัทักษิณ 
122. นางสาววรณนั เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลยัทักษิณ 
123. นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสรฐิ หัวหน้าส านักงานคณะวิทยาการสุขภาพ

และการกีฬา 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

124. รศ.ดร.วิชัย ช าน ิ อธิการบดี มหาวิทยาลยัทักษิณ 
125. อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
126. นางสาวจิราพร คงรอด ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพฒันา
คุณลักษณะนสิิต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

127. รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาต ิ ผู้อ านวยการสถาบนัทักษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
128. รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
129. นางสาวศศิวิมล อปุนนัไชย นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
130. นายมงคล กลั่นทรัพย ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยันเรศวร 
131. นายศิลา อ๊อดเอก นักวิชาการพัสด ุ มหาวิทยาลยันเรศวร 
132. ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ผอ.วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดบัรากฐาน มหาวิทยาลยันเรศวร 
133. นางสาวสุนทรีย์ เปี่ยมมนัส ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ มหาวิทยาลยันเรศวร 
134. นางสาวรุจิพชัญ์ ทวชีัยกิติพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลยันเรศวร 
135. ดร.บุญเรือง ค าศรี หัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลยันเรศวร 
136. นายบุญเลิศ จันทร์เพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
137. ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนนูันท์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร (โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลยันเรศวร) 
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138. นายภาณุพงศ์ ภิรมย์การ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยันครพนม 
139. นางสาวยลดา หงษท์อง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยันครพนม 
140. นางสุภาวดี สุตะโคตร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั้วไป มหาวิทยาลยันครพนม 
141. ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยันครพนม 
142. นางศุภวารี วงศ์ปทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลยันครพนม 
143. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลยันครพนม 
144. ผศ.ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

145. ผศ.ว่าที่ ร.อ. ดร.ชาญวิทย์  
หาญรินทร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยันครพนม 

146. ผศ.ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภท
ตัวแทนคณาจารย์ประจ า 

มหาวิทยาลยันครพนม 

147. ผศ.ทวี บุญภิรมย ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
148. รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณ ี อธิการบดี มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 
149. ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
150. นายวรเทพ มุธุวรรณ นักวิยาศาสตร์ช านาญการ/หัวหน้าฝา่ย มหาวิทยาลยับูรพา 
151. นางสาวเบญจพร ยุติธรรมภิญโญ นิติกร มหาวิทยาลยับูรพา 
152. ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
153. นางสาวพชัรยา ปาลสุทธิ ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานิสิต คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

154. ผศ.ดร.ภัทรมน สาตรักษ ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกฎหมาย มหาวิทยาลยับูรพา 
155. นายวิทวัส พนัธุมจินดา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
156. นายวชัรพงษ์ สุขีวงศ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริการวชิาการและ

กิจการเพื่อสังคม ส านักบริการวชิาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

157. ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชต ิ หัวหน้าฝ่ายวจิัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา 
158. ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับูรพา 
159. ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และประกัน

คุณภาพ คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

160. ผศ.ดร.พิชามญชุ์ อินทะพฒุ คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
161. ทพญ.ภัทิรา ตันติภาสวศนิ ผช.ผอ.ฝ่ายวชิาการและพฒันาคุณภาพ รพ. มหาวิทยาลยับูรพา 
162. นายลญัจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี 
163. ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและกิจการ

ต่างประเทศ ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา  

164. นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกลุ  เจ้าหน้าที ่ มหาวิทยาลยัพะเยา 
165. นางสาวโชติกา หนุ่มด ี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัพะเยา 
166. นางจรูญรัตน์ อุดมศรีไพบูลย์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัพะเยา 
167. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัพะเยา 
168. ดร.จิตติมา กาวีระ คณบด ี มหาวิทยาลยัพะเยา 
169. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. 

ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 
คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 

170. นางสาวดวงแข ภาระจ า นักวิชาการเงินและบัญช ี มหาวิทยาลยัพะเยา 
171. นายธนรินทร์ คงเถ่ือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
172. นางสาวปาณสิรา วงศ์ใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญช ี มหาวิทยาลยัพะเยา 
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173. นางจฑุาทพิ พงษป์ระภาส นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
174. นางสาวรัตติกาล ค้าสม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
175. นายมณมรกต บัวแดง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
176. ว่าที่ ร.ต. รีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
177. นางสาวดวงใจ ใจกล้า หัวหน้างานแผนงาน มหาวิทยาลยัพะเยา 
178. นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย ์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพฒันา มหาวิทยาลยัพะเยา 
179. นางสาวชญาดา จนีเอียด หัวหน้างานสนบัสนุนการบริหารความเสี่ยงฯ มหาวิทยาลยัพะเยา 
180. นางสาวกัญจน์ชญา กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะรฐัศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัพะเยา 

181. ผศ.ดร.กัลยา จ าปาทอง คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
182. นางสาวสุกัญญา เสมเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
183. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(มจร.) 
184. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ มจร. 
185. ดร.วิไลวรรณ อิศรเดช ผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ มจร. 
186. นางสาวทวีกาญจน์ ตั้งวีระพรพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
187. พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโมดร อาจารย ์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
188. พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ ์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตศรีล้านช้าง 
189. นายจักรกฤษณ์ พางาม เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไป มหาวิทยาลยัมหิดล 
190. นายวิษวุัต มหิทธิกร นักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัมหิดล 
191. นางสาวนฤมล จันทรเจิด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผชก. มหาวิทยาลยัมหิดล 
192. นางสาวธัญพัฒน์ ศักดิ์สยามกุล นิติกร มหาวิทยาลยัมหิดล 
193. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์           

วิสุทธิพันธ ์
ผอ.โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

194. ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง มหาวิทยาลยัมหิดล 
195. นางสาวเรวดี สุวรรณนพเก้า นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

196. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

197. นายจตุพร ลุยจันทร์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
198. นางสาววีราญา มาลัยวงษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
199. นางสาวสุกัญญา เปลี่ยนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
200. ผศ.ดร.เกษม ชูรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
201. ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
202. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
203. ผศ.นพ.ชัยวฒัน์ ฤกษ์สวสัดิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
204. นายรุจาธิตย์ สชุาโต กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
205. ศ.คลินิก ดร.นสพ.สุวิชัย โรจนเสถียร กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
206. ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบด ี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
207. นายธีระชัย เชมนะสิร ิ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
208. นายผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบด ี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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209. นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค ์ หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
210. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ ์ อุปนายก มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
211. รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
212. นายทรงเกียรติ เถนว้อง นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
213. นางสาวสุภะ อภิญญาภิบาล นักวิชาการเงินและบัญช ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
214. ว่าที่ ร.ต. วิวัตน์ พรหมสวรรค์ นักวิชาการพัสด ุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
215. นางธัญชนก เพ็งเพราะ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
216. นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
217. นางสาวจฬุาพร แสงสกุล ผู้อ านวยการส านักงานคณบดีคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

218. รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย ผู้อ านวยการส านักงานสภามหา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
219. ผศ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
220. นางสาวปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
221. อ.อมรา วิสูตรทนุกูล รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและแผนงาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
222. ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
223. รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยทุธศาสตร์เพื่อ

สังคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

224. รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
บุคคล 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

225. นายสมพร หัตถะกอง หัวหน้างานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
226. นางสาวณัฐชา บุญช ู หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
227. ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
228. ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนนัท ์ ศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
229. นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ ์ รักษาราขการแทนผู้อ านวยการส านักงาน

กฎหมายฯ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

230. นางทวิาภรณ์ ค าแก้ว เจ้าหน้าที ่ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
231. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส เจ้าหน้าที่ (บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
232. นายเหมพัสสิริ หว่างพัน เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป)  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
233. นางสาวสุนนัทา สอนสีดา เจ้าหน้าทีบ่ริการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
234. นางสาวภัคจิรา คชวงษ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
235. นางสาวสุรีรัตน์ จิตพฒันกุล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
236. นายตรีรัตน์ รืน่เริง เจ้าหน้าที่ส านักงาน (การเงิน การบัญช)ี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
237. นายจักรพันธ์ ปลื้มภิรมย ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (การเงิน การบัญช)ี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
238. นส.กฤติกา ลีลาพตะ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
239. นางสาวปัทมา ลักษณะโยธิน เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
240. นางสาวจนิดาพร จินดามรกฏ เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
241. นางสาวกัญชลิกา บุญภิบาล เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บุคคล) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
242. อ.สุนิสา อนะมาน เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บุคคล) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
243. นายปราการ รอดปรีชา เลขานุการผู้อ านวยการส านักงาน

มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

244. นายปรมัตถ์ปัญปรัญ์ ต้องประสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจ า 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

245. ดร.พิมพ์มาดา วชิาศิลป์  คณบด ี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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246. ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
247. อ.เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
248. รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบด ี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
249. นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ นิติกร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
250. ผศ.ขวัญหทัย เชิดช ู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
251. ผศ.ดร.ศยามพงษ์ พงษ์ด า ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
252. ผศ.สุนทร เทียนงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
253. นางสาวนันทธ์ิญา ศฤงค์สวสัดิ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
254. นางรัชนีกร พลวชิิต ผู้อ านวยการกองกลาง มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
255. ผศ.ธิดารัตน์ ค ายัง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
256. นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
257. ดร.สมธีราภ์ พรมศิร ิ ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

258. ว่าที่ ร.ต. ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
259. ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
260. นายวีระพนัธ์ ชมภูแดง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

261. อ.ณขวัญเรือน น าพล พนักงานบุคคล มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
262. อ.ธณิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
263. นางสาวศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
264. รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
265. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
266. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
267. นางสาวประดับศรี เนตรน ี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
268. ดร.นวลศรี สงสม อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
269. รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
270. นางสาวขวัญจิต อิสระสุข อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
271. นายจิระพงศ์ ป้อมน้อย อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
272. นางเกษร ขวัญมา อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
273. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

274. นางกัณณ์อลนิ สุอังคะวาทนิ  ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 

275. ดร.อนุชิต แสงทอง เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
276. นางสาวดลนภา รามุข เจ้าหน้าทีบ่ริการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
277. นางสาวชลิดา ป้อมสกุล เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
278. นางสุภัทตรา ฉัตรธรรม เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
279. นางกัณณ์อลนิ สุอังคะวาทนิ ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานวิทยาเขต

สุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 

280. ดร.กวิตา ปานล้ าเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
281. นางสาวธนภรณ์ พัฒนวิโรจน ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
282. รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา

นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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283. รศ.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล รองศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
284. นางรติมา จึงจิตรักษ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
285. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
286. นายนิติลักษณ์ แก้วจนัด ี คณบดีคณะนติิศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
287. รศ.สุรศักดิ์ ค าคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
288. นพ.ประวิ อ่ าพนัธุ ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

289. ว่าที่ ร.ต. ศรัณยู โสสิงห์ นิติกรปฏิบัติการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
290. ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม ้ ประธานสภาอาจารย ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
291. ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
292. นางวชิชุดา มงคล ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
293. ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
294. นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ รองผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธปิระโยชน ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

295. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
296. นายพรนเรศ มูลเมืองแสน รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานทะเบียนฯ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
297. ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ ์ รักษาการฯผู้อ านวยการส านักวทิยบริการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
298. นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
299. อัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล หัวหส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
300. นางสาวเยาวลักษณ์ จิตรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 
301. ดร.น.สพ.เสวก เกียรติสมภพ อาจารย ์ ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 
302. ดร.สพ.ญ.กัญช์ เกล็ดมณี อาจารย ์ ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 
303. อ.ชาญวิทย์ แก้วค า หัวหน้าหน่วยบริหารกลางและสารบรรณ ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ (ศูนย์การเรียนรู้

และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์) 

304. นพ.บัญชร ศิริพงศป์รีดา ผู้ช่วยคณบดี ฝา่ยประกนัคุณภาพการศึกษา ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

305. ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้างานฝ่ายบริการ วิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลยัพะเยา 
306. นายยุทธนา พรหมณี ผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัชมุชนนรำธิวำส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
307. นางสาวนันทน์ภัส หวังศรีโรจน์ นกัวิเครำะหน์โยบำยและแผน สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
308. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน นกัวิชำกำรเงินและบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
309. ผศ.ดร.ชนะวฒัน์ บุนนาค รองอธิกำรบด ี สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
310. ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิกำรบด ี สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
311. รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิกำรบด ี สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
312. ดร.อรรณพ ตันละมัย อำจำรย ์ สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
313. ว่าที่ ร.ต. จรูญ ชูลาภ นำยกสภำ สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
314. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิกำรบด ี สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
315. รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน ์ อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร  สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา 
316. ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั (สจล.) 
317. นางสาวนลนิี บุญเก้ือ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป สจล. 
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318. นางสาวมะนาว บุญคุ้ม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป สจล. 
319. รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ ์ กรรมการ สจล. 
320. ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล กรรมการสภาสถาบนั สจล. 
321. ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ กรรมการสภาสถาบนั โดยต าแหน่ง

ประธานสภาคณาจารย์และพนกังาน 
สจล. 

322. นายไพศาล สุนทรนนท ์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล สจล. 
323. นางสาวพรศิริ ประคองธรรม นิติกร สจล. 
324. นางสาววรวรรณ สุวรรณกูฏ นิติกร สจล. 
325. นางสาวสิริมา มาตย์นอก นิติกร สจล. 
326. อ.ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท ์ อาจารย ์ สจล. 
327. นางวนัดี บญุยิ่ง รักษาการหัวหน้าส านักงานสภาสถาบนั สจล. 
328. รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 
329. ผซ.พรทิพย์ ชัวะพัฒน ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 
330. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน ์ ที่ปรึกษาก ากับและดูแลด้านบรหิาร สถาบนัดนตรีกัลยาณิวฒันา 
331. นายณัฐวฒุิ โพธิ์ทักษิณ กรรมการสภาสถาบนัวิทยาลัยชมุชน  สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
332. นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
333. นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
334. นางสาวเกตนส์ิรี เร่ียวแรง เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา้นตรวจสอบภายใน สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
335. ดร.ทิวากร เหล่าลือชา กรรมการสภาสถาบนัวิทยาลัยชมุชน สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
336. นายเจษฎา อาจฉายา นักทรัพยากรบุคคล สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
337. นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ นักประชาสัมพนัธ ์ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
338. นางสาวครองสนิ มิตะทงั นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
339. นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
340. นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
341. นางสาวอรุณี ไชยวงค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
342. นางสาวพิมพพ์ิศา จนิดาธนกิตติ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
343. นางสาวแจ่มนิดา คณานนัท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
344. นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
345. นายพิทยา ทิพวัจนา นักวิชาการศึกษาช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
346. นายสทิธิศักดิ์ เล็กเปีย นิติกรปฏิบัติการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
347. นางสาวศิริบุศย์ จนัทร์คลา้ย บุคลากรช านาญการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
348. นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์ บุคลากร สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
349. นายทศปริชัย เลาห์ทว ี ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
350. นางสาวปารดา ศราธพันธ์ ผู้อ านวยการกองอ านวยการ สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 
351. นางสาวอารียา มาลาวงษ์ พนักงานปฏิบตัิงานด้านมาตรฐาน

การศึกษาและวิจัย 
สถาบนัวิทยาลัยชุมชน 

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
1. ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาค า รองคณบดี บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
2. ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
3. นายตลุยนสุรญ์ สุภาษา อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
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4. นางนภัสวนัต์ รัตตประดษิฐ ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
5. นางนิภาพร พรมจิตต ์ นักวิชาการพัสด ุ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
6. นางสาวจนัทนา พรมเสน นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
7. นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

8. นางสาวธมภร สิริวฒุิพร นักวิชาการพัสด ุ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
9. นางสาวสุมินทร์ตรา แจ่มใส นักวิชาการพัสด ุ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
10. นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนพิัฒน์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน

บริหารและจัดการทรัพยส์ิน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

11. นางสุชานาฏ สิตานุรักษ ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
12. นายประชา ทองนา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
13. นายอนุพงค์ บัวเงิน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบนัวิจัยเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

14. ผศ.ณัฐพร จาดยางโทน รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
15. ผศ.เกษม กุณาศรี รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
16. นายมารุต เปี่ยมเกตุ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักดิจทิัลเพื่อ

การศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

17. นายยงยุทธ แสนใจพรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
18. อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท ้ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
19. อ.ชฎาพร แซ่ม้า อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
20. นางสาวธีรนันท์ ธนัญชัย ผู้ช่วยคณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
21. อ.นิตยา นามวิเศษ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
22. อ.ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
23. นางสาวปราณี ทาสลีา ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
24. ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
25. ผศ.สุรชัย อุฬารวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
26. นางสาววรรณพร สุริยะคปุต ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
27. ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
28. อาจารย์ณิศรา ชัยวงค ์ คณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
29. ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
30. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
31. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
32. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
33. ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
34. ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
35. ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตร ี รองคณบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
36. ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
37. อ.พงศธร ไพจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
38. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
39. รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อ านวยการสถาบนัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
40. รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
41. ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
42. ผศ.ดร.สุกัญญา พยุงสนิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
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43. ดร.อุษณี จิตติมณี ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
44. นางสาวขนษิฐา สุกใส หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
45. อาจารย์ปัญญช์ลี เต่าทอง รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
46. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี และ

มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
47. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  
48. อ.อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

49. นางสาวกัลญา กระฐินทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
50. ดร.นงลักษณ์ อาน ี คณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
51. นางใกล้รุ่ง เกตะวนัด ี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
52. นางลัดดา ศักดิ์เศรณี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
53. นางวาสนา สุขประเสริฐ หัวหน้าส านักงานคณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
54. อ.สุภาพร บางใบ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

55. นายยศวรรธน์ จนัทนา รองคณบดีฝ่ายวางแผนคณเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

56. ผศ.ชมพูนุท ธีราวิทย ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
57. นางสาวธิราภรณ์ สุทธศรี อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
58. ผศ.ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกฎหมาย มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
59. ผศ.ผการัตน์ พนิิจวัฒน ์ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

60. อ.ยุพดี ชินพีระเสถียร ข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
61. ผศ.เชิดชาย ดวงภมร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
62. ดร.เอกบุตร อยู่สุข รองคณบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
63. ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
64. ดร.รัชดาภรณ์ บุญทรง รองคณบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
65. นางสาวเกิดสุรีย์ กาญจนแพทยน์ุกูล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
66. นางสาวกนษิฐา สัฏชนะ ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 

67. นายณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
68. นายธงชัย เหมือนช ู กรรมการสภา มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
69. นายสมภพ ธีระสานต ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
70. ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิร ิ คณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
71. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภา มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
72. ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

73. รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
74. รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
75. ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

76. นางสาวจนัทนา มิทยานนท์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
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77. ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

78. นายวรเมธ ประจงใจ กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
79. นางนิติยา ค าสอาด ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
80. ผศ.นันทวรรณ บวัรา ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส านักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
81. อ.คุณัญญาฐ์ คงนาวงั ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
82. นางสาวศศิธร ถีสูงเนนิ นิติกรปฏิบัติการ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
83. นายชินวร ศิริบุตร หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบคุคล มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
84. นายอาวุธ ปะเมโท รองอธิการ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
85. ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักด ี รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
86. ผศ.ดร.สุนันท์ สีพาย ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
87. ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวฒัน ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
88. รศ.ดร.ศิรวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
89. อ.วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
90. นางสาวศิริพร สิทธวิงศ ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
91. อ.ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าสบริหารทรัพยากรบุคคลและ

ประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 

92. นายอดุลย์ สนัน่เอ้ือเม็งไธสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
93. ผศ.ศิรภัสสร ์อินทรพาณิชย ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 
94. ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
95. นายจิรายุ พลบัสวาท ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
96. ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
97. นางสาวณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
98. ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
99. นางสาวนิลภวิษย์ ทัยทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
100. ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดช ู ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
101. ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
102. นางสาวอภิญญา วิจิตต์โภคนิ นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
103. อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
104. นางสาวนัจพร ขามโนนวดั นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
105. นายสุรเดช เดชชัยพทิักษ์ นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
106. ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
107. นางสาวพทุธิดา ลิ้มมณีกิจ นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
108. นางสุจารี แก้วคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
109. นางสาวประไพพิศ เชาวช์่างเหลก็  ผู้อานวยการกอง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
110. ผศ.ดร.สุพัตร ฤทธิรัตน์ อาจารย์ปฏิบตัิราชการชดใช้ทนุ สกอ.โครงการ

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ/อดีตรองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

111. ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
112. ผศ.สุชาดา การะกรณ ์ คณบดี (ตัวแทนผูบ้ริหารในสภามหาวิทยาลยั) มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
113. นายเฉียงตะวัน ยอดด าเนิน อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
114. นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
115. ผศ.ศุภชัย ทว ี ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์ึกษา (คม.) มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
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116. นางสาวดาวประกาย สุขสี นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

117. นางสาวนิจวิภา หนนูอก นิติกร มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
118. นางสาวสุภาพร ซ่อนกลิน่ นิติกร มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

119. นายอภิชาติ สิงห์ชยั รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

120. นางสาววรรณดี อัศวศิลปกลุ ผู้อ านวยการส านัก มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

121. อ.ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

122. อ.อัญญา มธุรเมธา รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
123. ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
124. ดร.พรเทพ เตชะไพบลูย ์ กรรมการสภา มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
125. ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
126. ผศ.ทวีรัตน์ กุลด ารงวิวัฒน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
127. นางสาวเยาวดี โชติกะ นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
128. นางสาววิภาวี อ่อนเจริญ นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
129. นางสาวสุภาภรณ์ แทนคลิ้ง รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
130. นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร นักเอกสารสนเทศ ช านาญการ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
131. นางสาวอุดมลักษณ์ คงประสม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
132. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
133. นายนราธิป จันทสะโร นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
134. นายสงิหา พนมรักษ ์ นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
135. นางสาวปิยาพร รัฐพร นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
136. ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
137. ผศ.ดรศักดิ์ชาย เพชรช่วย กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
138. ศ.เกียรตคิุณ ดร. ชุติมา               

สัจจานันท ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลยั และประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต มรภ.สุ
ราษฎร์ธานี มรภ.ก าแพงเพชร และ 
มรภ.เทพสตร ี

139. ผศ.ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
140. ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ ิ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
141. ผศ.ณฏฐาระวี พงค์กระพนัธุ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

142. ดร.ศิริชัย นามบุร ี รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

143. นางสาวธัญญานีย์ สนิทว ี อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

144. ดร.ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

145. ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

146. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
147. ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
148. ผศ.นิธินาถ อุดมสันต ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
149. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
150. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
151. ผศ.ดร.นับรบ เถียรอ่ า รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี
152. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี
153. ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
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154. นางสาววีร์สดุา พรหมประดษิฐ ์ ผู้ปฎิบัติหนา้ที่หัวหนา้งานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

155. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

156. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

157. รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

158. รศ.ดร.ประกาศิต  
อานุภาพเเสนยากร 

รักษาราชการแทนอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

159. นายเกษม บุตรด ี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
160. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
161. ผศ.ธราดล จิตจักร คณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
162. ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
163. รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
164. รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
165. อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
166. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
167. ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูม ิ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
168. อ.จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
169. ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
170. ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง กรรมการสภา มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
171. ดร.มุมตาส มีระมาน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
172. ดร.รัชชพงษ์ ชชัวาลย ์ คณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
173. นางสาวสุธาสินี ขุนเพช็ร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
174. นางวริษฐา ตนัติพงศ ์ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

175. นางวลัยพร พรหมเทพ นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
176. นางสาวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
177. นายชูศักดิ์ เอกเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
178. นางบุศรา ชะนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
179. ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ ประธานหลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
180. ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
181. ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท ์ คณบดีคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
182. ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
183. นายพชิยดนย์ ชายมะ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
184. ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
185. รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชต ิ อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
186. อ.วัชราภรณ์ พัทคัน อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
187. ดร.สายสิริ ไชยชนะ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
188. นางสาวอมรวดี บุญช่วย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
189. อ.พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
190. อ.วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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งานทะเบียน 
191. อ.ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งด านุ่น คณบดีคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา วทิยา

เขตสตูล 
192. นายช านิ นิลอรุณ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

193. นายธีรพล จันทรา ฝ่ายวนิัยและนิติการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
194. ดร.กนกกาญจน์  

กิตติชาติเชาวลิต 
อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

195. นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
196. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
197. นางธิดารัตน์ มาตรแสง นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
198. นายทศพร จนิดาวรรณ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
199. นายบัญญัติ จนัทน์เสนะ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
200. ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญก าเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
201. ดร.พิชัย สุขวุ่น อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
202. นายวรชาติ การเก่ง ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
203. ศ.ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
204. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
205. นายวสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
206. อ.ชลิตา แก้วบุตรด ี อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
207. นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกลุ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
208. นายทองนพคุณ อินธิเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
209. ผศ.กนก โตสุรัตน ์ ปฏิบัติหนา้ที่อธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
210. ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
211. ผศ.กนก โตสุรัตน ์ ปฏิบัติหนา้ที่อธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
212. ผศ.พนา จนิดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
213. ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว อาจารย์คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
214. ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
215. ผศ.นันทา สมเปน็ ปฏิบัติหนา้ที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ 
216. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 
217. ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 
218. ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 
219. นางสาวศิริวรารัตน์ หุนหวล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 
220. นางสาวสมหญิง ห่วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 
221. อ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
222. ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
223. ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รักษาราชการแทนอธิการบด ี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
224. ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
225. ผศ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
226. นายพงษ์ภควัตร บุญพา 

ศรีบุญเรือง 
บุคลากรปฏบิัติการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

227. ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
228. ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ชา่งเรียน รองอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์



57 
 

229. ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
230. ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
231. นางสาวขนษิฐา บุ้งทอง นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
232. นางสาวจริยา ทองแสง นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
233. นางสาวตลุนรี ชุมแสง นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
234. นางสาวปิยดา บั้งทอง นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
235. นางสาวสุจิตรา ศิริวรรณ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
236. ผศ.อโนชา สุวรรณสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
237. นางสาวอนุรักษ์ สายแวว รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน

ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

238. ผศ.กันย์สินี จาฏุพจน ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
239. รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
240. อ.ดร.วัชรินกร เมฆลา กรรมการสภามหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
241. นางสาววลิาสินี คงสมโอษฐ ์ ส านักงานสภามหาวทิยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
242. รศ.ดร.สุภาพร ใจการุณ รองศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
243. นายอธิราช จันทรส์่อง นิติกร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
244. อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
245. อ.ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณบดีคณะนติิศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
1. ดร.ธวัชชัย สารวงษ ์ คณบด ี มทร.กรุงเทพ 
2. นางฉัตรกาญจน์ ดรุมาศ ผู้ช่วยอธิการบด ี มทร.กรุงเทพ 
3. นางนุสรา เดน่อุดม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มทร.กรุงเทพ 

4. นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม นักตรวจสอบภายใน มทร.กรุงเทพ 

5. นางสาวมลฤดี กันไพรีย ์ นักตรวจสอบภายใน มทร.กรุงเทพ 

6. นางสาวสิริอร มะลิทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มทร.กรุงเทพ 

7. นางสาวสุฑารัตน์ นิ่มละออ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล มทร.กรุงเทพ 

8. นายกีรติ คงสุพรศักดิ ์ นักตรวจสอบภายใน มทร.กรุงเทพ 

9. ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย รักษาราขการแทนผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มทร.กรุงเทพ 

10. ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม ผู้อ านวยการสถาบนัศิลปวัฒนธรรม มทร.กรุงเทพ 

11. ผศ.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน ์ รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ 

12. นางสาวชลิภา พรหมชี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มทร.ตะวันออก 
13. นางสาวสมัญญา พิมพาลยั ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจันทบุร ี
มทร.ตะวันออก 

14. นายคมสนั ระยา้แดง ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ตะวันออก 

15. ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ตะวันออก 

16. รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา รักษาราขการแทนผู้อ านวยการส านักงานบัณฑิตศึกษา มทร.ตะวันออก 

17. ผศ.ดร.รัตนากร กฤษณชาญด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มทร.ตะวันออก 

18. นางสาววีณฐักานต์ รัตนธีรวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี มทร.ตะวันออก 

19. นางสาวณัฐธิดา ชัยศิริ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ส านกังานกฎหมาย มทร.ตะวันออก 

20. นางสาวดวงใจ นพวรรณ ์ นิติกร ส านักงานกฎหมาย มทร.ตะวันออก 

21. นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวนิยั นิติกร ส านักงานกฎหมาย มทร.ตะวันออก 
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22. นายจีระวฒัน์ วัฒนะ นิติกร ส านักงานกฎหมาย มทร.ตะวันออก 

23. นายธิราช บวัรอด ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย มทร.ตะวันออก 

24. ผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิยาล มทร.พระนคร 
25. ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานนัท ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี มทร.พระนคร 

26. อ.สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบด ี มทร.พระนคร 

27. ผศ.ดร.ณรงค ์โพธิ์พฤกษานนัท์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายธรรมาภิบาล มทร.พระนคร 

28. ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.รัตนโกสินทร ์
29. นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศร ี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร ์

30. นางผุสดี เชาว์ไว หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร ์

31. นางณัจฉรียา อัศวรัตน ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร ์

32. นางสาวจารุเนตร เก้ือภักดิ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มทร.รัตนโกสินทร ์

33. นายทนิภัทร อุปราสทิธิ ์ นิติกรช านาญการพิเศษและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์และข้าราชการ 

มทร.ล้านนา 

34. นายประเสริฐ ชือโขง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ล้านนา 

35. ผศ.ดร.พลกฤษณ์ ทุนค า หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ มทร.ล้านนา 

36. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา 

37. รศ.ดร.อุเทน ค าน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพฒันาระบบอย่างยั่งยนื มทร.ล้านนา 

38. นายวชัรัตน์ ถมทอง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา 

39. รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา 
40. ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
41. นายสทิธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 

42. ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์ มทร.ศรีวิชัย 

43. ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จนัทร์ทิพย ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์ มทร.ศรีวิชัย 

44. ผศ.ปิยะ ประสงค์จนัทร ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 

45. ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาต ิ คณบด ี มทร.ศรีวิชัย 

46. อ.สุภาพร ไชยรัตน ์ อาจารย ์ มทร.ศรีวิชัย 

47. นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการ
จัดการ 

มทร.ศรีวิชัย 

48. ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

49. นางสาวธารารัตน์ สุขไชย นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนช านาญการ มทร.สุวรรณภูมิ 
50. นายนรินทร แท่นวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ 
51. ดร.นวพร รัตนบุร ี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์หันตรา มทร.สุวรรณภูมิ 
52. นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ 
53. นางสาวชิดชนก นิลพลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ 
54. นางสาวศิระยา กรีพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ 
55. นางอัจฉรา ลักษณสมบูรณ ์ หัวหน้างานบริหารและพฒันาระบบ มทร.สุวรรณภูมิ 
56. นายธานี สมวงศ ์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ 
57. นายนุสรณ์ ตรีลาภี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ 
58. นายปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดี มทร.สุวรรณภูมิ 
59. ผศ.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ 
60. นางสาวพรวไิล เย็นวฒันา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ 
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61. นางสาวรัชชนนัท์ ดีมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มทร.สุวรรณภูมิ 
62. นางฤทัยชนก โพธิ์งาม  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ 
63. นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบด ี มทร.สุวรรณภูมิ 
64. ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ 

ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1. รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
2. อ.จิรนันท์ กมลสินธุ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
3. อ.ชฎาณัฐธนพร สบายใจ ผู้อ านวยการส านักบัณฑิต มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
4. อ.ปานทิพย์ แสนสง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
5. ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
6. อ.เนติ ปิ่นมณ ี ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกฎหมาย มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
7. นางเสาวณี มณีแสงสาคร ผู้อ านวยการเวิร์คอินเทค/เรียนควบงานและ

พัฒนาทาเลน้ท ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

8. ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและบริการการศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

9. ดร.อรณิชา สวัสดชิัย อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

10. อ.พรจักรี พิริยะกุล ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

11. ดร.ญาติมา นชุแดง ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
12. ผศ.ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
13. อ.ผกากรอง ชุติกุลวรนันท ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 
14. อ.สันติ เติมผล ฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 
15. ดร.กาญจนา อุปสาร รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัการจัดการและ

เทคโนโลยีอีสเทิรน์ 
16. ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา หัวหน้าส านักอธิการบด ี มหาวิทยาลยัการจัดการและ

เทคโนโลยีอีสเทิรน์ 
17. นางสาวณชัชา สุธานนัท์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
18. นางสาวรัชดา วรรณวิศาล พนักงาน มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
19. อ.แสงจันทร์ จิตร์ผ่อง เจ้าหน้าที่อาวโุส มหาวิทยาลยัชนิวัตร 
20. นางประชุมพร นิรัติศยกุล ผู้อ านวยการส านักวิชาการ มหาวิทยาลยัชนิวัตร 
21. นายไวพจน์ ปัจฉิม รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัตาป ี
22. ดร.เสาวภา เมืองแก่น อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัธนบุรี 
23. นายสวุิทย์ ติกจินา ผู้อ านวยการส านักอธิการบด ี มหาวิทยาลยัธนบุรี 
24. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดช ู รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
25. ผศ.นงค์นชุ ศรีธนาอนนัต ์ ผู้ช่วยรองอธิการบด ี มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
26. อ.ชุติมา ชวสนิธุ ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
27. ดร.ณรงค์ ชวสินธุ ์ อธิการบดี มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
28. รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
29. อ.ดร.สุรชัย สานตสิุขรัตน ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
30. ผศ.กุลจิรา รักษนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
31. ดร.ดวงกมล แก้วแดง หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

32. ดร.อรพินธุ์ คุณธรรมนิธิ ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

33. ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง ผู้อ านวยการหลักสูตร มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

34. ผศ.ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ คณบด ี มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
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35. ผศ.ดร.พรมิตร กุลกาลยืนยง คณบด ี มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

36. ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง  อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

37. ผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

38. อ.สรวิศ ลาภธนชัย อาจารย ์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

39. อ.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

40. ผศ.ดร.ปัทมา รูปสวุรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

41. นางสาวปรียะดา ภัทรสัจจธรรม หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

42. ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
43. รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
44. ดร.รัชดา ภักดียิ่ง คณบดีคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
45. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
46. ผศ.นฤมล อริยพิมพ์ คณบด ี มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
47. อ.ศุภิกา ประเสริฐพร รองคณบดี มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
48. อ.ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
49. ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวสัดิ ์ ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 
50. อ.สิริมา บูรณ์กุศล ผู้อ านวยการส านักทะเบียน มหาวิทยาลยัราชธานี 
51. ดร.สุรางคนา มัณยานนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลยัราชธานี 
52. นางนันทพร ชูทรัพย ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
53. ดร.ณัฐวัฒม์ วงษช์วลิตกุล กรรมการสภา มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
54. อ.บุษบาบรรณ ไชยศิร ิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
55. รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
56. อ.ย์กิติกุล ปุณศร ี ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
57. ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยบัณฑติศึกษา

ด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

58. ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

59. ดร.ก่องกาญจน์ ไกรทองสุข อาจารย ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

60. นายกฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดปีระจ าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

61. นายกุศล สงัขนันท ์ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านกฎหมาย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

62. ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

63. ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

64. ผศ.ดร.อัขฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

65. ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์วิยบริการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

66. พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

67. ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท ์ คณบด ี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

68. รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

69. อ.สละ แย้มมีกลิ่น รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

70. อ.กชพร มูลธิจันทร ์ ผู้จัดการส านักงานเลขานุการ วทิยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

71. ผศ.ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

72. อ.วราวุธ กลิ่นอ่อน รักษาการผู้อ านวยการส านักงานประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ชลบุร ี

73. ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศีกดิ ์ คณบดีคณะบญัช ี มหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน 
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74. นางณพชัร์วดี แสงบุญน า หงษท์อง รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
75. อ.ณิชาภา เทียมคล ี ผู้ช่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
76. ดร.บุษบา ชัยจนิดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
77. รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ ์ ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
78. ผศ.นรินทร์ พนาวาส ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการรองคณบดีคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

79. รศ.กาญจนา มณีแสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
80. รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
81. อ.มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
82. ผศ.วิถาวัลย์ นาคทรัพย ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัสยาม 
83. ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมอืง รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัสยาม 
84. ผศ.ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา 

เอ้ือวงศ์ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัสยาม 

85. อ.ณัฐสรณ์ เกตุประภากร อาจารย ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
86. นางชุติมา เพชรประกอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประชุมและงานสารบรรณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
87. นางสาวศิริรัตน์ ศิวะกุล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
88. นายณัฐสรณ์ เกตุประภากร ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
89. ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท ์ อาจารย ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
90. รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
91. นายสุรเดช แสงเพ็ชร หัวหน้ากองนิติการ อาจารยป์ระจ าคณะ

นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

92. อ.อมรรัตน์ จริงวาจา เลขานุการรองอธิการบดีอาวุโสสายงานวชิาการ
และงานวิจัย 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

93. ผศ.จรรยา ยอดนิล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
94. อ.ดร.จ ารูญศรี พุ่มเทียน คณบด ี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
95. นางชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
96. ผศ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
97. นายธวชั จัตุรัส ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
98. นายปวินท์ สุวรรณกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนจนี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
99. อ.นุชนาฎ ยฮูันเงาะ คณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และ 

สวัสดิการสงัคม 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

100. นางสาวบรินดา วิริยะเสนา ผู้อ านวยการกองคลัง มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
101. อ.ภาณุพงศ์ สหายสุข รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
102. ผศ.ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
103. ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
104. อ.สรวลสรรค์ พจนอารี คณบด ี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
105. อ.สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
106. ภราดา ดร.ช านาญ เหลา่รักผล กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
107. นางสาวชูติมา จารุวิทยานนัท์ เจ้าหน้าที ่ มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
108. นางสาวณัฐทยามณฑ์ พยนต์รักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารการเงิน มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
109. ดร.ชญาดา ธนวิสทุธิ ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
110. ดร.นฎญา ผู้พฒัน ์ ผู้อ านวยการส านักรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
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111. ดร.พิมสิริ ภู่ศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
112. ดร.ปรีชา เมธาวสัรภาคย ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัย มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
113. ดร.ยุพาวดี ห่อพิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายแผนและ 

การประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

114. อ.ภัทรา เผือกพันธ์ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
115. นางสาวช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารพสัดุ มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
116. นางสาวศศิธร ทัศนยันา ผู้อ านวยการส านักงาน มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
117. นายนุกูล ฉายสุริยะ ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬา มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
118. ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
119. นายรณชยั หอมจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
120. นายสมพล ณ สงขลา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
121. ดร.กฤติมา เหมวิภาต ผู้ข่วยอธิการบด ี มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
122. ผศ.ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาลัยเชียงราย 
123. ดร.ชูเกียรติ จากใจชน คณบดีคณะจิตวทิยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
124. ดร.นัยนา จนัจิระสกลุ ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
125. อ.ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล อาจารย ์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
126. อ.ดร.สุดารัตน์ สุวาร ี ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์
127. ดร.ประทานพร อุ่นออ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

128. นางสาวอลิณค์ยมาศณ์ สมจิต เจ้าหน้าที ่ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
129. ผศ.ดร.วัลยา ชปูระดิษฐ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
130. นางสาวจฑุาพร รัตนมสุิก หัวหน้าส านักงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
131. อ.ปนัดดา จิตคง อาจารย ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
132. ศ.เกียรติคุณ ดร.นิตย์ศรี แสง

เดือน 
อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

133. ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ รักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
134. นางสิริวรรณ์ รัตนราษ ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
135. ดร.ประเสริฐ. สุขศาสน์กวนิ อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
136. นายอนนัต์ มณีรัตน ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
137. อ.วัฒนา บญุปริตร ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
138. นางสาวจิตรา กิจเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม 
139. ดร.ณัฐสินี ชนิธนภูมไิพศาล ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาอาชีพ วิทยาลัยดุสิตธาน ี
140. ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธาน ี
141. นายสรายุทธ อนนัตคุณูปกร อาจารย์และผู้จัดการแผนกกีฬาและกิจกรรม วิทยาลัยดุสิตธาน ี
142. ผศ.ดร.ส าราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
143. ผศ.ศิริกาญจนา พลิาบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้อ านวยการส านัก

ประชาสัมพนัธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

144. ผศ.ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
145. รศ.ดร.บัญชา วิทยอนนัต ์ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
146. รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ ์ อธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา 
147. นายสุระสิทธิ์ เขียวเชย เลขานุการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

148. ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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149. ดร.วีรพงษ์ สุทาวนั รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
150. ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 
151. นายพงศกร ทวนัเวช ผู้อ านวยการส านักวิชาการฯ วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 
152. นายสายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 
153. ผศ.ยุวรัตน์ ฐิตินิรนัดร์กุล ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพฯ  

ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการสภาฯ 
วิทยาลัยบัณฑติเอเซีย 

154. ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา รองอธิการบดีประจ าศนูย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
155. ผศ.ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ อธิการบดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
156. ผศ.ดร.พิชัยรัฐ หมื่นด้วง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
157. ผศ.ดร.อดิศร ศรีเมือบุญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
158. อ.ดนัย ลามค า ผู้อ านวยการส านักอธิการบด ี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
159. ผศ.ส าเริง นนศิริ ผู้ช่วยอธิการบด ี วิทยาลัยสันตพล 
160. นางสาวรุจิรา พลแพงขวา คณบด ี วิทยาลัยสันตพล 
161. อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
162. อ.ดร.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ รองอธิการบดี วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
163. ผศ.ดร.อนุรักษ์ นวพรไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวางแผน สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
164. นางสาวอรทัย ไทรโยคกมล ผู้บริหารกลุ่มงานอาวุโส สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
165. นายสทุธิรักษ์ สิงห์นอก ผู้บริหารกลุ่มงาน สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
166. อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
167. รศ.ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
168. นางสุกัญญา อิ่มลิ้มทาน อาจารย ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
169. อ.ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน ์ ผู้อ านวยการส านัก สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
170. นางสาวมานิตา จันทร์ช่วงโชต ิ อาจารย ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
171. ดร.นาวิน มนีะกรรณ รองอธิการบดี สถาบนัวิทยาการประกอบการแห่ง 

อโยธยา 

หน่วยงานอ่ืน ๆ 
1. นางสาวกชนล ศิริหล่อ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์ 
2. นางนิภาวลัย์ เพ็ชร์ผึ้ง นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. นายไพโรจน์ คงมา นักวิชาการพัสด ุ คณะแพทยศาสตร์ 
4. นางเขมพัทธ์ ขจรกิตติยา พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนยีะลา สถาบนั

พระบรมราชชนก 
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ผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา  นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์  

ผู้อ านวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า   
ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ   

 
ผู้จัดท าและ นางสาวมาลินี รัตนนันทพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
รวบรวมข้อมูล ว่าที่ ร.ต.หญิง นวลน้อง ฉิมมาบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ว่าที่ ร.ต. สุรชัย ชาญไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ 

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบบริหารจัดการ 
กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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