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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ
*****************************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต สกลไชย
2. รศ.ดํารงค หอมดี
3.
4.
5.
5.
6.

ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
รศ.พิศาล ศิริธร
ผศ.ลิขิต อมาตยคง
ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
นส.ผดุงขวัญ จิตโรภาศ

7. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
8. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
9. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
10. ผศ.ณรงค ขันตีแกว
11. รศ.สมาน ลอยฟา
12. รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
13. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา
14. รศ.นิวัตร จันทรเทวี
15. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
16. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
17. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
18. รศ.สุเมธ แกนมณี
19. ผศ.รุง ธีระพิจิตร
20. นางทัศนีย บุญชูวิทย
21. รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ์
22. รศ.สมภพ พระธานี
23. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
24. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
25. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร และ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ผูชวยคณบดี
แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายวางแผน
แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการฝายบริหาร
แทนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ประธานสภาคณาจารย
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26. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
27. นางสังวาลย ชางทอง
ผูไมมาประชุม
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
2. รศ.สุจินต สิมารักษ
ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา งามศักดิ์
2. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
รองประธานคนที่ 1
แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 14/2547 เมือ่ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2547
ที่ประชุมมีมติใหแกไขในหนาที่ 1 นามสกุลผูเขารวมประชุมลําดับที่ 4 จากเดิม “อํามาตยคง” แก
ไขเปน “อมาตยคง” เมื่อแกไขเรียบรอยแลวที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 14/2547 เมื่อวันพุธที่ 4
สิงหาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
3.1 รายงานการประเมินผลองคกรในกํากับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประจําป 2546
(1 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546)
ประธานใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
เสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2547 ไดรับทราบสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจําปงบประมาณ 2546 ของ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และมีขอสังเกตวาขอมูลตัวเลขสรุปสถานภาพการเงินในหนา 14 กับสรุปผลการ
ตรวจสอบบัญชีจากหนวยตรวจสอบภายใน มีขอมูลไมตรงกัน จึงขอใหตรวจสอบอีกครั้ง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได
ดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลว
รองอธิการบดีฝายบริหารในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 2559/2547 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
2547 เสนอตอที่ประชุมความวา คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินผลองคกรในกํากับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ ประจําป 2546 (1ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546) เรียบรอยแลว โดยสรุปพบวา คาใชจายในดาน
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การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯที่ขอนแกนสูงกวาที่กรุงเทพฯ 27.48% เปนเหตุใหการดําเนินงานมีรายรับนอยกวา
รายจาย สวนผลการผลิตบัณฑิตอยูในเกณฑดี ควรมีการปรับลดคาใชจายเพื่อใหสมดุลและควรจัดสรรผลประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเหมือนกับองคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกองคกร ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหเพิ่มเติมขอมูลในรายงานการประเมินผลองค
กรในกํ ากับฯเกี่ยวกับระยะเวลาในการชํ าระคื นเงินยืมใหมหาวิทยาลัยวามีกําหนดเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด
และใหตัดขอความ “...ไมเคยจายดอกเบี้ยใหมหาวิทยาลัย...” ในรายงานดานหนี้สินออก กอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร
ประธานใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอตอทีป่ ระชุมความวา ดวยปจจุบนั โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร ดําเนินการเปนหนวยงานภายในคณะฯ ทีเ่ ทียบเทาภาควิชา มีการดําเนินงานในรูปแบบโรง
พยาบาล โดยใหบริการรักษาพยาบาลดานทันตกรรม และเปนหนวยสนับสนุนการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินกิ ของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร คณะฯ จึงเสนอขอจัดตัง้ โรงพยาบาลทันตกรรม โดยใหมีสถานภาพเทียบ
เทาภาควิชา และมีภารกิจใน 4 ดาน คือ 1) เปนสถานทีใ่ หบริการรักษาพยาบาลเพื่อการวิจัย การบริการรักษา
พยาบาล และรองรับการสงตอผูป ว ยทางทันตกรรมจากโรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 2) เปนศูนยกลางการรักษาทางทันตกรรม การใหคาปรึ
ํ กษา การฝกอบรมทางดานวิชาการ สาขาทันตแพทย
ศาสตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพือ่ นบานแถบอินโดจีน 3) เปนศูนยกลางการคนควาวิจัยทางคลินิก
สาขาทันตแพทยศาสตรและการวิจยั สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ 4) เปนสถานทีฝ่ ก ปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษา
ทันตแพทยศาสตร ตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปที่4-6 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทีส่ งู กวาปริญญาตรี
รวมทัง้ เปนทีฝ่ ก อบรมทันตแพทยเฉพาะทางเพื่อใหไดวุฒิบัตรผูเ ชีย่ วชาญตามขอกําหนดของทันตแพทยสภา ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1. ควรพิจารณาทบทวนการจัดตั้งหนวยงานดังกลาวใหเปนหนวยงานภายใน (ไมเทียบเทา
ภาควิชา) ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการคลองตัวและสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งไวได โดยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งหนวยงานตอไป และใหเสนอระเบียบบริหารองคกรดังกลาวดวย
2. ขอใหพิจารณาปรับแกไขและเพิ่มเติมขอมูลในเอกสารโครงการจัดตั้ง ดังนี้
- องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร ในหนาที่ 8 ลําดับที่ 15 นั้น อาจไมจําเปนตองมี
- หนาที่ 10 ชือ่ ฝายตางๆของฝายบริการรักษาพยาบาลนัน้ ไมตรงกับชือ่ ในแผนภูมโิ ครงสราง
- ใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของรายการครุภัณฑในหนาที่ 19
- เพิ่มขอมูลในดานการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)
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4.2 การจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักที่ 6 เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยปจจุบันมีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา อีกทั้งยังอยูในสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมหลายหลัง โดยนัก
ศึกษาในปจจุบันมีจํานวนประมาณ 21,000 คน พักในหอพักของมหาวิทยาลัยจํานวนประมาณ 9,510 คน หรือ
รอยละ 45 ของนักศึกษาทั้งหมด สวนที่เหลือพักในหอพักของเอกชนหรือพักอาศัยกับญาติในจังหวัดขอนแกน ดัง
นั้น จึงขอเสนอโครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักที่ 6 เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนหอพักนักศึกษาใหสามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักศึกษา เปนสวัสดิการแกนัก
ศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยประมาณ 160x250 เมตร เปนเขตหอพักนักศึกษาตามโครง
การนี้แ ละใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสรางและบริหารจัดการหอพักนักศึกษาตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
กําหนดเปนเวลา 25 ปและมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาซือ้ คืนในสวนการบริหารจัดการหอพักไดในชวงระยะเวลา 25 ป
ดังกลาว ลักษณะหอพักที่จะสรางนั้น จะเปนกลุมหอพักจํานวน 4-6 หลัง ผูพักอาศัยจํานวน 2 คนตอหอง จํานวน
หองรวมประมาณ 1,000 หอง สามารถรองรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจํานวนประมาณ 2,000 คน
และสรางอีกจํานวน 500 หองที่วิทยาเขตหนองคาย โดยจะกอสรางในชวงแรกกอนจํานวนครึ่งหนึ่งในทั้งสองแหง
และกําหนดแลวเสร็จพรอมใหนักศึกษาเขาพักไดภายในเดือนพฤษภาคม 2548
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
- ขอใหนําเสนอราง TOR (Term of Reference) ของโครงการดังกลาวตอที่ประชุมคณบดี
เพื่อพิจารณาตอไป โดยขอใหมีรายละเอียดดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เอื้อตอการศึกษาเปนองคประกอบ
ดวย เชน มีสนามกีฬา โรงอาหาร หองคอมพิวเตอรที่สามารถเขาถึงขอมูลผาน Internet และหองนันทนาการ
เปนตน
- ขอใหพิจารณาเรื่องผลประโยชนตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับจากผูประกอบการเอกชน
ใหชัดเจน
- ควรมีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ
5.1 งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสถาบันสันติศึกษา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2542-30 กันยายน 2545
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสถาบันสันติศึกษาไดเสนองบ
การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับปที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 ถึง 30 กันยายน
2545 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปในการดําเนินงานป 2542 มีกําไร 682,812.44 บาท
และระหวางป 2543 ถึงป 2545 มีรายไดตํ่ากวารายจาย
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
และมีขอเสนอแนะใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันฯในฐานะองคกร
ในกํากับเชนเดียวกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการดวย
รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 15/2547 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547

-5-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสัชศาสตร
ประธานใหรองอธิการบดีฝา ยบริหารเสนอตอทีป่ ระชุมความวา คณะเภสัชศาสตรขอเสนอรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 โดยสรุปมีรายรับสูงกวา
รายจายเปนเงินจํานวน 694,844.61 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6.2 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ในลักษณะโครงการพิเศษ
ประธานใหเลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะเทคโนโลยีเสนอขออนุมัติเปด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวิธีการสอน
แบบบรรยาย และ e-learning ประกอบการเรียนการสอนดวย โดยกําหนดเปดรับนักศึกษาในภาคปลายปการ
ศึกษา 2547 จํานวน 40 คน คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะโครงการพิเศษ
คราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวในลักษณะโครงการพิเศษแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และพรอมนี้ไดเสนอ
รางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรฯ และ รางประกาศฯ เรื่องอัตราคาใชจายในการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ มาเพื่อพิจารณาดวย
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
ดังนี้
- พิจารณาปรับแกไขขอมูลคาธรรมเนียมการลงทะเบียนในเอกสารโครงการและราง
ประกาศฯ คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรฯ ใหตรงกัน
- กําหนดการเปดสอนใหแกไขเปนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2547 เปนตนไป
- ขอใหพิจารณาเรื่องจุดคุมทุนในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครง
การพิเศษของมหาวิทยาลัย ดังนี้ คือ
1. เห็นควรใหฝายวิจัยพิจารณาใหมีการทําวิจัยเพื่อประเมินผลหลักสูตรโครงการพิเศษ
2. มอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตร
ในลักษณะโครงการพิเศษ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตในลักษณะ
ตางๆโดยอาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น รวมทั้งอาจมีโครงการในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานตางๆดวย
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6.3 ขอเชิญรวมตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลและรวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษแจงตอที่ประชุมความวา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2547 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีทํา
บุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล โดยนิมนตพระสงฆจํานวน 72 รูป มารับบิณฑบาตในเวลา 07.00 น. ณ
บริเวณอาคาร 25 ป และในเวลา 19.00 น. จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และการแสดงนาฏกรรมสื่อประสม
“บารมีพระปกหลา องคแมฟาแหงแผนดิน”
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ
6.4 การซอมแซมฐานรากอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
และการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยอาคารเรียนที่ 2 และ 3 ของโรง
เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีปญหาเรื่องฐานรากอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยได จึงขอใหปดกั้นบริเวณ
และงดใชประโยชนจากอาคารทั้งสองดังกลาวเพื่อจะไดซอมแซมตอไป
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรไดสอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับการแกไขปญหาการจราจรบริเวณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน และการขยายประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัยประตูศาลเจาพอมอดินแดงเพื่อ
ใหการจราจรคลองตัวมากยิ่งขึ้น
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบและรองอธิการบดีฝายบริหารไดแจงวาขณะนี้ไดใหกองอาคารและสถานที่
ตรวจสอบเพื่อดําเนินการซอมแซมอาคารดังกลาวอยู พรอมทั้งไดประสานงานกับคณะศึกษาศาสตรในการ
เคลื่อนยายสถานที่เรียนของนักเรียนใหเหมาะสมตอไป
สําหรับเรื่องปญหาการจราจรและการขยายประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัยนั้น เหตุที่ลาชา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองติดตอประสานงานกับกรมทางหลวงในการออกแบบเพื่อใหสอดคลองกับการเชื่อม
ตอของถนนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยปจจุบันได
จางเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยมารวมปฏิบัติงานและชวยในเรื่องของระบบจราจรมากยิ่งขึ้น
เลิกประชุมเวลา 13.08 นาฬิกา
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