รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 1/2549
วันพุธที่ 18 มกราคม 2549
ณ หองประชุมกมลทิพย 1 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. พลตํารวจเอกเภา สารสิน
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. นายทองใบ ทองเปาด
4. นายสมพร กลิ่นพงษา
5. นายเตช บุนนาค
6. ศ.จีระ หงสลดารมภ
7. รศ.ศักรินทร ภูมิรัตน
8. นางสาวนวพร เรืองสกุล
9. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
10. รศ.สุมนต สกลไชย
11. ผศ.พิศิษฐ โจทยกิ่ง
12. รศ.ดํารงค หอมดี
13. รศ.ประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ
14. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
15. รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
16. รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา
17. รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร
18. รศ.กิ่งฟา สินธุวงษ
19. ศ.เมธา วรรณพัฒน

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
ํ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแ ทนผูอ านวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
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20. รศ.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
21. รศ.มนตรี บุญเสนอ
22. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
23. รศ.กุลธิดา ทวมสุข
24. นางสังวาลย ชางทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสําคัญ)
1. นายเจตน ธนวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายสุชาติ เมืองแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. ศ.กนก วงษตระหงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
6. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
7. รศ.สุลัดดา ลอยฟา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
ผูเ ขารวมประชุม
1. ผศ.อารมย ตัตตะวะศาสตร
2. รศ.พิศาล ศิริธร
3. ผศ.ลิขิต อมาตยคง
5. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ
6. รศ.รังสรรค เนียมสนิท
7. ผศ.วันชัย สุมเล็ก
เริม่ ประชุมเวลา

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยวิทยาเขตหนองคาย

10.30 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี –

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 18 มกราคม 2549
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2548 แลว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพียงวันที่ 27 ธันวาคม 2548
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานสถานภาพ
สินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ดังนี้
1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน
ประเภท

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)
4,073,048,733.63

สินทรัพย
ก) ประเภทดอกผลใชได
3,773,074,385.67
ข) ประเภทดอกผลมีขอกําหนด
299,974,347.96
การลงทุน
4,073,048,733.63
เงินฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน
1,757,308,733.63 1,757,308,733.63
ตราสารหนี้
1,915,740,000.00
พันธบัตร
1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทุน)
422,000,000.00
อื่นๆ
363,760,000.00
ตราสารทุน
400,000,000.00*
หุนสามัญ
กองทุนรวมทีล่ งทุนในหุน
400,000,000.00
* NAV ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2548 = 10.64 บาท
ราคาปดตลาดหลักทรัพยกองทุนรวมวายุภกั ษ = 9.09 เปนเงิน 363,600,000.-บาท
2. รายได
2.1 ดอกเบีย้ รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 27 ธ.ค. 2548 ) = 17,463,471.26 บาท
3. รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม -27 ธันวาคม 2548)
3.1 งบบุคลากร
17,582,791.16 บาท
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่
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3.2 งบดําเนินงาน
3.3 งบลงทุน
3.4 งบเงินอุดหนุน
3.5 รายจายอื่นๆ
รวม

49,196,978.74
3,835,306.93
372,201,317.83
52,299,498.73
495,115,893.39

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํานวน 150,000,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํานวน 5 งวด (ก.ค.- พ.ย. 2548)
เปนเงิน 2,311,643.84 บาท
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ประมาณการรายได-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําป 2549
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การบริหารงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2534 กําหนดใหโรงพิมพฯจัดทํางบประมาณรายรับรายจายแตละป เปนรางงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอํานวยการ และอธิการบดี
พิจารณาตามลําดับ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป บัดนี้ โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดจัดทําประมาณการรายได-รายจาย ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2549
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549) ซึ่งไดประมาณรายไดจากการขายและบริการ 11,350,000.00 บาท
มีตนทุนการพิมพ 5,839,575.00 บาท และคาใชจายในการดําเนินงาน 2,497,900.00 บาท มีกําไร
หลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน 3,012,525.00 บาท กําไรสุทธิ 2,462,525.00 บาท ซึ่งมีราย
ละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายได-รายจาย
ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2549 ตามที่เสนอ
5.2 การกําหนดคานํ้าหนักในแตละมาตรฐาน สําหรับการประเมินภายนอก
ในการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพื่อใหการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา โดยมีแผนจะดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม 2549 เปนตนไป ทั้งนี้ สมศ. ขอ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคานํ้าหนักในแตละมาตรฐานที่เหมาะสมกับลักษณะของมหาวิทยาลัย โดย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 18 มกราคม 2549
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แบงกลุมมาตรฐานออกเปน 2 กลุม ดังนี้
- กลุมมาตรฐานที่ 1 (มาตรฐานที่ 1-4) สมศ.กําหนดคานํ้าหนักของคะแนนเบื้องตน
รวม 70 คะแนน โดยสถานศึกษาสามารถเพิ่มคานํ้าหนักไดอีก 30 คะแนน
- กลุมมาตรฐานที่ 2 (มาตรฐานที่ 5-7) สมศ.กําหนดคานํ้าหนักใหรวม 60 คะแนน
ที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ไดมีมติใหแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดคานํ้าหนัก ซึ่งประกอบดวย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ รอง
อธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร คณบดีคณะ
เภสัชศาสตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณะทํางานไดประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหเพิ่ม
คานําหนั
้ กที่ สมศ. ใหแตละสถานศึกษาสามารถเพิม่ ไดอกี 30 คะแนน ในมาตรฐานที่ 1 จํานวน 15 คะแนน
และมาตรฐานที่ 2 จํานวน 15 คะแนน ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 ดวยแลว ตามตารางดังนี้
มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รวม มาตรฐานที่ 1 – 4
5. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร
6. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ

รวม มาตรฐานที่ 5-7

คานํ้าหนัก
คานํ้าหนักที่
ที่ สมศ. กําหนด มหาวิทยาลัยสามารถ
เบื้องตน
เพิม่ ไดอีก 30

20
20
20
10
70

+
+
+
+

15
15
0
0
30
20
20
20

รวม

100

60

เหตุผล
เนือ่ งจากการประเมินเพือ่ รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษานีค้ ณะกรรมการประเมินฯ จะแบงออก
เปน 3 กลุม ตามลักษณะของสถาบันที่รับการประเมิน ดังนี้
ก. สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ข. สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิต
ค. สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการใหบริการชุมชนและใหโอกาสทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนควรพิจารณาเสนอรับการประเมินในกลุม ก. จึงควรกําหนดคานํ้าหนักคะแนนเพิ่ม
ขึ้นในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 ดวยเหตุผลดังนี้
1. ตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2548 –2552) และแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ป (พ.ศ. 2548 – 2551) มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดทิศทางและกลยุทธของการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหเปน “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” เพื่อมุงเสริมสรางศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเปน
ฐานหลักสําหรับการผลิตบัณฑิตและการสรางองคความรู อันจะยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสูความเปนสากล ตัวชี้วัดในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานที่ 2 ดานงาน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 18 มกราคม 2549

6
วิจัยและงานสรางสรรค เปนกรอบการประเมินคุณภาพที่จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาไปตาม
ทิศทางสู “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” ตามที่กําหนด
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ซึ่งเปนขอสรุปที่ไดจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
รวมทั้งสอดคลองกับการประชุมรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการอุดม
ศึกษา ซึ่งอาจแบงเปน 4 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยที่เนนการสอนระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา การกําหนดประเภทของมหาวิทยาลัยยอม
จะเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยของ สกอ. ซึ่งเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมไดที่มหาวิทยาลัย
จะตองมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และเห็นไดชัดวาทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแกนนาจะอยูในกลุม
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
3. จากผลการประเมินคุณภาพและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่
ผานมา ทั้งที่เปนผลการประเมินโดย สมศ. รอบที่ 1 เมื่อปการศึกษา 2546 ผลการประเมินโดย ก.พ.ร.
เมื่อป 2547 และ 2548 และผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน ป 2548 มหาวิทยาลัย
ขอนแกนมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตางๆ ที่อยูในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับที่สูง
กวาเกณฑเปนสวนมาก สวนตัวชี้วัดที่ตํ่ากวาหรือมีความจําเปนที่ตองพัฒนาใหสูงกวาเกณฑมากขึ้น ก็อยูใน
วิสัยที่จะพัฒนาได
ซึง่ การกําหนดคานํ้าหนักในแตละมาตรฐาน สําหรับการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ตอ สมศ. ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยดวย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดคานํ้าหนักในแตละมาตรฐาน
สําหรับการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
โดยเพิ่มคานํ้าหนักที่ สมศ. ใหแตละสถานศึกษาสามารถเพิ่มไดอีก 30 คะแนน ในมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 15 คะแนน และ ในมาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
15 คะแนน ทั้งนี้ มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควรจัดทํารายละเอียดคําอธิบายให
ชัดเจน เกี่ยวกับตัวชี้วัดในแตละมาตรฐาน เพื่อใหคณะ หนวยงานเขาใจตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องของหนวยนับ
5.3 รางขอบังคับฯ วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2544
แกไขเพิ่มเติม
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และจํานวน
นักเรียนที่จะรับในแตละป ซึ่งไมใชเรื่องที่เปนประเด็นพิจารณาในระดับนโยบาย ใหสามารถดําเนินการได
อยางคลองตัวและรวดเร็ว คณะศึกษาศาสตรจึงไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม โดยมีประเด็นการเสนอขอปรับปรุงแกไข
ที่สําคัญ ในสวนของการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและจํานวนนักเรียน ในขอ 9.4 ซึ่งตามขอบังคับเดิมจะ
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ตองเสนอขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย แตขอบังคับฯใหมนี้ การกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และ
จํานวนนักเรียนที่จะรับใหเสนอตอคณะ และที่ประชุมคณบดี ซึ่งมีรายละเอียดตามรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม ตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่
21/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เรียบรอยแลว
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2544 แกไขเพิ่มเติม ตามที่เสนอ
5.4 ขอหารือมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชา
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ไดพิจารณาวาระที่ 5.3 เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการ
แบงสวนราชการในคณะในสวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางในสวนการ
เรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งเห็นชอบ
ในหลักการการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชาคณะตางๆ ทีจ่ ะวางลง จนกวาพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกนฉบับใหมมีผลใชบังคับและมีประกาศการแบงสวนงานใหม โดยใหแตงตั้งผูรักษาราชการ
แทนปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน เวนแตกรณีที่อยูระหวางกระบวนการสรรหา ก็ใหพิจารณาดําเนินการ
ตอไปได ตามขอเสนอของอธิการบดี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมเฉพาะเรื่อง
ประกอบวาระการประชุมนั้น
เนื่องจาก ขณะนี้รางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน ยังอยูระหวางการนําเสนอเขา
วาระการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งปดสมัยประชุมไปแลว จึงทําใหกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ชะลอออกไปอีก คาดวากวาจะมีผลบังคับใชนาจะเกินกวา 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งที่ประชุมคณบดีคราวประชุม
ครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ไดพิจารณาเห็นวา การที่รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกนชะลอออกไป และยังไมมีการสรรหาหัวหนาภาควิชา อาจเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของภาค
วิชาได
จึงไดเสนอใหทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยในสวนของการใหชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชา
สําหรับกรณีของคณะที่ยังไมไดมีการปรับโครงสรางโดยการยุบรวมภาควิชา เนื่องจากในบางคณะยังไมไดมี
การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน ดังนั้น จึงเปนโครงสรางเดิมที่ยังมีภาควิชาอยู และจะมีผู
ครบวาระการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาในเร็วๆนี้ จึงเห็นควรใหมีการสรรหาหัวหนาภาควิชา
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่องการชะลอการสรรหาหัวหนาภาควิชา สําหรับกรณีของ
คณะที่ยังไมไดมีการปรับโครงสรางโดยการยุบรวมภาควิชา
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5.5 การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวย รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
และ รองศาสตราจารยสเุ มธ แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่
29 พฤษภาคม 2549 นี้ ดังนัน้ เพือ่ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามขอ 6 แหงขอบังคับดังกลาว และตามคําสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 28/2548 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร แลวนั้น เนื่องจาก นางสาวนวพร เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เพื่อใหการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรเสนอแตงตัง้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ 1 ทาน ทําหนาทีเ่ ปน กรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
แทน นางสาวนวพร เรืองสกุล ดวย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารยจีระ หงสลดารมภ
เปน กรรมการ
3. รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปน ประธานคณะกรรมการ
เปน กรรมการ
2. นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ
3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
เปน กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เปน กรรมการ
5. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
เปน กรรมการ
6. รองศาสตราจารยมนตรี บุญเสนอ
เปน กรรมการ
7. ประธานสภาคณาจารย
เปน กรรมการ
3. แตงตัง้ ให นางผาณิต นิตทิ ณ
ั ฑประภาศ เปน กรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
แทน นางสาวนวพร เรืองสกุล
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5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะไดเสนอขออนุมตั ปิ ริญญาใหแกผสู าเร็
ํ จการศึกษาโดยรับรองวาได
ตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล รายวิชา สาขาวิชา และคะแนนเฉลีย่ สะสม ถูกตองเรียบรอย
แลว มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามอํานาจตามความในมาตรา 16 (3)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จํานวน 26 คน ประกอบดวย
- ระดับปริญญาโท
4 คน
- ระดับปริญญาตรี
22 คน
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปการจําแนกผูส าเร็
ํ จการศึกษาตามคณะ ระดับหลักสูตร ชือ่ ปริญญา ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติปริญญาใหผูสําเร็จการศึกษาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การลงนามในบันทึกขอตกลงกับมูลนิธิสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมนํ้าโขง
อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมวา จากการประชุมคณะมนตรีสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุมนํ้าโขง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
ที่ประชุม โดยทานประธาน (นายเตช บุนนาค) ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน อนุญาตใหสถาบันฯใช
บริการตางๆของมหาวิทยาลัยขอนแกน เหมือนกับการใชบริการตางๆ ที่เคยไดรับกอนปรับสถานภาพเปน
มูลนิธิ และอธิการบดีไดพิจารณาเห็นวา สถาบันฯตั้งอยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน หากไมไดรับ
ความสะดวกจากการบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัยอาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับสถาบันฯอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศ จึงเห็นควรใหความ
รวมมือดังกลาว
ในการนี้ จึงไดมีการรวมบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน และมูลนิธิสถาบัน
้
เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2548 ซึง่ มีรายละเอียดบันทึกขอตกลงฯ
ความรวมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม นําโขง
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ในช วงที่ไมมีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือเวียนเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง และเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดการเวียน
หนังสือแลวปรากฏวาไมมีขอทักทวงแตประการใด จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้
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ครัง้ ที่ 1 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.8658 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.625 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 26 ธันวาคม 2548
- ระดับปริญญาเอก
2 คน
- ระดับปริญญาโท
10 คน
- ระดับปริญญาตรี
4 คน
รวม
16 คน
ครัง้ ที่ 2 ตามหนังสือมหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0514.1.1.2/ว.027 และตามบันทึก ที่ ศธ 0514.1.1.2/
ว.004 ลงวันที่ 4 มกราคม 2549 โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่ 12 มกราคม 2549
- ระดับปริญญาเอก
2 คน
- ระดับปริญญาโท
28 คน
- ระดับปริญญาตรี
2 คน
รวม 32 คน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2549
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได
กําหนดใหมีการประชุมเปนประจําในวันพุธแรกของเดือนนั้น ฝายเลขานุการที่ประชุม ไดจัดทํากําหนดการ
ประชุมประจําป 2549 แลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และใครขอหารือการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2549 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จะตองเสนอผานที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นมากอน แตคาดวาใน
เดือนมกราคม 2549 นี้ จะไมมีการประชุมคณบดีเพิ่มเติม เนื่องจากในวันพุธที่ 25 มกราคม 2549 ตรง
กับวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประกอบกับยังไมมีวาระเรงดวน จึงใครขอเรียนหารือเรื่องการงดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 โดยกําหนดการประชุมครั้งตอไป เปนวันพุธที่ 1 มีนาคม
2549 แทน
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเห็นชอบใหงดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ
2549 โดยกําหนดการประชุมครั้งตอไป เปนวันที่ 1 มีนาคม 2549
6.4 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2548
อธิการบดีเสนอตอทีป่ ระชุมวา ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2548 อธิการบดีได
ปฏิบตั ภิ ารกิจตางๆประกอบดวย งานประจําทั่วไป กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ และ
อื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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6.5 สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง 16 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2548
รองอธิการบดีฝา ยกิจการพิเศษเสนอตอทีป่ ระชุมวา ดวยในชวงวันที่ 16 พฤศจิกายน – 30
ธันวาคม 2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต การ
วิจยั การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การตางประเทศ การพัฒนา
ระบบบริหารและบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
6.6 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
เดือน ธันวาคม 2548
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยฝายกิจการพิเศษและงานประชา
สัมพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน ประจําเดือน
ธันวาคม 2548 โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน ขาวพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต งานวิจัย
บริการวิชาการ การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร พัฒนานักศึกษา กิจกรรมพิเศษ เปนตน ซึ่งมีราย
ละเอียดบันทึกในแผนซีดี
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครัง้ ที่ 3 วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2549
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในฐานะรองประธานกรรมการดําเนินงานจัด
การแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไดเสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับ
จังหวัดขอนแกน จะไดจัดการแขงขันขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตยที่ 22 มกราคม
2549 นี้ โดยการจัดวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาตินี้เปนประเพณีของจังหวัดขอนแกนซึ่งจะจัดเปน
ประจําทุกป กอใหเกิดความสัมพันธอันดีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนและชาวเมืองขอนแกน เปนการ
รวมมือทั้งภาครัฐภาคและเอกชน ขอนแกนมาราธอนเปนการจัดวิ่งที่ไดรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ
ซึ่งสหพันธกรีฑานานาชาติ (IAAF) โดยสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภใหการรับรอง
กาวไปสูหนึ่งในทําเนียบของการเปนสมาชิกของ Association of International Marathon and Road Race
ํ นการ
(AIMS) การดําเนินงานจัดการแขงขัน มิไดจา งบริษทั ในการบริหารจัดการหรือดําเนินการ แตไดดาเนิ
ในรูปของคณะกรรมการ และ อาสาสมัคร มากกวา 1,000 คน เนนการประชาสัมพันธในทุกระดับ มี
ประเภทการแขงขันตางๆ 3 ประเภท คือ 1) มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร 2) ฮาลฟมาราธอน
ระยะทาง 21.10 กิโลเมตร และ 3) มินมิ าราธอน ระยะทาง 11.22 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการแขงขัน
เดิน- วิง่ เพือ่ สุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร หรือ Fun Run คาดวาจะมีผเู ขารวมการแขงขันทุกประเภทรวม
กัน ไมตากว
ํ่ า 4 หมื่นคน เสนทางการแขงขันใชถนนหลวงภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชถนน
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มิตรภาพสวนหนึ่ง ผานบึงแกนนครในเมืองขอนแกน สูถนนบายพาสสายใหมแลวเขาสูถนนภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จนเขาสูเสนชัย โดยจุดเริ่มตนและสิ้นสุดการแขงขัน อยูบริเวณดานหนาของศูนยประชุม
อเนกประสงคกาญจนาภิเษก ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานถนนมะลิวัลย อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดเดน
ของการแขงขันคือผูชนะการแขงขันจะไดรับถวยรางวัลพระราชทาน และเงินรางวัล ดังนี้
ถวยรางวัลพระราชทาน และเงินรางวัลสําหรับผูท เี่ ขาเสนชัยเปนอันดับแรก (Overall) ทัง้ ชาย – หญิง
(รวม 2 รางวัล) ในประเภทมาราธอน ฮาลฟมาราธอน และมินมิ าราธอน รวมถวยพระราชทาน
6 รางวัล ไดแก
1. ถวยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สําหรับผูชนะเลิศมาราธอนประเภททั่วไป
ชาย-หญิง 2 รางวัล และเงินรางวัลคนละ 200,000 บาท
2. ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ สําหรับผูชนะเลิศฮาลฟมาราธอนประเภททั่วไป
ชาย-หญิง 2 รางวัล และเงินรางวัลคนละ 40,000 บาท
3. ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับผูชนะเลิศมินิ
มาราธอนประเภททั่วไป ชาย-หญิง 2 รางวัล และเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีถวยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลสําหรับผูชนะการแขงขันในอันดับรองลงไปของการ
แขงขันแตประเภทดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเรียนเชิญรวมเปนเกียรติในการแขงขันดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ และประธานไดแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณตอคณะ
กรรมการดําเนินงานจัดการแขงขัน ที่ประสบความสําเร็จในการจัดงานอยางดียิ่งมาอยางตอเนื่อง
สรางชื่อเสียงใหแก มหาวิทยาลัยขอนแกน และจังหวัดขอนแกน
7.2 ขอเสนอของประธานสภาคณาจารย
ประธานสภาคณาจารย เสนอตอที่ประชุมวา ใครขอเสนอเรื่องตางๆตอที่ประชุม 3 เรื่อง
ดังนี้
1. เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยควรจัดทํากิจกรรมเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ เชน อาจจัดทําสื่อที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. สภาคณาจารยไดจัดทําแบบสอบถาม เรื่องการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน
เมื่อเดือนกันยายน 2548 ที่ผานมา และไดสรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามดังกลาว เสนอตอกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยแตละทานไปแลว และจากสวนหนึง่ ของแบบสอบถามดังกลาว ประชากรของมหาวิทยาลัย
สวนใหญ เห็นวามหาวิทยาลัยควรมีผังแมบทที่ชดั เจน จึงใครขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวางแผนผัง
แมบท เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
3. ตามที่ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 890/2548 เรื่อง ภาระงานขั้นตํ่า
สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ฉบับที่ 891/2548 เรื่อง แนวทางการติดตามผลงานทางดาน
วิชาการสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น โดยในประกาศฉบับที่ 890 ใหคณะพิจารณากําหนด
ภาระงานขัน้ ตําของอาจารย
่
แตละคนตามเกณฑภาระงานตามกลุม ตางๆ ตามทีถ่ นัดได แตประกาศฉบับที่ 891
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ไดกาหนดมาตรฐานภาระงานและการติ
ํ
ดตามผลงานทางวิชาการของอาจารยผดู ารงตํ
ํ าแหนงทางวิชาการ และ
มาตรการและผลในทางปฏิบัติ ซึ่งเสมือนการลงโทษหากมีผลงานไมเปนไปตามมาตรฐานภาระงานที่
กําหนด ซึ่งเห็นวาประกาศทั้งสองฉบับไมนาจะสอดคลองกันในเรื่องของความเปนเหตุเปนผล จึงขอเสนอ
ประธานกรรมการดานการบริหารงานบุคคลพิจารณาในเรื่องดังกลาวดวย โดยขอใหมีการศึกษาระบบการ
สนับสนุนงานวิจัยของแตละคณะทั้งระบบดวย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
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