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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  17/2547  ณ  วันที่ 8 กันยายน 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
คร้ังท่ี 17/2547

เมื่อวันพุธท่ี 8 กันยายน 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

*****************************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.  นายพนมชัย  ธีระยุทธศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารจัดการระบบกายภาพ

แทนรองอธกิารบดฝีายบริหาร
3.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวจัิย
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. นายปณณวัฒน  ศักดิ์ทัศนา รองคณบดีฝายบริหาร

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
11. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
12. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
13. รศ.วิฑูรย  ประสงควัฒนา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร
18. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
19. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. นายพยุงศิลป  เปศรี รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รักษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร
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แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการที่ประชุมคณบดี
31. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย
2. นส.สาธิมา  ปฐมวิริยะวงศ ผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3. นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย รองประธานคนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองแจงตอท่ีประชุม  -ไมมี-

ระเบยีบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุคณบด ีคร้ังท่ี 16/2547 เมือ่วนัพธุท่ี 1 กนัยายน 2547
ที่ประชุมมีมติใหแกไขในหนาที่ 8 วาระที่ 6.8 บรรทัดที่ 2 คํ าวา “กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี” ใหแกไขเปน “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมคร้ัง 16/2547 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน  2547

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน    -ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รางงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํ าป พ.ศ.2548
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยฝายแผนและ

สารสนเทศไดวิเคราะหและจดัท ํารางงบประมาณเงนิรายได มหาวทิยาลยัขอนแกน ประจํ าป พ.ศ.2548 เรียบรอยแลว มสีาระ
ส ําคญัโดยสรุป คอื

1. ประมาณการรายรบั ทัง้หมด 2,132.897  ลานบาท
(1) หนวยงานในสงักดั 1,989.572  ลานบาท
(2) หนวยงานในก ํากบั    143.324  ลานบาท

2. ประมาณการรายจาย เฉพาะงบประมาณจากหนวยงานในสงักดั จํ านวน 1,989.572  ลานบาท
มรีายละเอยีดดงันี้

2.1 จัดสรรตามแผนงาน
(1) แผนงานจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 1,076.471 ลานบาท
(2) แผนงานบรกิารวชิาการแกสงัคม        3.682 ลานบาท
(3) แผนงานศาสนา ศลิปวฒันธรรม        1.576 ลานบาท
(4) แผนงานบรกิารสขุภาพ    899.587 ลานบาท
(5) แผนงานปองกนัและแกไขปญหาเอดส               -ลานบาท
(6) แผนงานวจัิย       8.257ลานบาท
2.2 จัดสรรตามงบรายจาย
(1) งบบคุลากร    133.142 ลานบาท
(2) งบด ําเนนิการ 1,120.656 ลานบาท
(3) งบลงทนุ      80.595 ลานบาท
(4) งบอุดหนนุ     411.532 ลานบาท
(5) รายจายอ่ืน      243.648 ลานบาท
ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัไดรับงบประมาณแผนดนิ จํ านวน 2,318.723 ลานบาท  รวมงบประมาณทัง้หมด จํ านวน

4,451.620 ลานบาท  ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประจํ าป พ.ศ.2548 จํ านวน 1,989.572  ลานบาท เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยขอยกเวน
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 หมวด 4 ขอ 19 ที่กํ าหนดใหมหาวิทยาลัย
จัดทํ างบประมาณรายจายเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 60 วัน กอนเร่ิมตนปงบประมาณเงินรายไดดวย เนื่อง
จากเกิดความลาชาจากการพิจารณาทบทวนกระบวนการจัดทํ างบประมาณ

ท่ีประชมุพจิารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาตอไป
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4.2 การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
-รายงานการประชุมลับ-

4.3 การสงหนังสือราชการไปยังหนวยงานภายนอกในเขตจังหวัดขอนแกน
 ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา ดวยไดมคีณะ หนวยงาน หรือบคุลากรของมหาวทิยาลยัขอนแกน
สงจดหมายราชการติดตอไปยังสํ านักงานจังหวัด หรือหนวยงานภายนอกโดยตรง โดยไมผานสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งทํ าใหเกิดความไมชัดเจนวาเร่ืองใดที่มหาวิทยาลัยรับทราบหรอืมอบหมายใหหนวยงาน/บุคลากร
ปฏิบัติหนาที่แทน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสม จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยออกประกาศกํ าหนดเปนแนว
ปฏิบัติใหชัดเจน

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอและหากคณะ หนวยงาน มีขอคิดเห็น

เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ขอใหแจงท่ีผูอํ านวยการกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2547

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  -ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่นๆ
6.1 การปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้ง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ.2542
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอทีป่ระชมุความวา ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั

ขอนแกน วาดวยคณุสมบติัและหลกัเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยเกยีรติคณุ พ.ศ.2542 ขอ 4
ไดก ําหนดองคประกอบของคณะกรรมการทีส่ภามหาวทิยาลยัแตงต้ังเพือ่พจิารณาด ําเนนิการในการเสนอผูสมควรไดรับแตง
ต้ังเปนศาสตราจารยเกยีรติคณุเสนอตอสภามหาวทิยาลยัไวน้ัน เหน็สมควรปรบัปรุงใหม ดังนี้
ขอบงัคบัเดมิ ปรับปรุงใหม
4.5 รองอธิการบดฝีายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 4.5 รองอธิการบดทีีไ่ดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานกุาร
4.6 ผูอํ านวยการกองบรกิารการศกึษา  เปนผูชวยเลขานกุาร 4.6 ผูทีไ่ดรับมอบหมาย เปนผูชวยเลขานกุาร

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
ท่ีประชมุพจิารณาแลวเห็นชอบใหเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาตอไป

6.2 การแตงตัง้ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ
ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการใน

คราวประชุมคร้ังที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 ไดพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของศาสตราจารย
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หน่ึงราย ซึง่เปนผูมคีวามรูความสามารถและความช ํานาญเปนพเิศษในสาขาวชิาพชืไร คณะเกษตรศาสตร จึงขอกํ าหนด
ตํ าแหนงเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นวามีคุณสมบัติถูกตองตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ.2542 จึงเห็นควรนํ า
เสนอที่ประชุมคณบดี “เสนอแนะผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ เชนเดียว หรือใกลเคียงกับสาขาวิชาพืชไร ซึ่งดํ ารง
ตํ าแหนงคณบดี หรือศาสตราจารย จํ านวน 2 คน” เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ ตามนัยขอ
4.3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ.
2542

จึงนํ าเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอแนะผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการเชนเดียวหรือใกลเคียงกับ
สาขาวชิาพชืไร ซึง่ด ํารงตํ าแหนงคณบด ี หรือศาสตราจารย จํ านวน 2 คน เพือ่เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาแตงต้ังเปน
กรรมการตอไป

ท่ีประชมุพจิารณาแลวเสนอผูมรีายชือ่ตอไปนี ้เพือ่เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาแตงตัง้ตอไป
1. ศาสตราจารยสจุนิต  จนิายน
2. ศาสตราจารยเจริญศักดิ์  โรจนฤทธิพ์เิชษฐ

6.3  การกนัเงนิงบประมาณเหลอืจายไวเบกิเหลือ่มปกรณีไมมหีนีผู้กพนั
       เพือ่นํ ามาจดัสรรเปนสิง่จงูใจ
ประธานเสนอตอทีป่ระชมุความวา  ดวยกระทรวงการคลงัไดมหีนังสอืแจงมายงัมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการ

กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณเหลือจายจากการดํ าเนินการของสวนราชการตามหลัก
เกณฑที ่ก.พ.ร.ก ําหนด ไวเบกิเหลือ่มปกรณไีมมหีน้ีผกูพนัเพือ่นํ ามาจดัสรรเปนสิง่จงูใจ โดยมเีงือ่นไขวา
เงนิงบประมาณเหลอืจายดงักลาว จะตองด ําเนนิการช ําระหนีค้าสาธารณปูโภคคางช ําระใหแกรัฐวสิาหกจิกอน
ซึง่มรีายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศไดแจงตอทีป่ระชมุเพิม่เตมิวา ปจจบุนัเงนิงบประมาณเหลอืจาย
ของมหาวทิยาลยัขอนแกนมไีมเพยีงพอในการช ําระหนี้คาสาธารณปูโภค จึงไมอาจน ํามาจดัสรรเปนสิง่จงูใจตามหนงัสอื
ขางตนได

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

6.5  ดชันีชีว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ (Key Performance Indicators:KPI)
       ส ําหรับการประเมนิผลงานอธกิารบด ีปงบประมาณ 2547
ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการดานการกํ ากับนโยบายและการ

ประเมินของสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํ ารายงานผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดีและ
รองอธิการบดี คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 31 มีนาคม 2547 แลว มีขอเสนอแนะโดยสรุปใหการประเมิน
ผลงานของอธิการบดี ควรจะตองมี ดัชนีชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Key  Performance Indicators : KPI)



- 6 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที่  17/2547  ณ  วันที่ 8 กันยายน 2547

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย จึงไดประชุมปรึกษาหารือและจัดทํ า KPI สํ าหรับการประเมินผลงาน
อธิการบดี ปงบประมาณ 2547 ประกอบดวยดัชนีชี้วัด จํ านวน 20 ดัชนี ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
โดย KPI ดังกลาว จะใชเปนหลักเกณฑในการประเมินคณบดี และผูอํ านวยการดวยเชนเดียวกัน

จึงน ําเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบและพจิารณา
ท่ีประชมุรับทราบและเหน็ชอบในหลกัการใหใช KPI ดงักลาวนี ้ ส ําหรับการประเมนิคณบด ี และผู

อํ านวยการดวย และประธานขอใหคณบดีและผู อํ านวยการนํ าเสนอรายงานผลการติดตามงาน
(Program Monitoring Report) ตาม KPI ดงักลาว ภายในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2547

6.5 รายงานผลคดี กรณีการระงับหักเงินเดือนสมาชิกสหกรณ
ประธานแจงตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 16/2547 เมื่อวัน

ที่ 1 กันยายน 2547 ไดรับทราบรายงานการพิจารณาคดีของศาลปกครองขอนแกน กรณี การระงับหักเงินเดือน
สมาชิกสหกรณ ซึ่งมีนางลํ าพูน หรองบุตรศรี เปนตัวแทนผูฟองคดี และศาลไดพิพากษายกฟองคดีดังกลาว น้ัน
ในการนี้ งานวินัยและนิติการไดมีบันทึกรายงานการพิจารณาคดีดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

6.6 รายงานความคืบหนาการติดตั้งระบบโทรศัพทผาน IP
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอรเสนอตอที่ประชุมความวา ศูนยคอมพิวเตอรขอรายงาน

ความคืบหนาการติดต้ังระบบโทรศัพทผาน IP  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปในงานระบบ
เครือขายป 2547 ที่กํ าลังดํ าเนินการตรวจการจางนั้น มีระบบ VOIP (Voice Over Internet Protocol) รวมอยูดวย 1
ระบบ มีระบบที่เปน Soft Phone อยู 10 license และ มีระบบ Digital  IP  Phone อยู 20 license ใชงานแลว 15 license
และในการขยายวงจรการใชงานนั้นจะตองเพิ่มคาใชจายเทากับจํ านวน license โดย Digital IP Phone 10 license ราคา
61,000 บาท และ Soft Phone ราคา 35,000 บาท แตจะตองซื้อคร้ังละจํ านวน 10 license ประกอบกับตองมี Hardware
สํ าหรับใชงานกับ VOIP ที่เหมาะสมดวย  ในปจจุบันสามารถใชงานระบบ VOIP
ไดแลว โดยสามารถใชโทรศัพทที่มีอยูติดตอระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับวิทยาเขตหนองคายไดพรอมกัน
6 คูสาย ที่หมายเลข 6600-6651 ตลอด 24 ชั่วโมง

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชมุรับทราบ

6.7 การเสนอเร่ืองใหสภามหาวิทยาลัยมอบอํ านาจในการอนุมัติปริญญาใหท่ีประชุมคณบดี
ประธานเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 16

ตุลาคม 2547 และกวาจะดํ าเนินการเกี่ยวกับการแตงต้ังสภามหาวิทยาลัยชุดใหมอาจตองใชเวลานาน ดังนั้นเพื่อไมให
เกิดความลาชาในการเสนอชื่อผูสํ าเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติปริญญา ซึ่งอาจเกิดผลเสียหายได ประธานจึงจะเสนอ
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ตอสภามหาวิทยาลัยใหมอบอํ านาจในการอนุมัติปริญญาใหแกที่ประชุมคณบดีไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยชุดใหมจะ
ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ได

นอกจากนี้ ประธานไดแจงวา เนื่องจากเดือนกันยายน จะเปนการประชุมคร้ังสุดทายของสภา
มหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน เพื่อเปนการขอบคุณกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยจะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของ
ที่ระลึก ซึ่งจะขอเชิญคณบดี ผูอํ านวยการ ศูนย สถาบัน สํ านักทุกทานที่ไมไดเปนกรรมการสภาฯ เขารวมดวย

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ท่ีประชุมรับทราบ

6.8  การอบรมสํ าหรับผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง
       เร่ือง Strategic Leadership for Managing Change
ประธานใหผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยรวมกับศูนย

บริการวิชาการ กํ าหนดจัดการอบรมสํ าหรับผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง เร่ือง Strategic Leadership for
Managing Change โดย Professor F.John จาก Sheffield  University ประเทศอังกฤษ จํ านวน 2 รุน คือ

1. การอบรมส ําหรับผูบริหารระดบัสงู ระหวางวนัที ่18-22 ตุลาคม 2547 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอง
ประชมุ SMEs ชัน้ 6 อาคารศนูยวิชาการ

2. การอบรมส ําหรับผูบริหารระดบักลาง ระหวางวนัที ่26-29 ตุลาคม 2547 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอง
ประชมุ SMEs ชัน้ 6 อาคารศนูยวิชาการ

จึงนํ าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเรียนเชิญเขารวมการอบรมดังกลาวดวย
ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา

                 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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