
มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
        ครั้งท่ี 10/2563 วันพุธท่ี 7 ตุลาคม 2563  

      ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
           และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

       - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2563   

             อธ ิการบด ี ได แจ  งต อท ี ่ประช ุมว  า  ในเด ือนก ันยายน  พ.ศ.  2563 ผ ู บร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและ

งานประจําท่ัวไป อาทิ 

        1. Educational Transformation ไดแก 

การอบรมปญญาประดิษฐทางการศึกษา (AI for Education) โดยกิจกรรมประกอบดวย    

การเสวนาเร ื ่อง “Education in the Era of AI and Big Data” และการบรรยายเก ี ่ยวกับ AI for Education        

โ ด ย  Prof.  Lew-Hee chan, Korea National University of Education, Korea Prof.  Dr.  Masami Isoda, 

University of Tsukuba, Japan Prof. Roberto Araya, University of Chile, Chile 

การศ ึกษาด ูงาน บร ิษ ัท Elernity (Thailand)  เพ ื ่อเป นการแลกเปล ี ่ยนการเร ียนรู                

การดําเนินงาน เรื่อง ABCD (AI, Blockchain, Cloud, Big Data) สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงาน ปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

2. Research Transformation ไดแก 

สงเสริมกระบวนการสรางนวตักรรม (Innovation process)/ Startup อาทิ  

ศูนยทรัพยสินทางปญญา อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และทีมงาน Food 

Innopolis  จาก สวทช. หารือการรวมเปน FI Network การเชื่อมโยงหนวยงานเพื่อพัฒนาใหเปนเมืองนวัตกรรม

อาหารสวนขยายท่ีมีจุดเนนดาน Functional Ingredients & Healthy Food ไดอยางเปนรูปธรรม 

อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นํานักศึกษาในโครงการ Startup Thailand 

League ที่ผานการอนุมัติในรอบ Pitching เขารวมแสดงผลงานและผลิตภัณฑตนแบบ ในงาน Startup Prototype 

Showcases of The Entrepreneurial   

สงเสริมการสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสรางหนวยธุรกิจใหม   

โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับ 4 พันธมิตร (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคม

ยานยนตไฟฟาไทย (EVAT)) ภายใตภาคีความรวมมือภาคีเครือขายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย TESTA (Thailand 

Energy Storage Technology Alliance) ลงนาม MOU รวมกันผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย  

3. Education Transformation ไดแก  

   องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จัดกิจกรรมโครงการ“ KKU fresherman Give 

Blood Give Life” ครั้งที่ 2 รวมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมและ

ชวยเหลือใหกับคลังเลือดกลางและโรงพยาบาลท่ีอยูในภาวะขาดแคลนโลหิตไมเพียงพอ สืบเนือ่งจากสถานการณ COVID-19 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

 

4. Human Resource Management Transformation ไดแก 

   โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเกษียณอายุ ประจําป 2563 รุนที่ 1-3 

เพ่ือเปนการขอบคุณและการแสดงมุทิตาจิตคารวะตอผูเกษียณอายุราชการ 

   พิธีมอบโล ใบเกียรติบัตรและเสื ้อ Finisher โครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย

บุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563 (KKU Healthy Life Run #2) 

   โครงการพัฒนาทักษะ ศักยภาพบุคลากรใหพรอมตอการทํางานในอนาคต ประเภทสายสนับสนุน 

(Future skill Development) รุนท่ี 1-5  

   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมสายสนับสนุน 

   โครงการ “สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2563”     

5. Good Governance ไดแก  

   โครงการใหความรู ความเขาใจดานจรรยาบรรณ สําหรับผู ปฏิบ ัต ิงานสายว ิชาการ              

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

   มหาวิทยาลัยขอนแกนไดร ับการประเมินคะแนนความโปรงใสและธรรมาภิบาลดาน          

การบริหารองคกรสําหรับปงบประมาณ 2563 เปนองคกรเกรด A ติดตอกันเปนปท่ี 2 โดยคะแนนประเมินรวมเทากับ 

92.10 เพิ่มขึ้นจาก 86.67 ในป 2562 และ 76.66 ในป 2561 ถือเปนลําดับที่ 2 สําหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญที่มี

อายุมากกวา 50 ป โดยคะแนน ITA มีคาเฉลี่ยภาพรวมระดับประเทศเทากับ 67.9 คะแนน ใกลเคียงกับ 3 ปท่ีผานมา 

   การจัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแกนบริการชุมชน” ในโครงการ KKU 

CSV มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมสรางคุณคาสูสังคม ประจําป2563  

6. Digital Transformation ไดแก  

   ความรวมมือดานการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 5G  

7. Internationalization ไดแก 

   การบรรยายพิเศษในหัวขอ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานการทูตสําหรับผูปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ 

   สถาบันขงจื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงปฏิบัติการดานวัฒนธรรมอาหารจีน ผสานวัฒนธรรมไทย-จีน 

8. Great Place To Live ไดแก 

   งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร และพ้ืนท่ีรกราง เพ่ือแกไขปญหาการใชงานและทําประโยชนในอนาคต 

   สํารวจและแกไขนํ้าทวมขังบนผิวจราจรตามถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย 

   กลยุทธ/โครงการ Aesthetic zone อาทิ การจัดการไมยืนตน  

   กลยุทธ/โครงการ สรางเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค อาทิ การเกิดเหตุไฟฟาลัดวงจร    

จากสัตวและปจจัยธรรมชาติ  

  9. Collaboration/Coordination Project ไดแก 

  พิธีลงนามสัญญาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบานสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง      

จ.ขอนแกน มีชาวชุมชนเทศบาลตําบลสาวะถี เขารวมโครงการ 40 คน มีผลิตภัณฑในโครงการ 10 ชนิด 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

10. Smart Security: สถิติอุบัติเหตุประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

     สถิติอุบัติเหตุประจําเดือนกันยายน 2563 รวมทั้งหมดจํานวน 23 ครั้ง (สถิติเพิ่มขึ้นจาก  

เดือนท่ีผานมา 8 ครั้ง) มีผูบาดเจ็บ 12 ราย (ลดลง 2 ราย) ไมมีผูเสียชีวิต และมีทรัพยสินทางราชการเสียหาย 3 รายการ 

        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ        

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

  3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

                           ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 9/2563 

เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2563 และรายงานลับ ตามท่ีเสนอ 

                           หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
  4.1 รายงานกระแสเงินสดรับ-จายและรายงานการใชจายงบลงทุนประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานกระแสเงินสดรับ-จาย และรายงาน    

การเบิกจายงบลงทุน ประจําเดือนสิงหาคม 2563 ตามท่ีเสนอ  

4.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร                        

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการกอสราง

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ ตามท่ีเสนอ  

 

 4.3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประจําปงบประมาณ 2563 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2563 ตามที่เสนอ และมอบหมายใหผูบริหาร

มหาวิทยาลัยรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  
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 กอนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 อธิการบดี รองอธิการบดีฝายตาง ๆ และที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยไดออกจากหองประชุมและไมไดเขารวมการประชุมในระเบียบวาระดังกลาว 

 นายอํานาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการกํากับติดตามฯ ไดขออนุญาตตอที่ประชุม เพื่อให 

ผูชวยศาสตราจารยจัตุภูมิ เขตจตุรัส เลขานุการกรรมการกํากับติดตามฯ ไดเขารวมการประชุมในระเบียบวาระท่ี 

4.4 เพ่ือใหขอมูลและตอบขอซักถามตาง ๆ (หากมี) 

 ท่ีประชุมอนุญาตตามท่ีเสนอ 

 

 4.4 รายงานผลการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและ

นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบตามรายงานผลการกํากับติดตามและประเมินผล

งานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามท่ีเสนอ และขอใหคณะกรมการฯ และผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอเพ่ือดําเนินการในสวน

ท่ีเกี่ยวของตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขอเสนอช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคําประจําป พ.ศ. 2563 

  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงาน - 

 

5.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะสหวิทยาการ 

  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับแนบทายรายงาน – 

 

5.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล        

การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ดังนี ้

(1)  อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

(2)  นายวิชัย ธัญญพาณิชย        เปนกรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

(3)  นายปราโมทย วิทยาสุข       เปนกรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

(4)  รองอธกิารบดฝีายบริหาร    เปนกรรมการ 

(5)  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล  เปนกรรมการ 

(6)  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  เปนกรรมการ 

(7)  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล        เปนกรรมการและเลขานุการ 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย         
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5.4 ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุด 30 กันยายน 2563 

     ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติแตงตั้งให บริษัท เคพี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ตามท่ีเสนอ และขอใหฝายบริหารรับขอเสนอแนะของ

ท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

 5.5 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรวมเปนกรรมการบริหารกองทุนสํารอง

เพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัยฯ จํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  จํานวน 1 ทาน ไดแก 

รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนสายสนับสนุน จํานวน 1 ทาน ไดแก   

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 

 

5.6 ขออนุมัติยกเวนการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการยกเวนการดําเนินการตามขอ 10 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําและประเภท

พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอ 

 

5.7 การดําเนินการรองทุกขของลูกจางประจําของสวนราชการ 

ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเรงพิจารณาดําเนินการออกขอบังคับฯ เพื ่อกําหนด

หลักเกณฑใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังไดตอบขอหารือ  

2. ในระหวางรอการออกขอบังคับฯ ตามขอ 1 เห็นชอบให ก.อ.พ.ร. พิจารณารวบรวม

พยานหล ักฐานและเสนอความเห ็นใน เร ื ่ องร  องท ุกข ของล ูกจ  างประจ ําส วนราชการในส ั งกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกนมายังสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามแตกรณี ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่น ๆ    

ท่ีเกี่ยวของ มาใชโดยอนุโลมไปพลางกอน 

ทั้งนี้ ขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับขอเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อดําเนินการในสวน    

ท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 



6 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 11/2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

5.8 การปรับแผนปฏบัิติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายหลังสถานการณโควิด-19) 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ภายหลังสถานการณโควิด-19) ตามท่ีเสนอ 

 

5.9 การรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ เพื่อใชแทนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร                       

ของคณะเทคนิคการแพทย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการนําระบบการรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพ    

ไปใชในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ของคณะเทคนิคการแพทย ตามท่ีเสนอ 

 

5.10 ขออนุมัติการเปล่ียนช่ือตําแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อตําแหนงจากเดิม รองอธิการบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เปล่ียนเปน รองอธิการบดีฝายพัฒนาศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

     6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู ส ําเร็จการศึกษา จํานวน 145 คน              

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

                6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 
6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

        มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

3. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 20 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส ั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ออกโดย                 

สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนกันยายน 2563   

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

      มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

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