
       มติ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ครั้งท่ี 8/2564 วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564  

              ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                และระบบการประชุมทางไกลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (VDO Conference) 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม   

        ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ซึ่งยังคงแพรระบาดอยางหนักและตอเนื่อง สงผลใหคณะกรรมการหลายทานไมสามารถเดินทางไปรวม

ประช ุม ณ มหาว ิทยาล ัยขอนแกนได ทั ้งน ี ้  หากสถานการณม ีความผอนคลายมากขึ ้น คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนก็จักไดมีโอกาสมาประชุมรวมกัน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และจักไดพบปะผู บร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือเชื่อมโยงนโยบายตาง ๆ รวมกันตอไป 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องท่ีเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

 2.1 รายงานการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564    

อธิการบดีไดแจงตอที่ประชุมวา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดปฏิบัติภารกิจ ประกอบดวยการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารมหาวิทยาลัยและงานประจําท่ัวไป อาทิ 

1. Educational Transformation ไดแก 

-  การจ ั ดประช ุ มว ิ ชาการนานาชาติ  “The 44 th of The International Group for                      

The Psychology of Mathematics Education”  

 2. Internationalization 

    - การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันในตางประเทศ เพื่อยกระดับดานการศึกษา 

วิจ ัย และบริการ (INTERNATIONAL NETWORKING) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน “ พิชิตทุนวิจัย

ตางประเทศ ทุน NIH”  

- Webometrics Ranking July 2021 ประกาศผลจัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ัยช ั ้นน ํา โดย

มหาวิทยาลัยขอนแกน ติดอันดับ 4 ของประเทศ  

3. Research Transformation ไดแก 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการวาดวย หลักการความรวมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร

บรรยากาศแหงประเทศไทย เพื่อรวมกันจัดตั้ง “ภาคีวิจัยบรรยากาศแหงประเทศไทย” เพื่อรวมกันพัฒนางานวิจัยและสราง

นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรบรรยากาศ รวมกับ 29 หนวยงานและสถาบันการศึกษา 

- ขอตกลงความรวมมือในการนําสารสกัดกัญชงไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑรวมกับนายจุลภาส 

(ทอม) เครือโสภณ ผูแทนบริษัท GTH และนายแดน ปฐมวาณิชย ผูแทนบริษัท NRF เพื่อความรวมมือดานการตลาด และ        

การจาํหนายสารสกัดจากผลผลิตกัญชงของมหาวิทยาลัย 

- โครงการผูประกอบการพบนักวิจัย เพื่อใหนักวิจัยทราบความตองการของภาคเอกชนหรือ

อุตสาหกรรม และภาคเอกชนทราบศักยภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน โดยมีนักวิจัยเขารวมมากกวา 

100 คน และมีภาคเอกชนจํานวน 24 บริษัท 
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- IP เดนประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ไดแก อุปกรณตัดแยกหัวมันสําปะหลังออกจากเหงา        

คําขอรับสิทธิบัตร เลขท่ี 2001000127 ซ่ึงสามารถตัดแยกหัวมันฯ ไดรวดเร็ว เฉลี่ย 900 กก./ชม. ชวยลดปญหาการเสื่อมสภาพ

ของหัวมันสําปะหลังสด เปอรเซ็นตของหัวมันสําปะหลังท่ีตัดขาดเทากับรอยละ 100  

4.  Digital Transformation ไดแก 

- Home Isolation Management System ระบบการดูแลและติดตามอาการผูปวยโควิด-19 

แบบแยกตัว ทํางานในรูปแบบ Software as a Service ใหบริการกับโรงพยาบาล มูลนิธิ กลุมจิตอาสา  

- KKU Digital Skills Training 2021 การอบรม 10 หลักสูตร ซึ ่งมีบุคลากรใหความสนใจและ

ลงทะเบียนเขารวมอบรม 2023 คน และสอบผานการอบรม 672 คน 

 5.  Academic Service Transformation ไดแก  

- การจัดงานประชุมวิชาการภายใตหัวขอ “แนวทางการลดความเหลื ่อมลํ ้าภาคอีสาน เพ่ือ

ยกระดับอาชีพเกษตรกรและเพื่อสรางรายไดดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการใชองคความรูของมหาวิทยาลัย               

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหประชาชนอยูดีกินด ี

- การจัดประชุมหารือแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบปญหาโรคระบาดลัมปสกิน

ในโคกระบือ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ U2T จํานวน 135 ตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การแขง Hackathon ภายใตโครงการ U2T ทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัล

ชนะเลิศ ทีมสุดยอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อไปแขงขันในระดับประเทศชวงเดือนพฤศจิกายน คือ         

1. U2T กุดเคา การใช Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ (ทีมสํานักบริการวิชาการ) 2. Vermi Team การเพิ่มมูลคา

มูลกระบือจากใสเดือนดิน (ทีมคณะเกษตรศาสตร) 

- การจัดหอพักนักศึกษาหญิงที่ 20 เพื่อเปน Home Isolation และสถานที่กักตัวเพ่ือ    

เฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

6. Best Place To Work ไดแก 

- การฉีดวัคซีนสําหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวัคซีนชุดแรกมาถึง 

จํานวน 3,600 โดส มีบุคลากรไดรับการฉีดจํานวนประมาณ 3,100 คน สวนที่เหลือไดฉีดใหกับนักศึกษาที่ตองเดินไป

ตางประเทศหรือไปฝกงาน  สําหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ไดรับการจัดสรร

วัคซีน จํานวน 280 โดส โดยสงตรงไปท่ีโรงพยาบาลหนองคาย 

7. Collaboration/Coordination Project ไดแก  

- โครงการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมสัญจรถวายเทียนพรรษา ประจําป 2564 

โดยสัญจรวัดและสํานักสงฆในพื้นที่จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 วัด ไดแก วัดปาหนองหลุบ วัดปามิ่งเมือง ศูนยปฏิบัติ

ธรรมรตา วัดเกราะทอง และวัดนาถวราราม 

- อธิบดีอัยการภาค 4 มอบเงินเพื่อชวยเหลือบุคลากรทางการแพทยและผูปวย ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แกมูลนิธิคณะแพทยศาสตร จํานวน 120,000 บาท 

- มูลนิธ ิเสนาะ อูนากูล รวมกับบริษัท ไอเคคราฟท มอบเงิน จํานวน 1 ลานบาท           

ชวยบุคลากรทางการแพทย สูภัย โควิด-19 
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8. Great Place To Live ไดแก 

- งานซอมแซมแนวทอสงนํ้าดิบ บริเวณสํานักงานพัฒนาที่ดิน ซึ่งไดรับความเสียหายจาก

งานเสาเข็ม ทําใหไมสามารถสงนํ้าดิบมายังมหาวิทยาลัยได 1 วัน 

- โครงการเสริมสรางวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเปนศูนย 

- โครงการติดตั้งปายเนินชะลอความเร็วแบบไฟกระพริบในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

1. ที่ประชุมไดสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการปลูกกัญชง การสกัด ผลิตภัณฑและการตลาด       

ซ่ึงแนวทางการสกัดเพ่ือใหไดนํ้ามันสกัดนั้น ถือเปนการสรางมูลคาในทางการตลาดตอไปไดอีกมาก  

2. ท่ีประชุมไดสอบถามเก่ียวกับแผนการดําเนินงานในดาน Telemedicine ของมหาวิทยาลัย 

3. การถายทอดองคความรูไปยังวิสาหกิจชุมชนนั้น ขอใหสรางความเขมแข็งเพื่อใหชุมชน

สามารถเปลี่ยนผานไปเปนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลไดดวย ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง

และเขมแข็งยิ่งข้ึนตอไป  

4. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทํา Blue Print พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อจะไดทราบ

ขอมูลวามีการวางทอ สายไฟ หรืออ่ืน ๆ ไวท่ีใดบาง เพ่ือลดอัตราความเสียหายจากงานกอสรางภายในมหาวิทยาลัย 

5. การรายงานผลการดําเนินงานในแตละเดือนนั้น ขอใหเพ่ิมขอมูลสรุปงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดวย 

 ในการนี้ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส อธิการบดี 

และรองอธิการบดีฝายดิจิทัล ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา 

1. กระบวนการปลูกกัญชง จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรก กลุมวิสาหกิจตาง ๆ ดําเนินการขอ

อนุญาตการปลูกดวยตนเอง โดยมหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุนในดานองคความรูตาง ๆ ปจจุบันมีจํานวนประมาณ 400 ไร 

สวนสอง มหาวิทยาลัยดําเนินการปลูกเอง ซ่ึงเบื้องตนจะปลูกบนพ้ืนท่ีประมาณ 200 ไร  

การสกัดจะสกัดนํ้ามันจากชอดอกและจากใบ เพื่อใหไดนํ้ามันสกัดตั้งตนในการนําไป

สรางผลิตภัณฑตอไป 

การพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ ยงัคงศึกษาและพัฒนาภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน 

การตลาด จะมีภาคเอกชนตาง ๆ ที่สนใจเขามาเพื่อรับไปผลิตและสรางผลิตภัณฑทั้งกลุม

เครื่องสําอาง นํ้าดื่ม ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนตน 

กําลังการผลิต สวนของชอดอก จะสกัดไดประมาณครั้งละ 150 กิโลกรัม และสวนของใบ 

สามารถผลิตไดเดือนละประมาณ 10 ตัน ซึ่งเพียงพอตอความตองการในประเทศและสามารถขยายการสงออกไปยัง

ตางประเทศไดดวย  

2. มหาวิทยาลัยขอนแกนมีโรงงานที ่ไดรับการอนุญาตอยางถูกตองเพื่อศึกษาวิจัยและผลิต     

กลุมพืชสมุนไพรตาง ๆ อาทิ กัญชง-กัญชา กระทอม ใบบัวบก ฟาทะลายโจร และกระชายขาว เปนตน ซึ่งจะมีการ

ประชาสัมพันธและกระจายขาวสารไปสูสาธารณะภายนอกมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในดาน Telemedicine มาระยะหนึ่งแลว แตดวยสถานการณ       

การแพรระบาดของเชื ้อโคโรนาไวร ัส ซึ ่งเปนสวนสําคัญที ่ เร งใหการดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็วมากยิ ่งข้ึน                   
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โดย Application Isolation ที่มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนา ก็ถือเปน Telemedicine เชนกัน ซึ่งปจจุบันไดนํา Application 

Isolation มาใชในโรงพยาบาลสนามดวย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีโครงการ Self Care Kit เพื่อนําองคความรูและ

ผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหผูปวยไดเขาถึงและดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องตนได 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือ

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบและเพิ่มขอความตามขอเสนอแนะของ

รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา และเมื ่อด ําเน ินการเร ียบร อยแลว จึงมีมต ิร ับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 และรายงานการประชุมลับ ตามท่ีเสนอ 

                      หมายเหตุ : วิธีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมลับ ไดปฏิบัติใหสอดคลองตามประกาศ

กระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุม              

ผานส ื ่ออ ิเล ็กทรอน ิกส  พ.ศ. 2563 โดยประช ุมผ านระบบ Zoom Meeting with On-Premise Meeting 

Connector และไมมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ 

และขอใหฝายบริหารรับขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

4.2  รายงานความกาวหนาโครงการอาคารศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการโครงการ

อาคารศูนยบริการการแพทยช้ันเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   5.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเลือกและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ ตามองคประกอบขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี    

พ.ศ. 2558 ดังนี ้

1. อธิการบดี             เปนประธานกรรมการ 

2. นายสุรพล  เพชรวรา         เปนกรรมการ 
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 มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 9/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564 

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นางสาวกิริฎา  เภาพิจิตร        เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายวิชัย  ธัญญพาณิชย        เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารยวรานุช  ปติพัฒน     เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

6. รองศาสตราจารยสุพัชญ  สีนะวัฒน     เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  

7. ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์  สุมานนท   เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 

โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 เปนตนไป 

 

5.2 การดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. เห็นชอบการกําหนดกลุมสถาบันของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนกลุมที่ 1 Global and 

Frontier Research ตามท่ีเสนอ 

2. เห็นชอบหลักการแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแกน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) ตามท่ีเสนอ  

ทั้งนี ้ ขอใหฝายบริหารรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที ่ประชุมเพื ่อดําเนินการในสวน            

ท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

5.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

และ Nagaoka University of Technology (NUT) ประเทศญ่ีปุน 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการตออายุตาม (ราง) ขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและ Nagaoka University of Technology 

(NUT) ประเทศญ่ีปุน 

 

5.4 (ราง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) กฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ตามท่ีเสนอ 
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 มต ิรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564  
ฉบับรับรองจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที่ 9/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564 

5.5 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงเห็นชอบใหดําเนินการปรับแกไขตามขอสรุปของที่ประชุมและ

เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย      

การสรรหาอธิการบดี 

  

5.6 แนวทางการลดคาธรรมเนียมการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม) 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการปรับหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี     

27 กรกฎาคม 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักทวง 

6.1 เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศกึษา  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติปริญญาใหแกผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 371 คน           

ตามการเสนอของมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติตามผลการประเมินผู เสนอขอกําหนดตําแหนง          

ทางวิชาการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

 

6.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 32 หลักสูตร ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

7.1 รายงานขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2564   

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

7.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
------------------------------------------------ 
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