ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๐)
เรือ่ ง ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
…………………………………
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เคยรั บราชการหรือยังรับราชการอยู่และมีอายุต้ังแต่หกสิบปี ขึ้นไป ได้ มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัยหรือให้ คาปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกอบกับ ความเห็นชอบของชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมใหญ่ สามัญ
ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่ อวั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๕๗ และมติ ท่ี ป ระชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เรื่ อ ง ชมรมบุ ค ลากรอาวุ โ ส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้ อ ๒ ให้ ใช้ ประกาศนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกข้ อบังคับ ว่าด้ วยชมรมผู้สงู อายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้ อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ชมรม”
หมายความว่า ชมรมบุคลากรอาวุโส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ประธานชมรม”
หมายความว่า ประธานชมรมบุคลากรอาวุโส
“คณะกรรมการบริหาร”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารชมรมบุคลากร
อาวุโส
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการบริหารชมรมบุคลากรอาวุโส
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส
“บุคลากร”
หมายความว่า ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงาน
ในกากับ ลูกจ้ างประจา สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒
ข้ อ ๕ ชมรมมีช่ ือภาษาไทยว่ า “ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ”มีช่ืออักษรย่อคือ
“บอ.มข.” และมีช่ ือภาษาอังกฤษว่า “The Senior Citizen Association of Khon Kaen University” มีช่ือ
อักษรย่อคือ “SCKKU”
ข้ อ ๖ ชมรมมีเครื่องหมายเป็ น ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุ อยู่ภายในวงกลม
และมีช่ ือชมรมเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้ อมรอบ” ปรากฏตามรูปตราสัญลักษณ์แนบท้ ายประกาศ
ฉบับนี้
ข้ อ ๗ สานั กงานชั่วคราวของชมรมตั้ งอยู่ท่ีงานสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่ อาคารสิริคุณ ากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้ อ ๘ การจัดตั้งชมรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
(๒) ให้ คาปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ
(๓) ให้ ความช่วยเหลือเกื้อกูล สร้ างความเข้ มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
(๔) ส่งเสริมให้ สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรค์ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(๕) เป็ นศูนย์กลางสารสนเทศของสมาชิกและการทากิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙ สมาชิกของชมรมแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีท่ไี ด้ รับมอบหมายหรือบุคคลที่
สนับสนุนกิจการของชมรมที่ชมรมมีมติให้ เชิญเป็ นสมาชิก
(๒) สมาชิ ก สามั ญ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ
พนั ก งานหน่ วยงานในก ากับ และลู ก จ้ างประจา สังกัดมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น
ที่เคยปฏิบั ติ งานประจา หรื อ ยังปฏิบั ติ งานประจา ณ มหาวิ ท ยาลั ย และมี อายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป
ข้ อ ๑๐ สมาชิกทุกประเภทต้ องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียอันเป็ นที่รังเกียจของสังคม ไม่เคยถูก
ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ และไม่เคยถูกลบชื่อออกจากการเป็ นสมาชิกของชมรมมาก่อน
ข้ อ ๑๑ ผู้ ท่ี ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเป็ นสมาชิ ก สามั ญ ให้ ย่ื น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ์ ข องชมรมที่
งานสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ หัวหน้ างานสวัสดิการตรวจสอบคุณสมบัติ
และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยให้ มีผลเป็ นสมาชิกตั้งแต่วันที่สมัคร
ข้ อ ๑๒ สมาชิกสามัญ มีสทิ ธิดังต่อไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายของชมรมในโอกาสอันควร
(๒) เข้ าร่วมประชุมใหญ่ และใช้ สทิ ธิลงมติ
(๓) สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการบริหารงานของชมรม
(๔) ใช้ สถานที่ของชมรมที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรม
(๕) สิทธิอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
ข้ อ ๑๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๑๒ แต่ไม่มีสิทธิลงชื่อร้ องขอให้ เปิ ด
ประชุมใหญ่วิสามัญและการลงมติ

๓
ข้ อ ๑๔ สมาชิกมีหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งของชมรม
(๒) ช่วยเหลือและเข้ าร่วมกิจกรรมของชมรมเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) ให้ ข้อเสนอแนะแก่ชมรม
(๔) ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของชมรม
ข้ อ ๑๕ สมาชิกจะพ้ นจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถู ก จ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่สุ ด ให้ ล งโทษจ าคุ ก เว้ น แต่ เป็ นโทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติให้ พ้นจากการเป็ นสมาชิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม
ข้ อ ๑๖ ให้ มีคณะกรรมการบริหาร จานวน ๑๕ คน เพื่อทาหน้ าที่บริหารงานชมรม ประกอบด้ วย
(๑) ประธานชมรม ซึ่ งได้ มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่ได้ รั บ การ
แต่งตั้งตามข้ อ ๑๗
(๒) รองประธานชมรม จานวน ๒ คน ซึ่งได้ มาจากการเลือกสรรโดยประธานชมรม
(๓) กรรมการ จานวน ๑๑ คน ซึ่งได้ มาจากเลือกสรรโดยประธานชมรม
(๔) ให้ ผ้ ูอานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ ๑๗ ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งของประธานชมรม ๑๘๐ วัน ให้ ท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริหารเสนอให้ อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทาหน้ าที่ในการสรรหาประธาน ชมรม จานวน
ห้ าคน ประกอบด้ วย
(๑) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารจานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ
(๓) ผู้แทนจากสมาชิกสามัญจานวน ๑ คน เป็ นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้กาหนด
ข้ อ ๑๘ ให้ คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาประธานชมรมให้ แล้ วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
นับจากวันที่ได้ รับแต่งตั้ง เมื่อสรรหาได้ ประธานชมรมแล้ วให้ ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมการสรรหารายงาน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารทราบ และแจ้ งให้ ผ้ ู ท่ีได้ รั บ การสรรหาเป็ นประธานชมรมเข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ
คณะกรรมการบริหารชุดเดิม เพื่อศึกษาการดาเนินงานของชมรมจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะ
หมดวาระ
ข้ อ ๑๙ ให้ ประธานชมรมที่ได้ รับสรรหาดาเนินการเลือกสรรสมาชิกสามัญเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นรอง
ประธานชมรมและกรรมการ แล้ วส่งมอบรายชื่อ ผ่ านกองการเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็ น
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป

๔
ข้ อ ๒๐ ให้ คณะกรรมการบริ ห ารชุ ดที่พ้ น จากตาแหน่ งส่ งมอบงานของชมรมทั้งหมด รวมทั้ง
หลักฐานทางบัญชี การเงิน ทรัพ ย์สินของชมรม ให้ คณะกรรมการบริหารชุ ดใหม่ภายใน ๓๐วัน นับจาก
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้ อ ๒๑ คณะกรรมการบริ ห ารอาจแต่ งตั้งผู้ ช่วยเลขานุ การได้ ต ามความเหมาะสม และอาจ
เสนออธิการบดีให้ แต่งตั้งที่ปรึกษาชมรม เพื่อให้ คาปรึกษา หรือเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารก็
ได้
ข้ อ ๒๒ คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ ๔ ปี นั บ จากวั น ที่ได้ รับ การ
แต่งตั้ง หากประธานชมรมพ้ นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ ให้ อธิการบดีแต่งตั้งรองประธานชมรมคนที่
หนึ่งเป็ นประธานชมรมแทน และให้ อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ
กรณี ท่ีตาแหน่ งรองประธานชมรมหรื อกรรมการอื่นๆ ว่างลงด้ วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้ ป ระธาน
ชมรมเสนอแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ งแทนภายใน ๓๐ วัน และให้ อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ
ชุดนั้น
ข้ อ ๒๓ ประธานชมรมอาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ หรืออนุ กรรมการฝ่ ายต่างๆ เพื่ อช่วยงาน
กิจกรรมของชมรมได้ ตามความเหมาะสม โดยทาเป็ นคาสั่งชมรม
ข้ อ ๒๔ ประธานชมรม รองประธานชมรมหรือกรรมการ พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพตามข้ อ ๑๕
(๔) ที่ประชุมใหญ่มีมติสามในสี่ของสมาชิกที่มาประชุมให้ พ้นจากตาแหน่ง
ข้ อ ๒๕ ให้ คณะกรรมการบริหารดาเนิน การบริหารงานชมรมให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ และ
วัตถุประสงค์ของชมรมอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริหารสามารถกาหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ไม่ขัดแย้ งกับระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ การบริหารชมรมดาเนินไปด้ วยความเรียบร้ อย
ข้ อ ๒๖ คณะกรรมการบริ หารจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยสองเดือนต่อหนึ่ งครั้ ง หรื อ
กรรมการบริหารจานวนไม่น้อยกว่าสามคน ร้ องขอให้ เปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประธาน
ชมรมต้ องจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ รับคาร้ อง
ข้ อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการบริหารต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุ ม การลงมติของที่ประชุ มให้ ถือเสียงข้ างมาก
หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนชี้ขาด
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยวิธีเปิ ดเผย เว้ นแต่ท่ปี ระชุมโดยเสียงข้ างมากมีมติให้ กระทา
โดยวิธลี ับ วิธลี งคะแนนลับให้ เป็ นไปตามที่ท่ปี ระชุมกาหนด
ข้ อ ๒๘ การทาสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ผูกพันชมรมต้ องได้ รับการมอบอานาจจากอธิการบดี
และต้ อ งไม่ ขัด กับ วั ต ถุ ป ระสงค์ มติ หรื อ ระเบี ยบของชมรม และให้ ป ระธานหรื อ รองประธานที่ได้ รั บ
มอบหมายและกรรมการอีกอย่างน้ อย ๒ คน ลงลายมือชื่อพร้ อมกับประทับตราชมรม

๕
ข้ อ ๒๙ ชมรมอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
(๒) ผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
(๓) เงินบริจาคที่ผ้ ูมีจิตศรัทธาบริจาคให้
(๔) รายได้ อ่นื ๆ
ข้ อ ๓๐ เงิน รายได้ ของชมรมให้ น าฝากไว้ กับ ธนาคาร หรื อ สถาบั น การเงิน ที่รัฐบาลคา้ ประกัน
หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกาหนด เงินของชมรมตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ นาฝาก
ธนาคารในนามของชมรม
การเงินและสินทรัพย์ของชมรมให้ อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารทุกคน
และการเบิ ก จ่ า ย การถอนเงิน จากธนาคารจะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ประธาน รองประธาน หรื อ ผู้ ท่ี ได้ รั บ
มอบหมายจานวน 2 ใน 3 คน จึงจะเบิกเงินจากธนาคารได้
ข้ อ ๓๑ ประธานชมรมมีอ านาจสั่งจ่ ายเงิน ของชมรมได้ ครั้ งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากเกิน
จะต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน
ข้ อ ๓๒ ให้ ผ้ ูได้ รับมอบหมายทางการเงินจัดทาสมุดบัญชีพร้ อมด้ วยหลักฐาน ใบสาคัญการรับ
เงิน และการจ่ ายเงิน ทุ ก ฉบั บ และจะต้ อ งเก็บ ไว้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งก่ อ น
นาเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้ อ ๓๓ คณะกรรมการบริหารจะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี ปี ละหนึ่งครั้ง เพื่ อ
รายงานการด าเนิ น งานของชมรม หรื อ ขอความเห็น ชอบในเรื่ อ งที่ ก าหนดตามประกาศนี้ โดยฝ่ าย
เลขานุ การต้ องแจ้ งกาหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า ๗ วัน
ข้ อ ๓๔ การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีข้ นึ ได้ เมื่อ
(๑) คณะกรรมการบริหารมีมติให้ เปิ ดประชุม
(๒) สมาชิ กสามัญ ไม่น้อยกว่ า ๓๐ คน ลงชื่อร้ องขอเป็ นหนังสือต่อ ประธานชมรมและ
ต้ องระบุด้วยว่าประสงค์จะให้ ประชุมเพื่อการใด เมื่อประธานชมรมได้ รับคาร้ องแล้ วต้ องจัดให้ มีการประชุม
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ รับคาร้ องขอ
ข้ อ ๓๕ ในการประชุมใหญ่ จะต้ องมีสมาชิกสามัญมาประชุ มไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณีนัดประชุมใหญ่ นัดแรกมีสมาชิกสามัญมาไม่ครบองค์ประชุม ให้ นัดประชุมใหม่ และใน
การนั ดประชุ มนั ดที่สองหากมีสมาชิกสามัญมาประชุ ม ๓๐ คน ขึ้นไป ให้ ถือว่ าการประชุ ม ใหญ่ ดังกล่าว
ครบองค์ประชุม
ข้ อ ๓๖ ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงเป็ นสิทธิเฉพาะตัว จะแต่ งตั้งตัวแทนไม่ได้ และการ
ออกเสียงให้ ใช้ วิธีการยกมือ เว้ นแต่สมาชิ กที่เข้ าประชุ มจานวนไม่น้อยกว่ า ๑ ใน ๓ ร้ องขอให้ ลงคะแนน
โดยวิธลี ับหรือออกเสียงโดยวิธอี ่นื ๆ
ข้ อ ๓๗ ให้ ประธานชมรมเป็ นประธานที่ประชุ มใหญ่ มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ ถือเสียงข้ างมาก
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

๖
ข้ อ ๓๘ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
ใหญ่ ด้ วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิ ก ที่มี สิท ธิอ อกเสีย งและเข้ า ประชุ ม และให้ เสนอขอความ
เห็นชอบจากอธิการบดี เพื่อทาเป็ นประกาศ
ข้ อ ๓๙ การเลิกชมรมจะกระทาได้ เมื่อ ที่ประชุ มใหญ่ โดยมติเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่ า ๓ ใน ๔
ของสมาชิ กที่มีสิทธิอ อกเสียงและเข้ าร่ วมประชุ ม และให้ เสนออธิการบดีเพื่ อทาเป็ นประกาศ และเมื่อ
ชมรมได้ เลิกแล้ ว บรรดาทรัพย์สนิ ของชมรมทั้งหมดให้ ตกเป็ นของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๔๐ ให้ คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้ าที่ก่อนประกาศ
นี้มีผลใช้ บังคับ ปฏิบัติหน้ าที่คณะกรรมการบริหารตามประกาศนี้ต่อไป จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ข้ อ ๔๑ การใดที่คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ ดาเนินการไปแล้ ว
ตามข้ อบังคับว่าด้ วยชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ การดาเนินการนั้นดาเนินการ
ต่อไปและมีผลสมบูรณ์ทุกประการ
ข้ อ ๔๒ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้มีอานาจออกคาสั่งเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ มี ปั ญ หาในการตี ค วาม ให้ อ ธิก ารบดี เป็ นผู้ วิ นิ จ ฉั ยและค าวิ นิ จ ฉั ยของ
อธิการบดีถือเป็ นที่สดุ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์กติ ติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

