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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครัง้ที ่ 15/2547  ณ  วันที่ 11 สิงหาคม 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547

เม่ือวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

*****************************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดฝีายบรหิาร และ

รกัษาราชการแทนคณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร
3.  ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. นส.ผดุงขวัญ  จิตโรภาศ ผูชวยคณบดี

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
9. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
10. ผศ.ณรงค  ขันตีแกว รองคณบดีฝายวางแผน

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
11. รศ.สมาน  ลอยฟา รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
13. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
14. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
15. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
16. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
17. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
18. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
19. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
20. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
21. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
22. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
24. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
25. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
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26. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

27. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

 ผูไมมาประชุม
1. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
2. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย รองประธานคนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่14/2547 เม่ือวนัพุธที ่4 สงิหาคม 2547
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขในหนาท่ี 1 นามสกุลผูเขารวมประชุมลํ าดับท่ี 4 จากเดิม “อํ ามาตยคง” แก

ไขเปน “อมาตยคง” เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 14/2547 เม่ือวันพุธท่ี 4
สิงหาคม  2547

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน
3.1 รายงานการประเมินผลองคกรในกํ ากับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประจํ าป 2546
      (1 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546)
ประธานใหรองผูอํ านวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

เสนอตอท่ีประชุมความวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 12/2547 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม
2547 ไดรับทราบสรุปผลการดํ าเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจํ าปงบประมาณ 2546 ของ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และมีขอสังเกตวาขอมูลตัวเลขสรุปสถานภาพการเงินในหนา 14 กับสรุปผลการ
ตรวจสอบบัญชีจากหนวยตรวจสอบภายใน มีขอมูลไมตรงกัน จึงขอใหตรวจสอบอีกครั้ง นั้น บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได
ดํ าเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลว

รองอธิการบดีฝายบริหารในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนนิงาน
ขององคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2559/2547 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม
2547 เสนอตอท่ีประชุมความวา  คณะกรรมการฯ ไดดํ าเนินการประเมินผลองคกรในกํ ากับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ ประจํ าป 2546 (1ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546) เรียบรอยแลว โดยสรุปพบวา คาใชจายในดาน
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การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯที่ขอนแกนสูงกวาท่ีกรุงเทพฯ 27.48% เปนเหตุใหการดํ าเนินงานมีรายรับนอยกวา
รายจาย สวนผลการผลิตบัณฑิตอยูในเกณฑดี ควรมีการปรับลดคาใชจายเพื่อใหสมดุลและควรจัดสรรผลประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเหมือนกับองคกรในกํ ากับมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกองคกร ซ่ึงมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะใหเพ่ิมเติมขอมูลในรายงานการประเมินผลองค

กรในกํ ากับฯเก่ียวกับระยะเวลาในการชํ าระคืนเงินยืมใหมหาวิทยาลัยวามีกํ าหนดเริ่มตนและสิ้นสุดเม่ือใด 
และใหตัดขอความ “...ไมเคยจายดอกเบี้ยใหมหาวิทยาลัย...” ในรายงานดานหน้ีสินออก กอนนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร

    ประธานใหคณบดคีณะทันตแพทยศาสตรเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยปจจบุนัโรงพยาบาลทนัตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร ด ําเนนิการเปนหนวยงานภายในคณะฯ ท่ีเทียบเทาภาควชิา มีการด ําเนนิงานในรูปแบบโรง
พยาบาล โดยใหบรกิารรกัษาพยาบาลดานทันตกรรม และเปนหนวยสนบัสนนุการเรยีนการสอน การฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินกิของนกัศกึษาทันตแพทยศาสตร คณะฯ จงึเสนอขอจดัตัง้โรงพยาบาลทนัตกรรม โดยใหมีสถานภาพเทียบ
เทาภาควชิา และมีภารกจิใน 4 ดาน คือ 1) เปนสถานท่ีใหบรกิารรกัษาพยาบาลเพื่อการวิจัย การบริการรักษา
พยาบาล และรองรบัการสงตอผูปวยทางทันตกรรมจากโรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื 2) เปนศนูยกลางการรกัษาทางทันตกรรม การใหคํ าปรกึษา การฝกอบรมทางดานวิชาการ สาขาทันตแพทย
ศาสตรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและประเทศเพือ่นบานแถบอนิโดจนี 3) เปนศนูยกลางการคนควาวิจัยทางคลินิก
สาขาทันตแพทยศาสตรและการวจิยัสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 4) เปนสถานท่ีฝกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษา
ทันตแพทยศาสตร ตามหลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต ปท่ี4-6 สนบัสนนุการผลติบณัฑติท่ีสูงกวาปริญญาตรี
รวมทัง้เปนท่ีฝกอบรมทนัตแพทยเฉพาะทางเพื่อใหไดวุฒิบัตรผูเชีย่วชาญตามขอก ําหนดของทันตแพทยสภา  ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังน้ี
1. ควรพิจารณาทบทวนการจัดตั้งหนวยงานดังกลาวใหเปนหนวยงานภายใน (ไมเทียบเทา

ภาควิชา) ซึ่งจะทํ าใหการบริหารจัดการคลองตัวและสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ต้ังไวได โดยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งหนวยงานตอไป และใหเสนอระเบียบบริหารองคกรดังกลาวดวย

2. ขอใหพิจารณาปรับแกไขและเพิ่มเติมขอมูลในเอกสารโครงการจัดตั้ง ดังน้ี
- องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร ในหนาที่ 8 ลํ าดับที่ 15 น้ัน อาจไมจํ าเปนตองมี
- หนาที ่10 ชือ่ฝายตางๆของฝายบรกิารรกัษาพยาบาลนัน้ ไมตรงกบัชือ่ในแผนภมิูโครงสราง
- ใหพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของรายการครุภัณฑในหนาที่ 19
- เพ่ิมขอมูลในดานการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)
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4.2 การจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักที่  6 เพ่ือสวัสดิการของนักศึกษา
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยหอพักนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยปจจุบันมีไมเพียงพอกับจํ านวนนักศึกษา อีกท้ังยังอยูในสภาพท่ีชํ ารุดทรุดโทรมหลายหลัง โดยนัก
ศึกษาในปจจุบันมีจํ านวนประมาณ 21,000 คน พักในหอพักของมหาวิทยาลัยจํ านวนประมาณ 9,510 คน หรือ
รอยละ 45 ของนักศึกษาท้ังหมด สวนท่ีเหลือพักในหอพักของเอกชนหรือพกัอาศัยกับญาติในจังหวัดขอนแกน ดัง
นั้น จึงขอเสนอโครงการจัดสรางและบริหารหอพักนักศึกษากลุมหอพักท่ี 6 เพื่อสวัสดิการของนักศึกษา โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเพิ่มจํ านวนหอพักนักศึกษาใหสามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของนักศึกษา   เปนสวัสดิการแกนัก
ศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยประมาณ 160x250 เมตร เปนเขตหอพักนักศึกษาตามโครง
การนี้และใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสรางและบริหารจัดการหอพักนักศึกษาตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
ก ําหนดเปนเวลา 25 ปและมหาวทิยาลัยอาจพจิารณาซือ้คืนในสวนการบรหิารจดัการหอพักไดในชวงระยะเวลา 25 ป
ดังกลาว  ลักษณะหอพักท่ีจะสรางนั้น จะเปนกลุมหอพักจํ านวน 4-6 หลัง ผูพักอาศัยจํ านวน 2 คนตอหอง จํ านวน
หองรวมประมาณ 1,000 หอง สามารถรองรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจํ านวนประมาณ 2,000 คน
และสรางอีกจํ านวน  500 หองท่ีวิทยาเขตหนองคาย โดยจะกอสรางในชวงแรกกอนจํ านวนครึ่งหนึ่งในท้ังสองแหง
และกํ าหนดแลวเสร็จพรอมใหนักศึกษาเขาพักไดภายในเดือนพฤษภาคม 2548

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
- ขอใหนํ าเสนอราง TOR (Term of Reference) ของโครงการดังกลาวตอที่ประชุมคณบดี

เพ่ือพิจารณาตอไป โดยขอใหมีรายละเอียดดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เอื้อตอการศึกษาเปนองคประกอบ
ดวย เชน มีสนามกีฬา โรงอาหาร หองคอมพิวเตอรที่สามารถเขาถึงขอมูลผาน Internet และหองนันทนาการ
เปนตน

- ขอใหพิจารณาเรื่องผลประโยชนตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับจากผูประกอบการเอกชน
ใหชัดเจน

- ควรมีระบบการกํ ากับติดตามประเมินผลการดํ าเนินโครงการดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ
5.1 งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสถาบันสันติศึกษา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2542-30 กันยายน 2545
ประธานใหรองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสถาบันสันติศึกษาไดเสนองบ

การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสํ าหรับปท่ีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2542 ถึง 30 กันยายน
2545 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปในการดํ าเนินงานป 2542 มีกํ าไร 682,812.44 บาท
และระหวางป 2543 ถึงป 2545 มีรายไดตํ่ ากวารายจาย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบใหนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

และมีขอเสนอแนะใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดํ าเนินงานของสถาบันฯในฐานะองคกร
ในกํ ากับเชนเดียวกับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการดวย
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานการตรวจสอบบญัชโีครงการพเิศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ คณะเภสชัศาสตร
ประธานใหรองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา คณะเภสัชศาสตรขอเสนอรายงาน

การตรวจสอบบญัชขีองโครงการพเิศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 โดยสรุปมีรายรบัสูงกวา
รายจายเปนเงนิจ ํานวน 694,844.61 บาท ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

6.2 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
      ในลักษณะโครงการพิเศษ
ประธานใหเลขานุการท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะเทคโนโลยีเสนอขออนุมัติเปด

สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยมีวิธีการสอน
แบบบรรยาย และ e-learning ประกอบการเรียนการสอนดวย โดยกํ าหนดเปดรับนักศึกษาในภาคปลายปการ
ศึกษา 2547 จํ านวน 40 คน คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะโครงการพิเศษ
คราวประชุมครั้งท่ี 3/2547 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2547 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวในลักษณะโครงการพิเศษแลว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ และพรอมนี้ไดเสนอ
รางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรฯ และ รางประกาศฯ เรื่องอัตราคาใชจายในการดํ าเนินงาน
หลักสูตรฯ มาเพื่อพิจารณาดวย

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ

ดังน้ี
- พิจารณาปรับแกไขขอมูลคาธรรมเนียมการลงทะเบียนในเอกสารโครงการและราง

ประกาศฯ คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรฯ ใหตรงกัน
- กํ าหนดการเปดสอนใหแกไขเปนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2547 เปนตนไป
- ขอใหพิจารณาเรื่องจุดคุมทุนในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครง

การพิเศษของมหาวิทยาลัย ดังน้ี คือ
1. เห็นควรใหฝายวิจัยพิจารณาใหมีการทํ าวิจัยเพ่ือประเมินผลหลักสูตรโครงการพิเศษ
2. มอบใหฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการหลักสูตร

ในลักษณะโครงการพิเศษ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตในลักษณะ
ตางๆโดยอาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น รวมทั้งอาจมีโครงการในลักษณะความรวมมือกับหนวยงานตางๆดวย
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6.3 ขอเชิญรวมตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลและรวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ประธานใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษแจงตอท่ีประชุมความวา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันท่ี 12 สิงหาคม 2547 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีทํ า
บุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล โดยนิมนตพระสงฆจํ านวน 72 รูป มารับบิณฑบาตในเวลา 07.00 น. ณ
บริเวณอาคาร 25 ป และในเวลา 19.00 น. จะมีพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพร และการแสดงนาฏกรรมสื่อประสม
“บารมีพระปกหลา  องคแมฟาแหงแผนดิน”

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอเรียนเชิญรวมกิจกรรมดังกลาวดวย
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 การซอมแซมฐานรากอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
      และการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานใหประธานสภาคณาจารยเสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยอาคารเรียนที่ 2 และ 3 ของโรง

เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มีปญหาเรื่องฐานรากอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยได จึงขอใหปดกั้นบริเวณ
และงดใชประโยชนจากอาคารท้ังสองดังกลาวเพื่อจะไดซอมแซมตอไป

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรไดสอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับการแกไขปญหาการจราจรบริเวณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน และการขยายประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัยประตูศาลเจาพอมอดินแดงเพื่อ
ใหการจราจรคลองตัวมากย่ิงขึ้น

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบและรองอธิการบดีฝายบริหารไดแจงวาขณะน้ีไดใหกองอาคารและสถานที่

ตรวจสอบเพื่อดํ าเนินการซอมแซมอาคารดังกลาวอยู พรอมทั้งไดประสานงานกับคณะศึกษาศาสตรในการ
เคลื่อนยายสถานที่เรียนของนักเรียนใหเหมาะสมตอไป

สํ าหรับเรื่องปญหาการจราจรและการขยายประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัยน้ัน เหตุที่ลาชา
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยตองติดตอประสานงานกับกรมทางหลวงในการออกแบบเพื่อใหสอดคลองกับการเชื่อม
ตอของถนนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยปจจุบันได
จางเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยมารวมปฏิบัติงานและชวยในเรื่องของระบบจราจรมากยิ่งขึ้น

เลิกประชุมเวลา 13.08 นาฬิกา

                 (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                  เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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