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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2548

เม่ือวันพุธที่ 21 กันยายน 2548
ณ  หองประชุมสารสิน ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

         ******************************************
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
3. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
7. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
10. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ รองคณบดีฝายบริหาร

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

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
14. รศ.พีรสิทธ์ิ   คํ านวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. ผศ.วิสุทธ์ิ  กังวานตระกูล รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย
16. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
17. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
18. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
19. ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี
20. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
21. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
22. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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24. รศ.สมาน  ลอยฟา ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
(สํ านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สิทธี  วนิชาชีวะ รองผูอํ านวยการฝายวางแผนและพัฒนา

แทนผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(สํ านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

29. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุม
31. นางสังวาลย  ชางทอง หัวหนาสํ านักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม

ผูไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจสํ าคัญ
1.  รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1.  ผศ.กริช  แรงสูงเนิน รองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูอํ านวยการวิทยาเขตหนองคาย
2.  นางณัฐสมล  ธนกูลรังสฤษด์ิ ผูชวยผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
3.  นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนท่ี 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.45 นาฬิกา

ประธานไดกลาวเปดประชุมและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม    -ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2548 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2548
ท่ีประชุมมีมติใหแกไขดังนี้
-  หนา 8 บรรทัดสุดทาย ใหเพิ่มเติมขอความ “โดยใหสิทธ์ิแกพนักงานมหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยท่ียังเปนสวนราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ” 
ตอทายคํ าวา “ลักษณะพิเศษ”

-  หนา 9  ขอ 8 ในตาราง คํ าวา “เทียงเทา” ใหแกไขเปน “เทียบเทา”
เม่ือแกไขเรียบรอยแลวท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 15/2548 เม่ือวันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   
3.1  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงในสถาบันอุดมศึกษา
       ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 16/2548 เม่ือวันท่ี

14 กันยายน 2548 ไดรับทราบเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงในสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐท่ีมีลักษณะพิเศษ นั้น  บัดนี้ สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีบันทึกท่ี ศธ 0509.5/ว
1304 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2548 แจงวา มหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะเสนอขอพระราชทานหรือไดเสนอขอพระราช
ทานเครื่องราชอิสริยาภรณมาแลวในป 2548 โดยใชหลักเกณฑตามรางบัญชี 18 (ท่ีปรับปรุงใหม)    ในกรณีท่ี
เสนอขอพระราชทานมาแลว สามารถที่จะเสนอซํ้ ามาใหมได และกรณีท่ียังไมเคยเสนอขอพระราชทาน    ก็สามารถ
เสนอขอพระราชทานตามหลักเกณฑใหมไดเชนกัน โดยแยกบัญชีเสนอขอพระราชทานออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
พนักงานและบุคลากรท่ีใชเงินจากงบประมาณแผนดิน และกลุมพนักงานและบุคลากรท่ีใชเงินจากนอกงบประมาณ
แผนดิน พรอมท้ังแนบสัญญาการจางและเอกสารประกอบอื่นๆในบัญชีคุณสมบัติ ท้ังนี้ ใหจัดสงเอกสารไปยัง
สกอ.ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2548

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอใหคณะ หนวยงานสงเอกสารใหกองการเจาหนาท่ีดํ าเนินการ
ตอไป ภายในวันท่ี 21 กันยายน 2548

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  ขอเสนอแตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการอ ํานวยการวทิยาลยับัณฑติศกึษาการจดัการ
ผูชวยผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการผูทรงคุณ

วุฒิในคณะกรรมการอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    ท่ี
21/2546 ไดส้ินสุดวาระการดํ ารงตํ าแหนงเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2548 จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิชุดเดิมดํ ารงตํ าแหนงอีกวาระประกอบดวย

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํ านวยการ
1.  ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณี
2.  นายทวี บุตรสุนทร

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอํ านวยการ
1.  นายสุนทร  อรุณานนทชัย
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2.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.ต.กํ าจร  มนุญปจุ ร.น.
3.  นายชัยณรงค  อินทรมีทรัพย
4.  ดร.วีรวัฒน  กาญจนดุล
5.  รศ.ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ
6.  ดร.กนก  วงศตระหงาน
7.  ดร.สุวรรณ  วลัยเสถียร

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป และ

ขอใหพิจารณาตรวจสอบวาระของผูแทนทีป่ระชมุคณบด ีทีร่วมเปนกรรมการโดยต ําแหนงในกรรมการชดุดงักลาวดวย

4.2 การเสนอแตงต้ังประธานกรรมการ และกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลยัขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนงในวันท่ี 28 กันยายน 2548 นี้  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได
เรียนเชิญนายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการสงเสริมฯ ตออีกวาระหนึ่ง ซ่ึงบุคคลดังกลาว
ไดตอบรับแลว จึงขอเสนอแตงตั้งนายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกํ าจร ดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการสงเสริมฯ และขอ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน 28 คน ซ่ึงมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
มติ  ทีป่ระชมุพิจารณาแลวมีมตเิหน็ชอบตามทีเ่สนอ และใหนํ าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือ

พิจารณาแตงต้ังประธานและคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลยัขอนแกนตอไป  และทีป่ระชมุมีขอคดิเหน็
เสนอแนะ ดังน้ี

-  มอบรองอธกิารบดฝีายพัฒนาบุคลากรพจิารณา รางขอบังคบัฯ วาดวย คณะกรรมการสงเสรมิกิจ
การมหาวทิยาลยัขอนแกน ภายใตพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแกนฉบับใหมใหชดัเจน มีสาระครอบคลมุ ใน
เรือ่ง กระบวนการไดมาซึง่กรรมการสงเสรมิฯ  กรอบภารกจิ ทศิทางการด ําเนินงานทีเ่ชือ่มโยงกบัพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัทัง้ในระดบัชมุชน ภมิูภาคและนานาชาต ิและระบบการตดิตามประเมนิผลการด ําเนินงาน

-  ควรมกีารจดัสมัมนาปรบับทบาท ทศิทางการท ํางานรวมกนัระหวาง  มหาวทิยาลยั คณะกรรมการ
สงเสรมิฯ และสมาคมศษิยเกา มข.  เพ่ือรองรบัการเปนมหาวทิยาลยัในก ํากับของรฐั

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1  การกํ าหนดมาตรการควบคุมสถานบันเทิงในยานตลาดเจพร 2
รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธิการ ไดมี

หนงัสือท่ี ศธ 0100.0/493 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2548 แจงเรือ่งการรองเรยีนของประธานสภานกัศกึษา
มหาวทิยาลัยขอนแกนตอปญหาอนัเนือ่งมาจากรานจ ําหนายสุราและสถานบนัเทิงในยานตลาดเจพร 2   โดยขอให
มหาวทิยาลัยแกไขปญหาอยางรบีดวน ซ่ึงมหาวทิยาลัยกไ็ดประสานขอความชวยเหลือจากทางจงัหวดัขอนแกน และ
จงัหวดักไ็ดเชญิประชมุผูท่ีเกีย่วของเพือ่แกไขปญหาอยางบูรณาการ ท่ีประชุมดังกลาวไดมีมติ ใหแจงเตือนผูประกอบ
การสถานบันเทิงในยานตลาดเจพร 2 ใหทราบและเขาใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกอนออกตรวจตราและใช
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มาตรการทางกฎหมายดํ าเนินการกับผูฝาฝน  ท้ังนี้ จังหวัดขอความรวมมือมหาวิทยาลัย ใหเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภยั อาจารยท่ีปรกึษาชวยสอดสองดแูลนกัศกึษาไมใหไปใชบรกิารสถานบันเทิงในยานตลาดเจพร 2  ดงักลาว

และประธานไดแจงตอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2548 เวลาภายหลงัจาก 24.00 น.
ไปแลว เจาหนาท่ีฝายปกครองจากจงัหวดัขอนแกนพรอมดวยเจาหนาท่ีต ํารวจและผูแทนจากมหาวทิยาลัย ไดเขาตรวจพืน้ท่ี
บรเิวณตลาดเจพร 2 และไดจบักมุผูประกอบการและผูใชบรกิารจ ํานวนหนึง่ด ําเนนิคดตีามกฎหมาย

ปญหาในเรื่องดังกลาวนี้ จังหวัดขอนแกน ไดมีหนังสือขอความรวมมอืมายังมหาวทิยาลัยในการแจง
ประชาสัมพนัธใหนกัศกึษาในสังกดัทุกคณะ ทุกภาควชิา ใหทราบถงึขอระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการประกอบกจิ
การสถานบนัเทิงดงักลาว โดยอยางนอยใหแจงใหทราบวา

1.สถานบันเทิงท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจํ าหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรอื
การแสดงอยางอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซ่ึงปดทํ าการหลังเวลา 24.00 น. เขาขายเปนสถานบริการตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.2509 และท่ีแกไขเพิ่มเติมมาตรา 3 (5) ซ่ึงหากมิไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา 4
จะมีความผิดตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ฐานตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษ
จํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจํ าท้ังปรับ

2.ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 252 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2515 หามมิใหเจาของหรือ
ผูครอบครองสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ตั้งแตเวลา 01.00 น. – 05.00 น. เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมตํ ารวจสํ าหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการจังหวัดสํ าหรับจังหวัด
อืน่ หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท

ผูใดฝาฝนดื่มสุราชนิดใดๆ ณ สถานท่ีขายสุราในกํ าหนดเวลาหามจํ าหนายสุรา ตองระวางโทษ
จํ าคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจํ าท้ังปรับ

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาไดเสนอขอมูลเพิ่มเติมวา ทางจังหวัดไดแจงใหรานคาและสถาน
บันเทิงบริเวณตลาดเจพร 2 ทราบและใหรานติดประกาศดังกลาวดวยแลว และนอกจากนี้  ฝายพัฒนานักศึกษา
ยังไดดํ าเนินการแจงใหนักศึกษาทราบพรอมท้ังจะจัดทํ าปายประกาศเตือนดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงควรมี

การรวมมือกันหลายฝาย ทั้งน้ี ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
1.  มอบฝายพัฒนานักศึกษา ดังน้ี

 -  ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับการควบคุมรานคาและสถานบันเทิงที่มีอาหาร
สุราหรือเครื่องดื่มอยางอื่นจํ าหนายจะตองหางจากสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร  ซึ่งอาจนํ ามาบังคับใช
ในกรณีน้ีได

-  สํ ารวจและจัดทํ าฐานขอมูลของรานคา  สถานบันเทิง รานเกมสออนไลน ที่มีอยูใน
บริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย และขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับนักศึกษากลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับปญหาดาน
ตางๆ

-  เพ่ิมมาตรการทั้งในเชิงรุกและรับ เชน การดํ าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
วินัยนักศึกษาประกอบกัน จัดทํ าแผนหรือโครงการรณรงคสรางความเขมแข็งใหนักศึกษา การเขมงวดในเรื่อง
การเขา-ออกหอพักในมหาวิทยาลัย

-  จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากนักศึกษาเพื่อหามาตรการควบคุมและแกไข
ปญหาดังกลาว
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2.  มอบฝายกิจการพิเศษประสานกับทางจังหวัด เพ่ือหาแนวทางและกลไกเสริมในการปอง
ปราม เชน การขอมสีวนรวมพิจารณาความเหมาะสมในการก ําหนดมาตรฐานและออกใบอนญุาตสถานบนัเทงิใน
บรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลยั และการจดัตัง้สถานตํี ารวจยอยบรเิวณตลาดเจพร 2 เปนตน

3.  มอบฝายวิชาการฯ ศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

5.2 รายงานการประเมินผลองคกรในกํ ากับสถาบันสันติศึกษาปงบประมาณ 2547
รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอท่ีประชุมวา ตามคํ าส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2559/47

ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนินงานองคกรในกํ ากับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะกรรมการไดประเมินผลจากงบการดํ าเนินงานของสถาบันสันติศึกษา สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ 2547 สถาบันสันติศึกษามีโครงการ 5 โครงการ มีรายไดสนับสนุนจํ านวน 6,127,570.36 บาท
รายจายโครงการ จํ านวน 4,389,306.88 บาท รายจายดํ าเนินงานและบริหารจํ านวน 1,092,894.05 บาท ราย
จายจัดซ้ือครุภัณฑเปนงบลงทุนจํ านวน 73,402.25 บาท มีรายไดมากกวารายจาย จํ านวน 253,526.06 บาท มี
รายไดรับลวงหนา 2 โครงการ จํ านวน 944,039.82 บาท และมีคาใชจายคางจายจํ านวน 45,181.62 บาท มีเงิน
คงเหลือ จํ านวน 2,740,706.90 บาท มีทุนสะสมยกไปจํ านวน 2,167,785.31 บาท การจัดทํ าบัญชีใชเกณฑคง
คาง ผลการดํ าเนินโครงการ 5 โครงการ มีโครงการที่ยังไมแลวเสร็จ 2 โครงการ ซ่ึงจะดํ าเนินการตอเนื่องในป
2548 สถาบันสันติศึกษาเปนองคกรในกํ ากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน แตยังไมเคยจัดสรรผลประโยชนในสวนท่ี
ควรสงใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสมทบใหนํ าไปจัดสรรเปนคาสาธารณูปโภคสวนรวม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และประธานสภาคณาจารยมีขอคิด

เห็นเสนอแนะวา ในการประเมินผลการดํ าเนินงานขององคกรในกํ ากับน้ัน นอกจากจะประเมินผลในเรือ่งการ
เงินแลว ควรพจิารณาประเมนิผลการด ําเนินงานประกอบดวย เพ่ือใหสถาบนัมีความชดัเจนในทศิทาง
การทํ างานเพื่อบริการชุมชนและสอดคลองกับความตองการของประเทศ

5.3  โครงการเครอืขายไรสายสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั
รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุวา  โครงการเครือขายไรสายสถาบันอุดม

ศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยขอนแกน เริ่มตนในสมัยท่ี นพ.สุรพงษ สืบวงษลี เปนรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการส่ือสาร โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวน 12  มหาวิทยาลัย และโครงการนี้ไดถูก
ชะลอโครงการ จนมาถึงในสมัยของนายกรัฐมนตรีทักษิณ 2/2  จึงไดอนุมัติงบประมาณจํ านวน
6 ลานบาท จากงบกลางประจํ าป 2548 ในรายการคาใชจายเพื่อการเสริมสรางศักยภาพเพื่อการแขงขันและการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ โดยโครงการนี้มีกํ าหนดท่ีจะแลวเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2548 ถือเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรทางดานการศึกษาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย โดยนับจากความยาวของใยแกวนํ าแสง แตการ
เชื่อมโยงโดยใชเครือขายใยแกวนํ าแสง ก็มีขอจํ ากัดและกอใหเกิดความยุงยากในการเขาใชงาน  ดังนั้นโครงการนี้
จึงถูกดํ าริขึ้นมา เพื่อเปนการตอยอดการใชงานเครือขายใยแกวนํ าแสงใหคุมคาตอมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถเขาใชงานเครือขายท่ีมีอยูเดิม ไดจากพื้นท่ีในการใหบริการเครือขายแบบไรสาย
(Hot Spot Area) ท่ีจะดํ าเนินการติดตั้ง โดยไมจํ าเปนตองตอสายเชื่อมโยงทางกายภาพ  สํ าหรับแนวคิดในการ
ออกแบบนั้น เริ่มตนจากการสํ ารวจความตองการการใชงานเครือขายแบบไรสายไปยังคณะ/หนวยงาน/ศูนย/
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สถาบัน/สํ านัก วา พื้นท่ีใดทางหนวยงานตองการใหมีการเชื่อมตอแบบไรสาย ซ่ึงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมควรเปนพื้นท่ี
สาธารณะท่ีนักศึกษาสามารถเขาใชงานรวมกันได  เชน หองเรียน โรงอาหาร หองประชุมตางๆ เปนตน จากนั้น
จึงออกแบบทางเทคนิคโดยพิจารณาถึงมิติทางดานคล่ืนวิทยุท่ีใชเปนส่ือในการเชื่อมตอระหวางผูรับและผูสง
มิติดานการสะทอนและดูดซับของคลื่นตามส่ิงแวดลอมตางๆ และมิตดิานความสามารถของอุปกรณท่ีใชในการ
รับ-สง ท้ังนี้เพื่อใหพื้นท่ีดังกลาวสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และคุณภาพของการใหบริการอยูในเกณฑท่ีดี
นอกจากนี้การออกแบบยังตองคํ านึงถึงความปลอดภัยของขอมูลและการบริหารจัดการผูรับบริการ เนื่องจากการใช
งานประเภทนี้เปนการตอเชื่อมตอแบบไรสาย ทํ าใหการตรวจสอบผูบุกรุกระบบกระทํ าไดยาก  ในสวนของพื้นท่ี
ในการใหบริการเครือขายแบบไรสายตามโครงการนี้ มีจํ านวน 120 พื้นท่ี กระจายอยูตามอาคารที่เปนพื้นท่ีการ
ศึกษาและพื้นท่ีสาธารณะเปนหลัก โดยจะมีปายระบุท่ีชัดเจน ทํ าใหนักศึกษาสามารถรับรูไดวาพื้นท่ีนั้นเปนพื้นท่ีใน
การใหบริการ  เครือขายแบบไรสายนอกจากจะสามารถเขาใชงานเครือขายใยแกวนํ าแสงท่ีเปนเครือขายของขอมูล
(Data) แลว ยังสามารถเขาใชงานเครือขายทางดานเสียง ซ่ึงเปนระบบโทรศัพทเดิมของมหาวิทยาลัย อันเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับเครือขายใยแกวนํ าแสงของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูเดิม

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอขออนุมัติเงินตามโครงการดังกลาว  จาก
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2548 (งบกลาง) และสํ านักงบประมาณไดแจงผลการพิจารณาแลว
วาคณะรฐัมนตรไีดมีมตอินมัุตติามทีเ่สนอ สกอ.จงึขอใหมหาวทิยาลัยรายงานผลการด ําเนนิงานและผลการเบกิจายเงนิให
สํ านกังบประมาณทราบทกุวนัท่ี 15 ของเดอืน พรอมท้ังสํ าเนาใหสํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบดวย

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.4  การขออนุมัติเปดหลักสูตร
ดวยมีหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน ท่ีไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร เรียบรอยแลว จํ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกล่ันกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งท่ี วันท่ี)

1.หลักสูตรใหม พ.ศ.2548
1.1ระดับปริญญาเอก
(1)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คณะเทคโนโลยี และ
บัณฑิตวิทยาลัย

14/2548
(9 ก.ย.2548)

รวมหลักสูตรใหม ระดับปริญญาเอก จํ านวน 1 หลักสูตร
2.หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย พ.ศ. 2548
2.1ระดับปริญญาเอก
(1)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
คณะเภสัชศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย

12/2548
(หนังสือเวียนที่ ศธ
0514.23.6/ว.039)
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ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา หนวยงานรับผิดชอบ

ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกล่ันกรองหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย
(ครั้งท่ี วันท่ี)

(2)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
หลักสูตรนานาชาติ ป พ.ศ.2545 คณะเภสัชศาสตร และ

บัณฑิตวิทยาลัย
12/2548

(หนังสือเวียนที่ ศธ
0514.23.6/ว.039)

รวมหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ระดับปริญญาเอก จํ านวน 2 หลักสูตร
2.2 ระดับปริญญาตรี
(1)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร 12/2548

(หนังสือเวียนที่ ศธ
0514.23.6/ว.039)

(2)หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ 13/2548
(22 ส.ค.2548)

รวมหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย ระดับปริญญาตรี จํ านวน 2 หลักสูตร
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5  -  สรุปกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม –
             15 สิงหาคม 2548

   -  รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน
       เดือนสิงหาคม 2548

รองอธิการบดฝีายกจิการพเิศษเสนอตอท่ีประชมุวา ในชวงวนัท่ี 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2548
มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิกจิกรรมทีสํ่ าคัญๆ      ในดานการพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การ
สงเสรมิศลิปวฒันธรรม การพฒันานกัศกึษา การตางประเทศ  การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร การพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดักจิกรรมพเิศษ ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

นอกจากนี ้ฝายกจิการพเิศษ และงานประชาสมัพนัธยังไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลัยขอนแกน
ในหนาหนงัสือพมิพ วารสาร ส่ือมวลชน ประจ ําเดอืนสิงหาคม 2548    โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ ไดแก
ขาวพฒันาวชิาการและผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ การสงเสรมิศลิปะวฒันธรรม การพฒันานกัศกึษา
การพฒันาระบบบรหิารและบคุลากร การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ กจิกรรมพเิศษ ขาวท่ัวไป ขาวบรกิารชมุชน
รวมทัง้ส้ิน 63  ขาว  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ ในฐานะกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย ไดแจง
ตอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา เนือ่งจากเอกสารเกีย่วกบัการสรปุกจิกรรมและขาวท่ีเสนอตอสภามหาวทิยาลัยมีปรมิาณมาก   จงึ
จะจดัทํ าในรปูซีด ี ในสวนทีเ่ปนเอกสารจะสรปุเฉพาะสาระสํ าคัญเทานัน้  ดงันัน้ จะมีการหารอืกบัฝายกจิการพเิศษ ใน
การจดัทํ าสรปุสาระสํ าคัญดงักลาววาจะเสนอขอมูลระดบัมหาวทิยาลัยและระดบัคณะอยางไร
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.6  รายงานความกาวหนาเรือ่ง การเตรยีมการรองรบัการเปลีย่นแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน
ประธานแจงตอท่ีประชมุวา สํ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดจดัสงรายงานความกาวหนา

เรือ่งการเตรยีมการรองรบัการเปลีย่นแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน มายังมหาวทิยาลัย โดยเรือ่งดงักลาวสืบเนือ่งจาก
กรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีคณะท่ี 4 (ฝายการตางประเทศ แรงงานและการพฒันาสังคม) ซ่ึงมี      รอง
นายกรฐัมนตร ี(นายสุรเกยีรติ ์ เสถยีรไทย) เปนประธานกรรมการ  ไดจดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง การเตรยีมการ
รองรบัการเปลีย่นแปลงตามกระแสโลกาภวิตันในเรือ่งของคน (Globalization : Free Flow  of  People) มีสาระโดยสรปุ
คือ 1) การเปนศนูยกลางทางการแพทยแหงเอเชยี (Medical  Hub)   2) การเปนศนูยกลางการศกึษานานาชาต ิ (
Education  Hub)  3)  การเปนศนูยกลางการประชมุนานาชาตแิหงเอเชยี (MICE)  4) การใหทุนการศกึษา/ฝกอบรม
ในตางประเทศ  5) การเปนครวัโลก (Kitchen  of  the  World)   และ 6) Niche  Market   จากการประชมุดงักลาวได
สรปุน ําเสนอกรอบแนวคดิตอนายกรฐัมนตร ี โดยมกีรอบแนวคดิ 4 เรือ่ง คือ 1) การสรางแรงจงูใจและแสวงหา
ประโยชนจากคนตางชาตท่ีิจะเขามาในประเทศไทย 2) การสงเสรมิและคุมครองผลประโยชนคนไทยในตางแดน 3) การ
เตรยีมความพรอมคนไทยภายในประเทศ และ 4) การปองกนักลุมบคุคลทีไ่มพงึประสงคและผลกระทบทางลบตอสังคม
ซ่ึงนายกรฐัมนตรไีดเห็นชอบกรอบแนวคดิดงักลาวแลว และไดเสนอแนะใหวางระบบการด ําเนนิงานเปน 2 สวน คือ สวน
ท่ีใหกระทรวงตางๆไปด ําเนนิการ และสวนทีใ่หจดัจางมหาวทิยาลัยเปนผูรบัไปเปนผูก ํากบั ตดิตาม ประเมนิผลและจดัทํ า
ระบบฐานขอมูลในสาระทีเ่กีย่วของ  ดงันัน้ หากมหาวทิยาลัยมีความเห็นหรอืขอเสนอแนะประการใดเกีย่วกบัเรือ่งดงั
กลาว  ใหแจง สกอ.ทราบภายในวนัท่ี 16 กนัยายน 2548 เพือ่จะไดประมวลความเหน็และขอเสนอแนะในภาพรวมเสนอ
ตอหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหสถาบนัอดุมศกึษาสามารถด ําเนนิงานสนบัสนนุโครงการตามนโยบายรฐับาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.7  รายงานความคบืหนาการเตรยีมการการตรวจประเมนิคณุภาพภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน
รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุวา สํ านกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ ได

ประสานงานและเตรยีมการสํ าหรบัรอบการตรวจประเมนิภายในมหาวทิยาลัย ระหวางเดอืนตลุาคม – ธันวาคม 2548
แลว โดยจดัทํ ารายละเอยีดเพือ่ใหคณะ หนวยงานรบัทราบ และเตรยีมการ  โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 1)  รายชือ่คณะ
หนวยงานทีร่บัการตรวจประเมนิ  2)  ดชัน ี และเกณฑการตรวจประเมนิ  3) ก ําหนดการตรวจประเมนิ  และ 4) องค
ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมนิ  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และมขีอคดิเหน็เสนอแนะ ดังน้ี
1.  ใหคณะสามารถด ําเนินการตรวจประเมนิคณุภาพภายในตามตวัชีว้ดัและเกณฑทีป่รากฏ

ใน SAR ตามทีไ่ดดํ าเนินการไปแลวได  โดยที่ประชุมเห็นชอบใหใชเกณฑการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยได
กํ าหนดไวในป 2547 ทั้งน้ี หากคณะที่ไดดํ าเนินการประเมินตนเองไปแลว อาจจะทํ ารายละเอียดของเอกสาร
ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยเสนอเปนเอกสารเพิ่มเติมได
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2.  ใหจัดท ําคูมือแนวปฏบัิติส ําหรบัผูประเมนิและจัดสงใหผูประเมนิทีเ่ปนผูทรงคณุวฒุภิายนอก
ใหรบัทราบลวงหนา สวนผูประเมนิทีเ่ปนบุคลากรภายใน  ควรมกีารจดัประชมุชีแ้จงแนวทางการประเมนิดวย

3.  คณะสามารถแจงเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูทรงคณุวฒุทิีเ่ปนกรรมการตรวจประเมนิได
ทีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  การส ํารวจขอมูลความพงึพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑติ
       ของบณัฑติทีส่ ําเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปการศกึษา 2546
รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุวา มหาวทิยาลัยไดด ําเนนิการสํ ารวจขอมูล

ความพงึพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบณัฑติ ของบณัฑติท่ีสํ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปการศกึษา
2546 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูบงัคับบญัชาหรอืผูใชบณัฑติ ระดบัปรญิญาตรท่ีีสํ าเรจ็
การศกึษา ปการศกึษา 2546   2)  ศกึษาคณุลักษณะของบณัฑติท่ีพงึประสงคในความคดิเห็นของผูบงัคับบญัชาหรือผู
ใชบัณฑิตใน 5 อันดับแรก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิต ของ
มหาวทิยาลัยขอนแกนท่ีสํ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปการศกึษา 2546 ท่ีไดงานทํ าแลวจ ํานวน 2,158 คน โดย
ก ําหนดกลุมตวัอยางจากบณัฑติท่ีไดงานทํ าแลว และไดแจงชือ่-ท่ีอยูของสถานประกอบการไวอยางชดัเจน 1,350 คน
(ไมรวมบณัฑติท่ีประกอบอาชพีอสิระ หรอืมีกจิการสวนตวั) มีผูตอบแบบสอบถามกลบัมาทัง้หมด 701 คน คิดเปนรอย
ละ 51.93 ผลการศกึษาในภาพรวมพบวา ผูบงัคับบญัชาหรอืผูใชบณัฑติ มีความพงึพอใจตอคุณภาพการทํ างานของ
บณัฑติในระหวางปฏิบตังิานอยูในระดบัมาก  มีความพงึพอใจรอยละ 76.01 สวนผลการศกึษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคในทัศนะของผูบังคับบัญชา หรือผูใชบัณฑิต ไดจัดอันดับความสํ าคัญ 5 อันดับแรก คือ
1) มีจรยิธรรม คุณธรรม และความซือ่สัตยในวชิาชพี  2) มีความรู ความสามารถในการคดิ วเิคราะหทางวชิาการอยางมี
เหตผุล  3) มีความรบัผดิชอบตอสังคมและปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีด ี 4) สามารถประกอบอาชพีไดอยางมีคุณภาพ
และสอดคลองกบัความตองการของผูใช และ 5) สามารถท ํางานรวมกบัผูอืน่ได พรอมท้ังมีขอเสนอแนะจากปญหาในการ
ศกึษาวจิยั และขอเสนอแนะจากการศกึษาวจิยั ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ

จงึเสนอท่ีประชมุเพือ่ทราบ
ทีป่ระชมุรบัทราบ และมขีอคดิเหน็เสนอแนะ ดังน้ี
1.  ควรปรบัปรงุแบบประเมนิ โดยการออกแบบประเมนิในการศกึษาวจัิยครัง้ตอไปควรสงใหคณะ

พิจารณาเพิม่เตมิรายละเอยีดดวย
2.  การเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากใชวธิสีงแบบสอบถามแลว  ควรใหมีการสงบุคลากรออกเกบ็

รวบรวมขอมูลดวย  ซึง่จะท ําใหไดจํ านวนผูตอบแบบสอบถามเพิม่มากขึน้
3.  มหาวทิยาลยัควรมอบหมายใหคณะด ําเนินการ โดยอาจจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน ซึง่จะท ํา

ใหผลการวิจัยเที่ยงตรงและไดขอมูลครอบคลุม เน่ืองจากคณะจะใกลชิดกับบัณฑิตและรูแหลงขอมูลนายจาง
มากกวา

4.  ใหฝายวชิาการฯ ศกึษาขอมูลทีไ่ดจากการศกึษาวจัิยครัง้น้ีเพ่ือประโยชนในการพิจารณาแนว
ทางในการพฒันาคณุภาพบณัฑติตอไป
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6.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง ครั้งที่ 2/2548
      เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2548
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาแบบและ

แผนผัง คราวประชุม ครั้งท่ี 2/2548 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2548 มีมติในหลายเรื่องซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ประเด็นท่ีสํ าคัญคือ เรื่องปฏิทินการกํ ากับโครงการกอสรางประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2549 โดยขอความรวมมอืใหคณะ/หนวยงาน ด ําเนนิการก ํากบัโครงการสิง่กอสรางใหเปนไปตามปฏทิินดงักลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานสภาคณาจารยมีขอคดิเหน็เสนอแนะวา ควรพจิารณาผังแมบท

ของมหาวทิยาลยัเพ่ือใหการใชประโยชนจากพืน้ทีม่หาวทิยาลยัในภาพรวมเปนไปอยางเหมาะสม

6.3  การจัดอบรมโดยแอบอางชื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประธานเสนอตอท่ีประชุมวา ไดรับแจงทางโทรศัพทจากนายอํ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมวา มี

กลุมคนที่อางวามาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดเขาไปตามหมูบานตางๆของจังหวัดนครพนม มีการประชาสัมพันธ
ชวนเชื่อและรับสมัครชาวบานเพื่อเขารวมอบรมเรื่องการจัดสรรที่ดินสํ าหรับคนจน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึง
ดํ าเนินการจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี 25 กันยายน 2548 เปนตนไป ผูเขารวม
อบรมตองชํ าระคาลงทะเบียนจํ านวน 1,500 บาท โดยใหนํ าเงินมาชํ าระ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกนในวันท่ีอบรม
และจะอํ านวยความสะดวกจัดรถยนตรับ-สงมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้ กลุมคนดังกลาวยังอางวา เม่ือ
จบหลักสูตรดังกลาวจะสามารถบรรจุผูท่ีสนใจเขารับราชการในหนวยงานตางๆของทางราชการได โดยตองจายเงิน
เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท ในการออกใบรับรองให ทางอํ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมไดพิจารณาแลวเห็นวา เรื่อง
ดังกลาวนาจะเขาขายการหลอกลวงประชาชน จึงไดใหตํ ารวจติดตามขาว หาตัวผูดํ าเนินการ พรอมท้ังไดสอบถาม
มายังมหาวิทยาลัยวาไดจัดอบรมในเรื่องดังกลาวจริงหรือไม เพื่อจะไดประชาสัมพันธยืนยันไปยังประชาชนใหระวัง
ตอไป  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงตอบไปแลววาไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการจัดอบรมดังกลาว  และกํ าลัง
ดํ าเนินการตรวจสอบวา มีการขอใชสถานท่ีของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดอบรมหรือไม

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังน้ี
-  มหาวทิยาลยัควรมหีนังสอืแจงไปยงัคณะ/หนวยงานเพ่ือกํ าชบับุคลากรไมใหกระท ําการใดๆ

โดยอางชื่อมหาวิทยาลัยใหเกิดความเสื่อมเสียเชนกรณีน้ีอีก   และการกระทํ าดังกลาวเปนการผิดวินัย
อยางรายแรง

-  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอยางรอบคอบในการอนุญาตใหใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
จัดกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะศาลาพระราชทานปริญญาบัตร โดยใหคํ านึงถึงภาพลักษณของสถาบัน การไมสง
เสียงดังรบกวนการเรียนการสอน และไมกอใหเกิดปญหาการจราจร   ซึ่งประธานไดมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และกองอาคารสถานที่ กํ ากับดูแลในเร่ืองดังกลาว
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เลิกประชุมเวลา 12.30  นาฬิกา

ลงชื่อ                กุลธิดา  ทวมสุข
               (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                   เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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