
- 1 - 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ:ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 11/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
ครั้งท่ี 10/2553 2 

เมื่อวันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 
 6 
ผูมาประชุม 7 
1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน   ประธาน 8 
2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 9 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธกิารบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 10 
4. ผศ.ดารณี หอมดี    ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 11 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 12 
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 13 
6. ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 14 
7. นายสุบิน  ฉัตรดอน    เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 15 

      แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 16 
8. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 17 
9. ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 18 
10. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 19 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 20 
11. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 21 
12. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร  22 

และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 23 
13. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 
14. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 25 
15. นายอุดมการณ  สาระรัตน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 26 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 27 
16. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 28 
17. รศ.อาภรณี  ไชยาคํา   รองคณบดีฝายวิชาการ 29 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 30 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  31 
19. อ.นฤพนธ  คําพา    รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว 32 

แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 33 
20. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 34 
21. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 35 
22. ผศ.จรัญ  ชัยประทุม    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 36 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 37 
23. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 38 
24. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 39 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 40 
25. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 41 
26. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 42 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 43 
27. ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 44 
28. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 45 
29. รศ.นพดล  มีไชยโย    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 46 

แทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 47 
30. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  48 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 49 
31.  ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 50 
32. นายอมร  สินเธาว    ประธานสภาขาราชการ พนกังานและลูกจาง 51 
33. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 52 

เลขานุการที่ประชุม 53 
34. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 54 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.  รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี 2 
2.  ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 3 
3.  ผศ.วินัย ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ2.   4 
4.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 5 
5.  รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 6 
6.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 
7.  อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 8 
 9 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 10 
 11 
  เนื่องจากอธิการบดีตดิราชการ ณ ตางประเทศ จึงไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน 12 
ทําหนาที่ประธานที่ประชมุคณบดีแทน และเมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชมุและดาํเนินการประชมุ13 
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม -ไมม-ี 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 18 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  19 
โดยไมมีการแกไข  20 
 21 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน   22 
  3.1  แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อรับมือกับสถานการณฉุกเฉินรายแรง 23 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี คราวประชมุครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 24 
พฤษภาคม 2553 ไดรับทราบและพิจารณาถึงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อรบัมือกับสถานการณ25 
ฉุกเฉินรายแรงแลวนั้น ในการนี้ จึงขอใหรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรมและศิษยเกาสัมพนัธ เสนอที่ประชุม26 
เพิ่มเติมถึงประมวลสรุปการดําเนินการเตรยีมการของมหาวิทยาลัยขอนแกนในสถานการณฉุกเฉิน และสรุป27 
เหตุการณความไมสงบ ระหวางวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 28 
1.ความเปนมา 29 

สถานการณความไมสงบในประเทศที่สงผลใหรัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามพระราช 30 
กฤษฎีกาฉุกเฉิน และศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม 15 จังหวัด ที่รวมจังหวัด31 
ขอนแกนดวย  จังหวัดขอนแกน โดยผูวาราชการจังหวัดไดเชิญประชุมรวม 3 ฝาย โดยขอความรวมมือให32 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการดูแลไมใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค โดยพยายามไมใหมกีารชุมนุม และ33 
ไมใหมีการใชสถานที่เพื่อการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเฝาระวัง ในการวางมาตรการในการกํากับ34 
ดูแลสถานที่ในสวนที่รับผิดชอบ ซึ่งไดมีการพิจารณาในที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 35 
2553 ไปแลวนั้น โดยที่ประชุมคณบดีไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจในระดับมหาวิทยาลัย36 
รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้โดยตรง เพื่อใหเปนเอกภาพในการติดตอประสานงานและใหสามารถวินิจฉัยส่ังการได37 
อยางชัดเจน  โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ เปนประธานกรรมการ 38 
และมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมรับสถานการณและปองกันเหตุการณความ39 
ไมสงบในระหวางที่มีการชุมนุมใหญทางการเมือง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1073/2553 ลงวันที่ 12 40 
มีนาคม 2553 โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 41 

(1) ออกมาตรการ/ขอปฏิบัติในการปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย 42 
(2) อํานวยการในการจัดเตรียมบุคลากร และอุปกรณรักษาความปลอดภัย 43 
(3) ชี้แจงใหบุคลากร และนักศึกษา เขาใจถึงมาตรการ/ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสงบ44 

เรียบรอยในระหวางที่มีการชุมนุมใหญทางการเมือง  45 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 46 

2.การดําเนินการ 47 

  คณะกรรมการเตรียมรับสถานการณและปองกันเหตุการณความไมสงบในระหวางที่มีการชุมนมุ48 
ใหญทางการเมือง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1073/2553 ไดมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกับผูที่49 
เกี่ยวของทุกฝาย และไดมีการกําหนดมาตรการสําหรับการดําเนินงาน รวม 10 มาตรการดังนี ้50 

(1) การเตรียมการดานขอมูลการขาว  ใหมีการติดตามสถานการณทางดานการเมืองวา มีสวน 51 
กระทบกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  เชน มีสวนที่จะตองผานเขามาในพื้นที่หรือไม รวมถึงการตดิตามการเคลื่อนไหว52 
ของนักศึกษา บุคลากร วาเขาไปมีสวนในการเคลื่อนไหวหรือไมอยางไร                   53 
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(2) การเตรียมการดานแผนกรณีฉุกเฉิน เมื่อมกีารปดถนนอันเปนเหตุใหอาจตองใชพื้นที่ 1 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนทางผานไดกําหนดใหมีการเตรียมการ ดังนี้ 2 
       (2.1)  การปดถนนมิตรภาพ  3 
          (2.1.1) ใหสนับสนุนกรวยและแผงกั้นจราจรแกตํารวจจราจร สภ.เมือง 4 
ขอนแกนในการจัดการระบบจราจรถนนมิตรภาพ 5 
          (2.1.2) หากจําเปนตองใชเสนทางการจราจรในพื้นที่เปนเสนทางผานใหใช6 
เสนทางผานประตู 2  มอดนิแดง และใหจัดระบบการจราจร แนะนาํรถใหใชเสนทางสาย 1 เลี้ยวซายเขาไปทาง7 
สโมสรอาจารยตรงไปที่วงเวียนคณะเทคนิคการแพทยออกนอกมหาวิทยาลัยโดยใชเสนทางหลวงชนบท (วัด-8 
ปาอดุลยาราม) 9 
       (2.2)   การปดถนนมะลิวัลย 10 
          (2.2.1) สนับสนุนกรวยและแผงกั้นจราจร  แกเจาหนาที่ตํารวจจราจร  11 
สภ.เมืองขอนแกน บนถนนมะลิวัลย 12 
          (2.2.2) หากจําเปนตองใชเสนทางการจราจรในพื้นที่เปนเสนทางผานใหใช13 
เสนทางผานประตู 5 สีฐาน และผลักดันออกประตูทางหลวงชนบท หลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 14 
(ศึกษาศาสตร) ระดับประถม 15 

(3) หากมีสถานการณรุนแรงภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแกนซึ่งอาจมีผลกระทบตอมหาวิทยาลยัขอนแกน 16 
ใหเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยจัดกําลังเฝาระวังจุดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 9 จุด  17 

(4)  การดูแลภาพลักษณของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 18 
(5)  การเผยแพรขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงของสถานการณใหประชาชนไดรับทราบผานสื่อ 19 

ประชาสัมพันธทุกประเภท ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 20 
(6)  การเตรียมการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินดานตางๆ เชน อัคคีภัย  เหตุไฟฟาขัดของ น้ําประปา 21 

ขัดของ ปญหาดานสาธารณูปโภค และอื่นๆ ที่อาจเปนผลกระทบในภาพรวม 22 
(7)  การเตรียมการดานการสื่อสาร  โดยใหศูนยวิทยุสีฐาน ดําเนินการ 23 

      (7.1)   เฝาฟงขอมูลดานการขาวทางวิทยุส่ือสารและโทรคมนาคม 24 
      (7.2)   พรอมในการประสานงานทุกสวน กรณีเกิดเหตุการณสามารถประสานงานได25 
เชน การประสานงานหนวยงานทางทหาร ตํารวจ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6  โรงพยาบาล- 26 
ศรีนครินทร  ผูบริหารทุกสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 27 

(8)  การเตรียมการดานกําลงัสํารอง ใหเจาหนาที่ทุกนายเตรียมพรอม หากมีความจาํเปน 28 
เรงดวนอาจถูกเรียกมาปฏิบัติหนาที่เรงดวนรวมถึงการเตรียมการดานสวัสดิการแกผูมาปฏิบัติหนาที่ดวย 29 

(9)  การดําเนนิการโครงการที่สอดคลองกับสถานการณ คือโครงการตั้งจุดตรวจตามประตู 30 
ชองทางในเวลาวกิาลและการตรวจสอบการผานเขา-ออก ประตูชองทาง  เปนตน 31 

(10)  อื่นๆ การมีเหตุการณความวุนวายที่นอกเหนือจากมาตรการที่กาํหนดใหคณะกรรมการ 32 
เตรียมรับสถานการณและปองกันเหตุการณความไมสงบ ในระหวางที่มีการชุมนุมใหญทางการเมือง  33 
เปนผูดําเนินการ 34 
3.  ประมวลสถานการณความไมสงบที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 35 

วันท่ี  19  พฤษภาคม 2553  36 
(1)  เผาอาคาร NBT เผายาง การตัดไฟ หมอแปลงระเบิด ถอนเสาตอหมอ สงผลใหเสาเอน37 

และเสียหาย และมีการปะทะกันระหวางตํารวจกับกลุมที่กอความวุนวาย   รวมทั้งการปะทะ38 
ระหวางนักศึกษา กับเสื้อแดง (ผูหญิง) เล็กนอย รปภ. ไดเขาแกไขปญหาและใหนักศึกษา39 
เขาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยขอนแกน  และไดทําการปดประตู 3 และประตูมอดินแดง ให40 
การจราจรไปทางโนนมวง  รวมทั้งมีเหตกุารณในการเผา NBT ซ้ํา ภายหลังที่ทหารได41 
กลับไปแลว 42 

(2) กลุมชนไดเขาสูตวัเมือง และไปยังธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งไปบริเวณบานของ43 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีการใชอาวุธปนยิงลงมาจากตัวบานทําใหเส้ือแดงเสียชีวิต      44 
1 คน และบาดเจ็บ 45 

(3) ในสวนโรงพยาบาลศรีนครินทร  เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกาเศษ หลังเห็นควันไฟจาก46 
ศาลากลางจังหวัด ไดระดมผูรักษาความปลอดภัย และอยูเตรียมพรอมที่หนาโรงพยาบาล47 
ศรีนครินทร และเมื่อมีเหตุการณเผา NBT  โรงพยาบาลศรีนครินทรไดทําการปดประตู48 
ทางเขาออกของโรงพยาบาลศรีนครินทร ซึ่งไดมีการประสานในการใหรถออกในทิศทาง49 
ของทางหลวงชนบท  ศรีฐาน และเสนทางบานโนนมวง 50 
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(4) โรงพยาบาลศรีนครินทรไดเตรียมความพรอมในเรื่องอุบัติภัยหมูไว และเมื่อ ศอฉ. ประกาศ 1 
เคอรฟว ไดกาํหนดใหผูที่อยูปฏิบัติงานในชวงกลางวันใหเตรียมสําหรับการอยูชวงเย็น 2 
หากในกรณีผูที่เขาปฏิบัติงานในชวงเย็นไมสามารถเขาพื้นที่ได และไดแจงเจาหนาที่     3 
ที่จะตองเขาปฏิบัติงานในชวงเย็นแสดงตนสําหรับการเขาปฏิบัติงานหากมีการตรวจสอบ 4 

(5) เวลา 19.00 นาฬิกา ไดส่ังการในการปดประตูทางคลังเลือดกลางที่ออกไปทางประตู 3 5 
ปดบริเวณทางหนวยซอมบํารุง เพื่อใหออกไดทางเดียวและมีการตรวจบัตรเขาออกและ6 
กรณีมีเหตุใหแจงดวนไปยังผูบริหาร และ ผูบังคับบัญชาโดยตรง  7 

(6) จัดกําลังในการตรวจสอบจุดสําคัญ เชน ถังน้ํามัน เตาแกส  ถังออกซิเจนและมีระบบการ8 
รายงานเปนระยะๆ กําหนดใหผูบริหารอยูประจําพื้นที่ และสลับกันตลอดชวงของเวลา 9 

(7) หลงัจากที่มีการยิงกันที่บริเวณบานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสียชีวิต 1 คนที่ โรงพยาบาล-10 
ขอนแกน บาดเจ็บ 15 คน อาการสาหัส  5 คน  ไดมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร 2 คน  รายแรก 11 
อายุประมาณ 20 ป ถูกยิงที่บริเวณชายโครงและที่ตนแขน อีกหนึ่งรายถูกยิงที่บริเวณขา 12 
กระดูกหัก คลําหาเสนเลือดไมได 13 

(8) มีเหตุการณเผายางที่บริเวณบานมวง 3 จุด สถานการณทางกังสดาล คอนขางเงียบ รานคา14 
ตางๆ ปด จะมีเพียงรานขายน้ํามัน(ชนิดเติมขวด) และผูขายนั่งดื่มเบียรมิไดสนใจ15 
เหตุการณใดๆ  16 

(9) ประมาณ 23 นาฬิกาเศษ มีวัยรุนเผายางที่บริเวณหนาประตูทางหลวงชนบท และหลบเขา17 
มาในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไมสามารถติดตามได 18 

(10) ประมาณ 24 นาฬิกา  ไดมีการฉีดสีสเปรย ขอความสื่อสารทางการเมือง ซึ่งอยูในเขต 19 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และผนังบางสวนรอบนอก  บนพื้นถนนหนาอาคารสํานักงาน20 
อธิการบดี  ควบคุมไมได เขาใจวาจะเปนนักศึกษา และมีขาววามีนักศึกษาไปรวมประมาณ 21 
160 คน  และกอนที่เหตุการณเกิด   มีกรณีที่นักศึกษาไดชุมนุมที่ศูนยบริการอาหาร รวม22 
ชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร และที่สวนรัชดา 23 

(11) ระยะเวลาในชวงที่กําหนดเคอรฟว ยังมีนักศึกษาออกนอกเคหะสถาน เมื่อตรวจสอบแจง24 
วา ไมทราบขอมูลตางๆ และไมไดติดตามขาว บางรายไมทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  25 
เมื่อมีการตรวจบัตรประจําตัว ก็ไมไดพกบัตรประจําตัว รวมทั้งมีนักศึกษารายหนึ่งแสดง26 
ความไมพอใจตอการดําเนนิงานดวย  27 

จากการปดประตูดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาจราจรในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจาก 28 
บุคลากรมีความเรงรีบ ยิ่งสงผลใหเกิดความแออัดของการจราจร แตผูบริหารไดรวมกันแกไขปญหา นอกจากนี้ 29 
มีขอมูลแจงวาสถานีวิทยุ FM 103 ไดมีการพูดถึงทางดานการเมืองที่จะสงผลใหกลุมเส้ือแดงไมพอใจ และจะ30 
เดินทางเขามายังสถานีวิทยุ ทั้งนี้ ผูบริหารไดดําเนินการดวนในการติดตามขอเท็จจริง และสั่งการในการ31 
ดําเนินการของกิจการของสถานีในชวงนี้ ใหดําเนินการเฉพาะในเรื่องทางวิชาการ และการบันเทิงเทานั้น ให32 
หลีกเลี่ยงการออกรายการที่เกี่ยวของกับการเมือง  33 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2553 34 
มีขาวหลายกระแส ในเรื่องการกอความวุนวายในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน  การแหศพ 35 

ของผูเสียชีวิตรอบเมือง Big C  สนามกีฬากลาง  การประปาขอนแกน  และบริเวณเมืองหลายจุด  นอกจากนี้มี36 
การสงขอมูลจากหลายทางมายังบุคลากร และคณาจารยถึงการเขามากอความไมสงบในเขตพื้นที่37 
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงผลใหหลายหนวยงานสับสนในขอมูล และไดมีการใหออกจากพื้นที่ 38 

นอกจากนี้มีขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 39 
(1)ในชวงนี้ มีเด็กในสถานพินิจ ไดหลบหนีออกจากสถานพินิจซึ่งไมทราบจํานวน และ 40 

มุงมาที่หอพักนักศึกษาพยาบาลเพื่อขโมยรถจักรยานยนต ขณะนี้จับได 1 คน  ซึ่งฝายพัฒนานักศึกษาจะได41 
ประสานงานใหนักศึกษาเขาใจและดูแลกันเองดวย  42 

(2)กรณีไฟฟาดับในชวงเย็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ซึ่งดับทั้งจังหวัด ยกเวนเฉพาะ 43 
ทางภูมิภาคไปยังโรงพยาบาล ที่สงผลใหบุคลากรเรงรีบในการออกจากพื้นที่ จากการตรวจสอบพบวา Sub 44 
Station ปกติ แตเหตุเกิดที่โรงไฟฟาฝายผลิตแหลงที่มาจากชุมแพซึ่งไมทราบสาเหตุ 45 

(3)การกําหนดใหมีมาตรการตรวจบัตร เขา ออก และแลกบัตร ในการเขาพื้นที่ 46 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตมีเหตุการณในพื้นที่จังหวัดขอนแกน 47 

(4) ดําเนินการเสริมกําลังในดานการรักษาความปลอดภัยวันละ 13 คน รวมทั้งเจาหนาที่ 48 
บริหารงานทั่วไป อีก 3 คน เปนวันละ 16 คน  49 
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(5) ดําเนินการออกหนังสือแจงผูบริหารทุกคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก ใหทราบแนวปฏิบัติตางๆ  1 
โดยการสงทั้งทางเอกสาร ทาง E-mail และนําขึ้น Web Site เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ 2 
แนวปฏิบัติตางๆ ใหบุคลากรและนักศึกษาทราบเปนระยะๆ  3 

  (6) การประชุมในสวนของผูที่เกี่ยวของของการดําเนินกิจการของสถานีวิทยุ FM 103 ซึ่งได4 
ดําเนินการออกรายการเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีที่มกีารอางวาออก5 
รายการวิทยุที่เกี่ยวของกับการเมืองปรากฏขอเท็จจริง วา มีผูชุมนุมโทรศัพทเขามายังสถานีวาจะเดินทางมาที่6 
สถานีนั้นเกิดขึ้นจริง แตเปนเหตุการณเมือ่ปลายเดือนเมษายน 2553 ซึ่งเหตุที่ผูชุมนุมโทรเขามาวาจะเดินทาง7 
มาที่สถานีเพราะไดยินเสียงของนักจัดรายการของเนชั่นแชนเนลที่ทางสถานีดึงสัญญาณมาออกอากาศไดพูด8 
ในรายการวา อยากใหมาเยี่ยมที่สํานักงานของเนชั่นแชนแนล จึงเปนเหตุใหผูชุมนุมเขาใจผิดวาเปนการทาทาย9 
ของสถานี  KKU Channel  และกรณีลาสุดที่มีขาวลือเรื่องนักจัดรายการของสถานีแสดงความคิดเห็นเรื่อง10 
การเมืองนั้น เปนการเขาใจผิดของผูชุมนุม เพราะสถานีที่มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง คือ คลื่น FM 11 
103.25 เมกกะเฮิรต ซึ่งเปนสถานีที่มีคลื่นใกลเคียง โดยการเขาใจผิดเรื่องคลื่นนี้มีบอยครั้งแตโดยปกติไมมี12 
ปญหาอะไรเพราะโทรมาตดิตองาน หรือขอเพลงเทานั้น  13 

  (7) ในสวนของนักศึกษา ไดมีการแจงขอมูลตางๆ ผานรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาของ  14 
ทุกคณะไดทราบและพิจารณาถึงกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาในชวงนี้  และในกรณีที่จะออกเสียงตามสาย แต15 
ปรากฏวาเสียงตามสายไมสามารถใชงานได อยูในระหวางการซอม ทําใหไมสามารถที่จะประชาสัมพันธให16 
นักศึกษาทราบไดทันเวลา จึงสงผลใหนักศึกษาไมทราบความเคลื่อนไหว และแนวปฏิบัติตางๆ ไดทันที  17 
นอกจากนี้ไดมีการประสานงานกับผูนํานักศึกษา รวมทั้งทีมงานนกัศึกษาที่รับนองใหม ใหส่ือสาร และได18 
ประสานงานกับกองกิจการนักศึกษา รวมทั้งเจาหนาที่ในการประสานงานใหนักศึกษาทราบ   19 
4.  ปญหาและขอเสนอแนะ 20 

เหตุการณและสถานการณดังกลาว สรุปปญหาดังนี้ 21 
4.1  การสื่อสารขอมูล การวิเคราะหและกลั่นกรองขอมูลตางๆ  เนื่องจากมีขอมูลหลากหลาย 22 

และสงขอมูลตางๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดความสบัสน 23 
4.2  การสงขอมูลไปยงัผูบริหารในทุกระดับที่ใหทราบอยางทันเวลา และรวดเร็ว  24 
4.3  พื้นที่เขตมหาวิทยาลยัขอนแกน ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉิน และกําหนดในการปดประตู 25 

อยางอัตโนมัติตามเกณฑมาตรฐานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอสถานที่  ผูปวย  บุคลากร และนักศึกษา 26 
และปองกันในกรณีการฉวยโอกาสของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาศัยสถานการณ 27 

4.4  กําลังฝายรักษาความปลอดภัย ที่ใชระบบจางเหมาบุคคลภายนอก ที่ยังขาดทักษะในการ 28 
แกไขสถานการณ ซึ่งไมสามารถที่จะชวยเหลือไดในกรณีฉุกเฉิน อาจตองมีระบบในการดําเนินงานที่ระบุขอ29 
กําหนดการจางเฉพาะกรณี โดยเฉพาะที่อาจตองมีทักษะความรูทั้งในดานระบบสุขภาพ หรือการแกไขปญหา30 
จราจร เชน รกัษาความปลอดภัยในพื้นที่ของโรงพยาบาล  31 

4.5  การแกไขปญหาในดานการจราจร มหาวิทยาลัยไดมีแผนในการสรางถนนดานทิศเหนือ  32 
จะสามารถชวยในเรื่องการจราจรที่จะไปทางหลวงชนบทได ซึ่งจะปองกันความเสี่ยงในอนาคตได 33 

4.6  กรณีเหตุการณดังกลาวเปนกรณีศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะตองรวมกันใน 34 
การวางระบบ กระบวนการ เสนทางตางๆ เมื่อมีปญหาฉุกเฉิน และแผนในการรองรับสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้ง35 
ปญหากรณีที่นักศึกษาไมติดตามขอมูลเหตุการณบานเมือง รวมทั้งไมพกบัตรประจําตัวซึ่งมีเปนจํานวนมาก และ36 
ไมทราบถึงโทษที่จะไดรับในกรณีที่ฝาฝนขอกําหนดของบานเมือง 37 

4.7  การดูแลพื้นที่เส่ียงในหลายจุดของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน ในเวลากลางคืน ของ 38 
ศูนยประชุมอนกประสงคกาญจนาภเิษก บริเวณบึงสีฐาน   39 
  ประธานไดเสนอที่ประชุมเพิม่เตมิดังนี ้40 

1. เปาหมายที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยตอเหตกุารณดังกลาว คอื การรักษาความปลอดภัย 41 
ในชีวิตของบุคลากร นักศกึษา ตลอดจนทรัพยสินของมหาวิทยาลยั  และมีการติดตามวเิคราะหขาวตลอด 24 42 
ชั่วโมง อีกทั้งมีการเฝาระวงัตอเหตุการณ วางมาตรการ การตรวจเขมทั้งกลางวันและกลางคนื เพือ่มิใหมผีลกระทบ43 
ใดๆเกดิขึ้นในมหาวิทยาลัย  และยังไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ 0514.1.49/156 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 44 
เรื่อง การปฏบัิติในสถานการณฉุกเฉิน เวียนแจงใหทุกคณะ/หนวยงาน ไดรับทราบและขอความรวมมือใหผูบรหิาร45 
กํากับดูแลและดําเนินการ ดงันี้ 46 

(1) กําหนดใหมีการเฝาระวังพืน้ที่อาคารที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความปลอดภยั47 
ในสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง 48 

(2) ประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามขอกําหนดและภายใต49 
ของการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ของศูนยอํานวยการแกไข50 
สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ดังกลาว เชน 51 

(2.1) ไมออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่ ศอฉ.กําหนดและติดตามขาวสารอยาง 52 
        ใกลชดิ 53 
(2.2) ไมชุมนมุรวมกันเกินจาํนวน 5 คน 54 
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(2.3)  แจงใหทราบถึงโทษสําหรับการฝาฝนขอบังคับ 1 
(3) ขอใหบุคลากรและนักศึกษาพกเอกสาร หลักฐาน ประจําตัวไวตลอดเวลา 2 
(4) ใหใชสถานทีสํ่าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 3 
(5) งดใหใชสถานที่ของราชการสําหรับกิจกรรมที่มีการรวมชมุนุมตางๆ 4 

2. มหาวิทยาลัยมีความเปนกลางทางการเมือง การดําเนินการใดๆขอใหคาํนึงถึงผลกระทบที่จะ 5 
เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ กรณีมีความสับสนของขอมูล มีขาวลือ หรอืเหตุการณใดๆ ทีไ่มแนใจ           6 
ไมสามารถตดัสินใจได ขอใหแจงประสานมายังสวนกลางดวย 7 

3. มหาวิทยาลัยยังดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามปฏิทินการศกึษาตามปกติ อาจมีกรณีที่นักศึกษา  8 
ไมสามารถมารวมกจิกรรมหรือดําเนินการใดๆ ตามปฏิทินที่กําหนดไวได ขอใหพจิารณาอยาเพิ่งตดัสิทธิ์นักศึกษา  9 
  ที่ประชุมมีขอมูลและขอเสนอแนะตอที่ประชุม ดังนี ้10 
  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรแจงตอที่ประชุมวา ศูนยฯมีมาตรการรกัษาความปลอดภัยและรับฟง11 
ขอมูลขาวสารอยางใกลชิด โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลความเรียบรอยปลอดภัยของขอมูลตลอด 24 ชั่วโมง 12 
  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) แจงตอที่ประชุมวา 13 
สํานักฯ ไดมีการเฝาระวังอยางเตม็ที่ โดยเฉพาะสวนการสํารองขอมูลนัน้ มีการสํารองขอมูลทุกวัน แตสวนที่ไดรบั14 
ผลกระทบคือ การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งไดกําหนดไวระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 แต15 
ธนาคารไดหยดุทําการ จงึทําใหตองเลื่อนวันออกไป และสงผลใหการปรับปรุงประมวลผลขอมลูลาชากวากําหนด 16 
การจดัสรรเงินคาธรรมเนียมตางๆ ใหคณะ/หนวยงาน จะไมเปนไปตามกาํหนดเดิม แตทั้งนี ้ สํานักฯ จะเรง17 
ดําเนินการใหเร็วที่สุด ดังนั้น จึงแจงขออภยัไว ณ ที่นี้ ดวย 18 
  ประธานสภาคณาจารยเสนอที่ประชุมวา ที่ผานมาไดเกิดกรณีการวิจารณทางการเมืองผานทาง19 
สถานีวิทยุของมหาวิทยาลยั ซึ่งไมเหมาะสม เห็นควรใหยุติ และมหาวิทยาลัยควรจะเปนสถาบันการศึกษาตนแบบ20 
ในการแกไขปญหาภาวะวกิฤตของการแตกแยก เยียวยา สรางความเขาใจรวมกัน ซึ่งประธานไดชี้แจงวา  21 
มหาวิทยาลัยไดใหงดรายงานวิทยุและโทรทัศนทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีการแสดงความคดิเหน็ทางการเมืองและอาจ22 
เปนเหตใุหเกดิการยั่วยุใหเกิดความไมสงบได โดยใหเผยแพรเฉพาะรายการที่เกีย่วกับผลงานของมหาวิทยาลยั 23 
ผลงานทางวชิาการ ผลงานวจิัย เพลง สปอตบริการ สปอตโฆษณา ตัง้แตวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2553 ตามที่มี24 
การประกาศเคอรฟว (curfew) หรือจนกวาสถานการณจะเรียบรอย และใหเปด-ปดสถานีในเวลาราชการคือ 08.30-25 
16.30 น. สําหรับขอเสนอของประธานสภาคณาจารยที่เสนอใหมหาวิทยาลัยควรจะเปนสถาบันการศึกษาตนแบบ26 
ในการแกไขปญหาภาวะวกิฤตของการแตกแยก เยียวยา สรางความเขาใจรวมกัน นัน้ สามารถเสนอบรรจุวาระการ27 
ประชุมไดในคราวตอไป แต ณ ปจจุบัน ควรเรงดําเนนิการตางๆ เพื่อควบคมุสถานการณใหมัน่ใจวา บุคลากร 28 
นักศึกษาตลอดจนทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย  29 
  คณบดีคณะแพทยศาสตรไดแจงตอที่ประชุมวา กรณีที่มีการปะทะกัน ณ บริเวณบึงแกนนคร  ไดมี30 
ผูบาดเจ็บเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 2 ราย ในฐานะโรงพยาบาลของประชาชน 31 
โรงพยาบาลฯก็ไดใหการดูแลอยางเต็มที่ และสังเกตอาการอยางใกลชิด ปจจุบันผูปวยทั้ง 2 ราย มีอาการดีขึ้น32 
ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังไดทําความเขาใจกับญาตขิองผูปวย และไมไดมีการกลาวเชือ่มโยงถึงสถานการณ33 
การเมืองใดๆ ทั้งส้ิน  แตก็มีขาวลือตางๆ ซึ่งไมมมีูลความจริง  สถานการณที่เกิดขึ้น ทําใหโรงพยาบาลฯงด34 
ใหบริการคลินิกนอกเวลาราชการ  และครภุัณฑเครื่อง CT Scan ของโรงพยาบาลฯ ไดเกดิความเสียหายเนื่องจาก35 
หมอแปลงไฟฟาระเบิด กําลังสงของกระแสไฟฟาไมสม่ําเสมอ ตองรออะไหลจากตางประเทศ สําหรับการดูแล36 
ขวัญและกําลงัใจของบุคลากร คณะฯกไ็ดใหขอมลู ทําความเขาใจ และแจงใหบุคลากรพกบัตรประจาํตัว37 
ตลอดเวลา กรณีไมสะดวกในการเดนิทางกลับที่พกัอาศัยในเวลากลางคืน คณะฯกไ็ดเปดหองพกัสํารองให38 
บุคลากรไดพกัผอนดวย จากสถานการณที่เกดิขึ้น คณะแพทยศาสตรไดมีการกํากับดูแลการใหบริการ39 
รักษาพยาบาลอยางใกลชิด และระวงัเรื่องความปลอดภัยอยางเต็มที่ เพือ่ไมใหมีผลกระทบในเชิงลบตอ40 
ภาพลกัษณของมหาวิทยาลยั 41 
  คณบดีคณะวทิยาการจดัการเสนอที่ประชมุวา จากกรณีทีเกิดขึ้นควรพิจารณาเตรยีมการเกี่ยวกบั42 
การบรหิารจดัการความเส่ียงตอสถานการณความไมสงบเรียบรอย (Chaotic Risk Management) ดวย 43 
  ในระหวางวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2553 จะเปนวันรับรายงานตวันักศึกษาเขาหอพัก ซึ่งอาจ44 
กอใหเกิดปญหาการจราจรตดิขัดได  จึงขอใหฝายพัฒนานักศึกษา และฝายที่เกี่ยวของ พิจารณาหามาตรการ45 
กํากับดูแลใหเกิดความเรียบรอยและหามาตรการการปองกันการสูญหายของจักรยานยนตและทรพัยสินอื่นๆดวย 46 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและประธานขอความรวมมือใหทุกคณะ/หนวยงาน เฝาระวัง47 
สถานการณ กํากับดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย และกรณีมีความสับสนของขอมลู มีขาวลอื หรอื48 
เหตุการณใดๆ ท่ีไมแนใจ ไมสามารถตดัสินใจได ขอใหแจงมหาวิทยาลัยโดยดวน 49 
  50 
 51 
 52 
 53 
 54 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   1 
4.1  (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ศูนยบริการประชาชน  2 
        มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... 3 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร ผูแทนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการเสนอที่ประชุมวา ตามที่ 4 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหกอตั้งศูนยบริการประชาชน โดยกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย5 
ในการสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปบริการประชาชน โดยมอบหมายให6 
ศูนยบริการวิชาการรับผิดชอบในการดําเนินการนั้น ในการนี้เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยบริการประชาชน 7 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 8 
ศูนยบริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ...  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 9 
  ประธานเสนอทีป่ระชุมเพิ่มเตมิวา เดมิมหาวทิยาลัยไดใชพืน้ที่บริเวณหางบิ๊กซีขอนแกนเปนศูนยบริการ10 
ประชาชน แตก็มีขอจํากัดในเรื่องการขยายพื้นที่และที่ตัง้ที่ไมเหมาะสม ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการที่11 
หลากหลายแกประชาชนได  ดังนั้นเพื่อใหการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเขาถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงไดเชา12 
พื้นที่อาคารโครงการโฮมออฟฟช ของบริษัทคิวออฟฟช จํากัด ซึ่งเปนอาคารพาณิชย  3  ชั้น จํานวน 10 คูหา ตั้งอยู 13 
ณ ถนนอํามาตย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  และเปนโครงการที่ดําเนินการอยูบนพื้นที่การดูแลของสํานักงานธนารักษ14 
พื้นที่ขอนแกน มีฐานะเปนองคกรในกํากับมหาวิทยาลัยเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค 15 
รายละเอียดการบริหารงาน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 16 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 17 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 18 
1. ขอ 6 ชื่อภาษาอังกฤษของศูนยบริการประชาชน ควรปรับแกไขเปนดังนี้ “Khon Kaen 19 

University Center for Public Services” มีชื่อยอวา “KKUCPS” 20 
2. ที่ประชุมมีขอหวงใยเกี่ยวกับการกํากับดูแลการใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน  ซึ่งจะตอง21 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติวิชาชีพ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และตองดําเนินการให22 
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย   23 

3. ขอ 7 ควรพิจารณาเขียนเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความ24 
เชี่ยวชาญที่จะรวมใหบริการไดในภายหลังดวย  25 

4. ขอ 9 เห็นควรใหมีองคประกอบของ คณบดีที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการดวย 26 
5. ขอ 17 ใหเพิ่มเติมขอความ “และระเบียบหรือขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ” ตอทาย27 

ขอความเดิม 28 
6. ขอ 19 ขอความ “ใหศูนยบริการประชาชนจัดสรรผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ตามที่29 

มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับองคกรในกํากับ” ใหปรับแกไขเปน “ใหศูนยบริการประชาชนจัดสรร30 
ผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 20 ของรายรับประจําป หรือตามที่31 
มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับองคกรในกํากับ” 32 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย  33 
ศูนยบริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ใหรับเอาขอคิดเห็นเสนอแนะของที่34 
ประชุมคณบดีไปพิจารณาปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 35 

 36 
4.2  การแกไขสัญญาเชาอาคารราชพัสดุโครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย หลังหอ 11 37 

  -เลื่อนไปบรรจุวาระการประชุมคณบดีคราวตอไป- 38 
 39 

4.3  การกําหนดกรอบตําแหนงนักวิจัย 40 
  รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุเสนอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน41 
บุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 และครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 6 42 
พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณานโยบายในการกําหนดกรอบตําแหนงนักวิจัย และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให43 
กําหนดตําแหนงนักวิจัยไวที่สถาบันวิจัยและพัฒนาและศนูยวิจัยเฉพาะทาง สําหรับคณะตางๆ นั้น อาจกําหนด44 
เปนกรอบตําแหนงนักบริหารงานวิจัย โดยใหมีภารกจิเพื่อชวยประสานงานการวิจัยภายในคณะ/หนวยงานนั้น 45 
ซึ่งกรณีดังกลาว อาจมีผลกระทบในหลายๆดานตอคณะ/หนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวย46 
ความรอบคอบจึงใหเสนอแนวทางดังกลาวตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น 47 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 48 
  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้  49 

1. ศูนยวิจัยเฉพาะทาง มีสถานะเปนหนวยงานภายใน ซึ่งไมไดมีสถานะเปนองคกรตาม 50 
โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น  อาจไมสอดคลองกับการขอกําหนดกรอบตําแหนง51 
นักวิจัยดังกลาว  แตเห็นควรใหมีการกําหนดกรอบตําแหนงนักวิจัยไว เพื่อบรรจุบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 52 
ใหทํางานวิจัยสนับสนุนสอดคลองกับทิศทางการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยตอไป  53 
 54 
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2. สําหรับคณะ อาจมีความจําเปนตองมีตําแหนงนักวิจัยมากกวาตําแหนงนักบริหารงานวิจัย  1 
แตทั้งนี้ ควรตองพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ควรมีขอมูลของมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบดวย 2 
หากกําหนดเปนตําแหนงนักวิจัย จะตองทําหนาที่วิจัยจริงๆ และเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ซึ่งมี3 
คุณวุฒิสูงกวาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ในระยะเริ่มตน อาจจัดทําเปนโครงการนํารอง สําหรับคณะที่มีความพรอม4 
กอน และมีการกํากับ ติดตามประเมินผล  5 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดกรอบตําแหนงนักวิจัย โดยใน6 
เบื้องตนใหสังกัดท่ีสวนกลาง และมอบใหฝายบุคคลและการพัสดุ รวมกับฝายแผนและสารสนเทศ 7 
พิจารณาความเหมาะสม การกําหนดมาตรฐานตําแหนง เงื่อนไข คุณวุฒินักวิจัย และเหตุผลความ8 
จําเปนของการมีตําแหนงนักวิจัยในสังกัดคณะ/หนวยงาน ตอไป 9 
 10 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  11 

5.1  แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภยันักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 12 
        ในสถานการณฉุกเฉินของกระทรวงศึกษาธิการ 13 
ประธานเสนอที่ประชุมวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือดวนที่สุด  14 

ที่ ศธ 0508/ว 602 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน 15 
นักศึกษาและสถานศึกษาในสถานการณฉุกเฉินของกระทรวงศึกษาธิการ ความวา ตามที่ไดมีการชุมนุมทาง16 
การเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและขยายไปอกีหลายภูมิภาคของประเทศ ดวยความหวงใยใน17 
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณาจารย บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ18 
อุดมศึกษาจึงไดมีหนังสือแจงใหสถานศึกษาเตรียมการปองกันและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย รวมทั้ง19 
ขอใหผูบริหารสถานศึกษาชี้แจง/แจงใหคณาจารย บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาระมัดระวัง ไมฝาฝนขอ20 
หามตามประกาศของศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหเชิญ21 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ตัวแทน ผูปกครอง เจาหนาที่ตํารวจ และผูเกี่ยวของในทุกสังกัดมารวมประชมุ22 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 พิจารณาแนวทางและมาตรการปองกันเหตุที่อาจจะสงผลกระทบตอนักเรียน นิสิต 23 
นักศึกษาและสถานศึกษาในชวงเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2553 โดยกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย 24 
พรอมรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน  ไดแก 25 

1. การรักษาความปลอดภัยระหวางเดินทางไป-กลับสถานศึกษา 26 
2. การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 27 
3. การประสานงานและติดตอส่ือสาร 28 
4. การจัดมาตรการเสริมดานการเรียนการสอน 29 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 30 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความรวมมอืสถานศึกษาในสังกัด/กํากับทุกแหง31 
ประสานดําเนินงานตามแนวทางและมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไปดวย 32 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 33 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 34 

 35 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   36 

6.1  พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน37 
มนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะที่ 1 38 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี ผูแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอด 39 
เทคโนโลยี เสนอที่ประชุมวา ดวย รศ.จิราภรณ  ศรีนัครินทร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย40 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  คณะที่ 1ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 และมีผลตั้งแตวันที่ 31 41 
พฤษภาคม 2553 เปนตนไป ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตาม ขอ 4.1 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่42 
360/2551) เรื่องแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่กําหนดใหที่43 
ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา จํานวน 44 
5 คน โดยมี รองอธิการบดีเปนประธานคณะอนุกรรมการ และตัวแทนคณบดีจํานวน 4 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบ45 
คุณสมบัติและความเหมาะสมของผูทรงคุณวุฒิที่รับการเสนอชื่อเปนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา46 
สาขาวิชา เพื่อใหที่ประชุมคณบดีพิจารณาใหความเห็นขอบ กอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง   47 
โดยการเสนอชื่อสามารถเสนอโดยคณบดีจากคณะวิชาที่เกี่ยวของ หรือโดยการเสนอตัวเอง  48 

จึงเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการ 49 
จริยธรรมการวจิัยประจําสาขาวิชา  50 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะใหฝายวิจัยฯ พิจารณาดวยวากระบวนการในการ 51 
สรรหาฯจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 หรือไม หากไมแลวเสร็จ ควรพิจารณา52 
ใหมีผูทําหนาที่แทนประธานคณะกรรมการฯไปพลางกอนดวย 53 
 54 
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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี 10/2553 ณ วันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ:ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 11/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2553 เรียบรอยแลว 

 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการ 1 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะที่ 1 ประกอบดวย 2 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 3 
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 4 
3. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 5 
4. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 6 

 7 
6.2  ขอหารือเก่ียวกับการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย  8 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทยเสนอที่ประชุมวา  ดวยคณะกรรมการประจําคณะเทคนิคการแพทย  9 

ประเภทคณาจารยประจํา ซึ่งมิใชคณะกรรมการประจําคณะโดยตําแหนง ไดครบวาระการดํารงตาํแหนงเมื่อวันที่ 10 
20 พฤษภาคม 2553 และคณะไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะฯ จาก11 
คณาจารยประจํา ตามคําสั่งคณะเทคนิคการแพทย ที่ 86/2553 แตเนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ12 
ไมเปนไปตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจํา13 
คณะจากคณาจารยประจํา พ.ศ.2549 ซึ่งกําหนดใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกอนที่กรรมการ14 
ประจําคณะจะครบวาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวา 45 วัน แตคณะฯ ไดแตงตั้งกรรมการดําเนินการไมถึง 45 15 
วัน ตามที่ขอบังคับกําหนด และในขอบังคับฯ ไมไดกําหนดขอยกเวนไวสําหรับกรณีดังกลาว ดังนั้น จึงเสนอที่16 
ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเวนการดําเนนิการตามขอ 11 แหง17 
ขอบังคับฯ ดังกลาวเปนกรณีเฉพาะราย 18 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 19 
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 20 
 21 
 6.3  กําหนดการประชุมวิชาการ สรุปผล “การศึกษาผลกระทบวิกฤติลุมนํ้าโขงแบบเรงดวน” 22 
 ประธานเสนอที่ประชุมวา สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดจัดการประชุมวชิาการ สรุปผล 23 
“การศึกษาผลกระทบวิกฤติลุมน้ําโขงแบบเรงดวน”  ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 –  12.30 น. ณ หอง24 
ประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอเรียนเชิญ คณบดี ผูอํานวยการ รวมการประชุมวิชาการตามวัน เวลา และ25 
สถานที่ดังกลาวดวย 26 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และรวมการประชุมวิชาการดังกลาว 27 
 มต ิท่ีประชุมรับทราบ 28 
 29 
 6.4  การสรุปขอมูลเพิ่มเติมในแบบสอบถาม การกําหนดพันธกิจและนโยบายการบริการและ 30 
         พัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีท่ีพึงประสงค 31 
 คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการรับ32 
ฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อรวมกําหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งกําหนด33 
คุณลักษณะของอธิการบดีคนใหม นั้น คณะแพทยศาสตรกไ็ดจดัใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรใน34 
คณะฯ และเพือ่ใหบุคลากรสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอยางเปนระบบและเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย จึงขอ35 
เสนอใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปนผูใหขอมูลเพิ่มเติม หรือ อาจจะสรุปขอมูลสําคัญบรรจุ36 
เพิ่มเติมลงในแบบแสดงความคิดเห็น เชน ขอมูลสถานภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ ปจจุบัน เปรียบเทียบ37 
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ แผนของมหาวิทยาลัยขอนแกนในระยะเวลา 15 ป ขางหนา เปนตน  38 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 39 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบและประธานรับท่ีจะแจงใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ40 
พิจารณาตอไป  41 
 42 
เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา 43 

                                                          (รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข) 44 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 45 

เลขานุการที่ประชุมคณบดี 46 
 47 
นางสุภารัตน  มูลศรี 48 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 49 
ผูจดรายงานการประชุม  50 


