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รายงานการประชุมคณบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ วันที่  26 ตุลาคม  2549
หมายเหตุ : ไดรบัการรบัรองจากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 16/2549 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว

รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม  2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

                                             
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต  สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2. รศ.ดํ ารงค  หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาราชการแทน

ผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
6. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก รองอธิการบดฝีายวิทยาเขตหนองคาย
7. รศ.ลํ าปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. นายเทพฤทธิ์  ตุลาพิทักษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
9. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดคีณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดคีณะศึกษาศาสตร
11. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย คณบดคีณะพยาบาลศาสตร
12. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ชชูาติ อารีจิตรานุสรณ คณบดคีณะเทคนิคการแพทย
15. รศ.พิษณุ  อุตตมะเวทิน คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดคีณะเภสัชศาสตร
18. ผศ.คณิต  วิชิตพันธุ  รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.มันทนา  สามารถ คณบดคีณะวิทยาการจัดการ
22. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร
26. นางวลัยลักขณ  แสงวรรณกูล รองผุอํ านวยการฝายบริการวิชาการ

แทนผูอ ํานวยการสํ านักวิทยบริการ
(ส ํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)

27. รศ.มนัส  ปะนะมณฑา รองผูอํ านวยการฝายบริหาร
แทนผูอ ํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28. นายสุรเชษฐ  ม่ังมีศรี รองผูอํ านวยการ
แทนผูอ ํานวยการศูนยบริการวิชาการ

29. ผศ .ภาวดี ภักดี รักษาราชการแทนรองผู อํ านวยการฝายวิชาการ
แทนผูอ ํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
(ส ํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

30. ผศ.พิศิษฐ   โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
23. ผศ.อารมย  ตตัตะวะศาสตร รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศ

ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุม
31. นางสังวาลย ชางทอง ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเน่ืองจากติดราชการและภารกิจอ่ืน
1. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ
2. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
3. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
4. นายกิตติบดี  ใยพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
5.  รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
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ผูเขารวมประชุม
1. นางบุบผา  ชอบใช รองประธานสภาขาราชการและลูกจาง คนที่ 2

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เร่ิมประชุมเวลา  13.25 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1  พจิารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
    กรรมการประจ ําคณะจากคณาจารยประจํ า พ.ศ.2549
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่ ศธ 2509.6

(1.4)/15914 ลงวนัที ่12 ตลุาคม 2549 ไดรับแจงจากสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา ไดนํ าประกาศกระทรวงศึกษา
ธกิารเร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานทัว่ไป เลม 123 ตอนที่ 101 ง ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 แลว แตเน่ืองจาก ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วา
ดวย คณุสมบตัแิละวธิกีารสรรหากรรมการประจ ําคณะจากคณาจารยประจํ า พ.ศ.2541 ยังไมสอดรับกบัโครงสรางการแบง
สวนราชการใหม จึงจํ าเปนตองแกไขโดยดวน จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
คณุสมบตัแิละวิธีการสรรหากรรมการประจํ าคณะจากคณาจารยประจํ า พ.ศ.2549 ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอทีป่ระชมุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ รางขอบังคับดงักลาว
มติ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลวเห็นชอบใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป โดยมี

ขอคิดเห็นเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี
1. นิยามในขอ 4 ใหปรับแกไขดังน้ี

- “กรรมการประจํ าคณะ” หมายถึง  กรรมการประจํ าคณะจากคณาจารยประจํ า
               ซึง่มใิชกรรมการประจํ าคณะโดยตํ าแหนง

- “ผูบริหาร” ใหตัดขอความ “หรือไมเปนผูรักษาราชการแทนต ําแหนงผูบริหาร” ออก
- “คณาจารยประจํ า”  ขอความ “...ทั้งงบประมาณแผนดิน หรืองบประมาณเงิน

               รายได” ใหแกไขเปน “...ที่ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน หรือ
               งบประมาณเงินรายได”
2. ขอ 7 ใหปรับแกไขเปน

“ในกรณทีีค่ณะมีการแบงสวนราชการเปนภาควิชา ต้ังแตส่ีภาควิชาข้ึนไป
             ใหสรรหากรรมการประจํ าคณะ จํ านวนไมเกินกึ่งหน่ึงของจํ านวนกรรมการประจํ า
             คณะโดยต ําแหนง และจะเปนคณาจารยประจํ าในภาควิชาเดียวกันเกินกวาหน่ึงคน
             ไมได”
3. ขอ 8 ใหแกไขเปน

“ในคณะทีไ่มมีการแบงภาควิชา หรือมีแตไมถึงส่ีภาควิชา ใหสรรหากรรมการ
              ประจ ําคณะจากคณาจารยประจํ าในคณะเปนกรรมการประจํ าคณะเพิ่มเติม ใหได
              จ ํานวนทัง้หมดไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน

 คณะอาจก ําหนดใหสรรหากรรมการประจํ าคณะจากคณาจารยประจํ าได
              จากผูมคุีณสมบติัเพิม่เติมตามที่คณบดีกํ าหนดก็ได ทั้งน้ี ตองมีจํ านวนไมเกินกึ่ง
              หน่ึงของกรรมการประจํ าคณะตามวรรคแรก
4. ขอ 10 ใหแกไข ดังน้ี

ขอ 10 (3)  ผูที่คณบดีมอบหมาย  เปน  เลขานุการ
ในกรณทีีไ่มมีภาควิชาหรือ มีแตไมถึงสองภาควิชา ใหคณบดีแตงต้ัง

คณาจารยประจํ าเปนกรรมการตามขอ 10(2) ใหครบจํ านวน 2 คน
5. ขอ 13 ใหแกไขเปน

“ ใหคณะทีม่ีการเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในคณะ  ใหดํ าเนินการสรรหา
   กรรมการประจ ําคณะจากคณาจารยประจํ าใหมตามขอบังคับน้ี ภายใน 45 วัน
   นับแตวันที่ขอบังคับน้ี  มีผลใชบังคับ”

6. ขอ 14 ใหปรับแกไขเปน ดังน้ี
“ในระหวางทียั่งไมมีคณะกรรมการประจํ าคณะตามขอบังคับน้ี ใหคณะกรรมการ
  ประจ ําคณะประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา(ถามี) และ
  คณะกรรมการประจํ าคณะที่ยังไมพนจากตํ าแหนง จนกวาจะไดคณะกรรมการ
  ประจํ าคณะชุดใหม”
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ระเบยีบวาระที่ 2  รายงานการปรับปรุงถนนบริเวณประตูทางออกถนนมิตรภาพ
รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงถนนบริเวณประตู

ทางออกดานถนนมิตรภาพ (ประตูศาลเจาพอมอดินแดง) โดยขยายถนนออกเปน 6 ชองจราจร  ก ําหนดแลวเสร็จ
ตามสญัญาในวันที่ 27 มกราคม 2550 จึงท ําใหการสญัจรบริเวณดังกลาวไมสะดวกคลองตัว ดงัน้ันเพ่ือความสะดวก
โปรดหลกีเลีย่งการใชเสนทางดังกลาว และมหาวิทยาลัยไดเปดประตู 3 (ประตูทางเขาอาคาร 25 ป) แทน ส ําหรับ
ส ําหรับในชวงพิธพีระราชทานปริญญาบัตรที่จะมีในเดือนธันวาคมนั้น จะพยายามปรับผิวถนนใหสามารถสัญจรได
สะดวกมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดเชิญผูที่เกี่ยวของประชุมปรึกษาหารือและจัดทํ าแผนการจราจรตอไป

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ และเห็นควรจัดทํ าแผนที่ทางเดินรถ ประชาสัมพันธทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรใหรับทราบโดยทั่วกัน และในชวงที่จะเปดเทอมน้ี ใหจัดต้ังศูนยอํ านวยการเฉพาะกิจเพื่อ
ปองกนัและแกไขปญหาจราจรที่อาจเกิดข้ึน โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารดํ าเนินการตอไป

เลิกประชุมเวลา 14.55 นาฬิกา

    อารมย    ตตัตะวะศาสตร
             (ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)

                            รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
              ปฏิบตัิหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางสังวาลย  ชางทอง
ผูชวยเลขานุการที่ประชุมคณบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม

นางสุภารัตน  มูลศรี
นส.ลัลธริมา  ประจง
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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