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รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2546

เม่ือวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น  2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

………………………………………………………………………
ผูมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี ประธาน
2.  รศ.ดํ ารงค    หอมดี       รองอธิการบดฝีายบรหิาร
3. ผศ.อารมย   ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
4. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
6. ผศ.สันติ  วิจักขณาลัญฉ รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สัมพันธ  พันธุพฤกษ คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. ผศ.วรรณภา  ศรีธัญรัตน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
15. ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
16. รศ.นิวัตร   จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
17. ผศ.อาภรณี  ไชยาคํ า รองคณบดีฝายวิชาการ

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
18. รศ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
19. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
20. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
21. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
22. นายจรัญ  ชัยประทุม รองคณบดีฝายบริหาร

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
24. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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25. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร

26. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
27. รศ.ลัดดา  ศิลานอย รองผูอํ านวยการ

แทนผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
28. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
29. ผศ.พิศิษฐ   โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
30. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
31. นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล

ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูเขารวมประชุม
1. นายวินัย  ใจขาน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร คนท่ี 4

เริ่มประชุมเวลา    11.5O    นาฬิกา
ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงตอที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ที่ 16/2546 เม่ือวนัพุธที่ 6 สงิหาคม 2546
ท่ีประชมุมีมตใิหแกไขดงันี้
1. หนาท่ี 1 เพิม่รายชือ่ผูมาประชมุลํ าดบัท่ี 5 รศ.พศิาล  ศริธิร  รองอธกิารบดฝีายวจิยัและ

บรกิารวชิาการ
2. หนาท่ี 8 ระเบยีบวาระที่ 5.3 บรรทดัท่ี 2 คํ าวา “สถถาน” ใหแกไขเปน “สถาน”
3. หนาท่ี9 ระเบยีบวาระที่ 5.5 คํ าวา “การสํ ารวจประชามต”ิ ใหแกไขเปน “การรบัฟงความคดิ

เห็น” เม่ือแกไขเรยีบรอยแลวท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุคณบดี ครัง้ท่ี
16/2546

เม่ือวนัพธุท่ี 6 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน       -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



- 3 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังที ่ 17/2546  ณ  วันที่  13 สิงหาคม 2546

4.1.1 การจัดระเบียบลานจอดรถ ณ ศูนยอาหารและบริการ
ประธานใหรองอธิการบดฝีายบรหิารเสนอตอท่ีประชมุความวา ดวยมหาวทิยาลัยไดรบัการรองเรยีน

จากบคุลากรและผูใชบรกิารของศนูยอาหารและบรกิารจ ํานวนมากวาไมไดรบัความสะดวกในการจอดรถในพื้นท่ีลาน
จอดรถ ณ ศนูยอาหารและบรกิาร  เนือ่งจากมกีารจอดรถไวในลักษณะถาวร มีการกนัท่ีจอดรถไวสํ าหรบัหนวยงานหรอื

รานคาหรอืบคุคลตางๆ ทํ าใหสถานท่ีจอดรถส ําหรบับคุคลทัว่ไปมีจ ํานวนจ ํากดั  ในการนี้ เพือ่อ ํานวยความสะดวกและ
จดัระเบยีบลานจอดรถใหเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจดัการทรพัยสินจงึเสนอรางประกาศฯ เรือ่งการ
จดัระเบยีบลานจอดรถ ณ ศนูยอาหารและบรกิาร มหาวทิยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

จงึน ําเสนอท่ีประชมุเพือ่พจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการจอดรถ

ณ ศูนยอาหารและบริการ และมีขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
1. ควรมีการแบงพ้ืนที่ที่จอดรถออกเปนสามสวน คือที่จอดรถสํ าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ณ ศูนยอาหารและบริการ  ที่จอดรถสํ าหรับรถยนตราชการ  และที่จอดรถสํ าหรับบุคคล
ทั่วไป

2. กํ าหนดเวลาในการจอดรถยนตโดยไมเก็บคาธรรมเนียมใน 2 ชัว่โมงแรก หากจอดเกนิ
กํ าหนดจะตองเสยีเงินคาธรรมเนียม และ เศษของชัว่โมงใหคดิเปนอกีหน่ึงชัว่โมง

3. กรณีรถจักรยานยนต ควรจัดพ้ืนที่จอดรถใหเปนสัดสวนเฉพาะและไมเก็บคาธรรมเนียม
ในกรณีจอดชั่วคราว จะเรียกเก็บเฉพาะกรณีจอดรถนานเกินกวา 1 วัน

4. ใหระบดุวยวา การใหบรกิารทีจ่อดรถตามประกาศฯ น้ี มิใชการใหบรกิารตามกฎหมายแพง
และพาณชิย

5. ควรปรับปรุงและจัดเตรียมพ้ืนที่ภายนอกอาคารส ําหรับเปนที่จอดรถเพิ่มเติมดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สํ าหรับรถจักรยานยนต (ซึ่งฝายบริหารไดมีแผนที่จะดํ าเนินการ
เรียบรอยแลว)

6. ขอเสนอแนะอื่นๆ
- ควรรณรงคเรื่องการขับขี่ปลอดภัยโดยสวมใสหมวกกันนอคควบคูไปกับ

การจัดระเบียบการจอดรถดวย
- ควรดํ าเนินการอยางเขมงวดในการใหนักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามกฎจราจร
- ควรรณรงคโดยปลูกฝงเรื่องการขับขี่ปลอดภัยเชื่อมโยงกับปญหาดานสุขภาพ

ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจทํ าโครงการของบประมาณสนับสนุนจากสํ านักงานเสริมสราง-
สุขภาพได

- ควรมีมาตรการยับยั้งการเพิ่มปริมาณการนํ ารถยนตเขามาใชในมหาวิทยาลัย

4.2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ -ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รางระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการบรหิารอาคารขวญัมอ พ.ศ.2546

ผูแทนศูนยบริการวิชาการขอถอนวาระนี้ออกไปกอน

5.2 ขอหารอืการสงผูแทนสภาขาราชการและลกูจาง เขารวมประชมุคณบดี
เล่ือนไปบรรจุวาระในการประชุมคราวตอไป

เลิกประชุมเวลา  12.30   นาฬิกา

                (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                            เลขานกุารท่ีประชุมคณบดี

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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