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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ ณ วันพุธท่ี 26 พฤษภาคม 2553 
หมายเหตุ : ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณบดี คร้ังท่ี 11/2553 เมื่อวันศุกรท่ี 11 มิถุนายน 2553  เรียบรอยแลว 

 

รายงานการประชุมคณบดี 1 
วาระพิเศษ 2 

เมื่อวันพุธท่ี 26 พฤษภาคม 2553 3 
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 5 

ผูมาประชุม 6 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี     ประธาน 7 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน    8 
3. รศ.สัญญา  รอยสมมุติ   รองอธิการบดีฝายบุคคลและการพัสดุ 9 
4. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 10 
5. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 11 
6. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 12 
7. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 13 
8. รศ.อนันต  พลธานี    คณบดีคณะเกษตรศาสตร 14 
9. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 15 
10. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 16 
11. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 17 
12. ศ.ภิเศก  ลุมพิกานนท   คณบดีคณะแพทยศาสตร 18 

และรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ  19 
13. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 
14. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 21 
15. นายเทพภมร  คําสอง   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 ระดับ 6 22 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 23 
16. รศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจรญิ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 24 
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 25 
18. อ.กรกช  ฮามสุโพธิ์    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 26 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี  27 
19. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 28 
20. ผศ.ทรงยศ  วีระทวีมาศ   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 29 
21. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 30 
22. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 31 
23. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 32 
24. รศ.ศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ   รองคณบดีฝายวิชาการ 33 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 34 
25. รศ.ยุพิน  เตชะมณี    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 35 
26. นางสุดใจ  ธนไพศาล   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 36 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 37 
27. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 38 
28. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 39 
29. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  40 
      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 41 
30. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 42 
31. นายบัญชา  พระพล    รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง 43 

แทนประธานสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 44 
32. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 45 

เลขานุการที่ประชุม 46 
33. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 47 
 48 
ผูเขารวมประชุม 49 
1.  ผศ.วรลาภ  แสงวัฒนะชัย   ผูอํานวยการสถาบันภาษา 50 
2.  รศ.สุภาพ  ณ  นคร    ผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 51 
 52 
 53 
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1.  รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 2 
2.  รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชิัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 3 
3.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 4 
4.  ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต    รองอธิการบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 5 
5.  ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร 6 
6.  รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 
7.  ศ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 8 
8.  อ.สุรพล  แสนสุข    ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 9 
 10 
เริ่มประชุมเวลา 17.35 นาฬิกา 11 
 12 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและกลาวขออภยัที่เรยีนเชิญประชมุโดยเรงดวน13 
ในวันนี้ และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 14 
 15 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณาปญหาวิกฤตเรื่องหองเรียน  16 
  เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี17 
เขาศึกษาในปการศึกษา 2553 เปนจํานวนกวา 8,000  คน ซึ่งจําเปนจะตองจัดการเรียนการสอนรายวิชากลาง18 
สําหรับนักศึกษาดังกลาวทั้งหมดเมื่อเปดภาคการศึกษาตน  แตขณะนี้หนวยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอน19 
รายวิชากลางไดแกสถาบันภาษาและสํานักวิชาศึกษาทั่วไปประสบปญหาการจัดหองเรียนรองรับเปนอยางมาก 20 
เนื่องจากการกอสรางอาคารเรียนรวมยังไมแลวเสร็จ  มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองเรงแกไขปญหา21 
ดังกลาวโดยดวน  จึงขอใหผูอํานวยการสถาบันภาษา และผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไปเสนอขอมูลตอ 22 
ที่ประชุม 23 
  ผูอํานวยการสถาบันภาษา เสนอตอที่ประชุมวา ดวยภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 24 
สถาบันฯไดจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ซึ่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หลักสูตรวิชาศกึษา25 
ทั่วไป ในรายวิชา ดังนี้ 26 

- 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร English for Communication 27 
- 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 English for Academic Purposes I 28 
- 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 English for Academic Purposes II 29 
นอกจาก 3 รายวิชานี้แลว สถาบันยังไดสอนรายวิชาซึ่งเปนรหัสของคณะตนสังกัด แตมีความ 30 

ประสงคใหอาจารยจากสถาบันภาษา เปนผูสอน คือ รายวิชา 050 106 Basic Writing ซึ่งเปนรายวิชาของคณะ31 
วิทยาศาสตร และ รายวิชา 010 101 รายวิชาของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น ในการนี้ สถาบันภาษา จึงได32 
แบงกลุมการเรียนใหแกรายวิชาดังกลาว ขางตน ดังนี้ 33 

- วิชา 000 101  จํานวนกลุมเรียนทั้งหมด 155 กลุม 34 
- วิชา 000 102 จํานวนกลุมเรียนทั้งหมด     5  กลุม 35 
- วิชา 000 103 จํานวนกลุมเรียนทั้งหมด    93 กลุม 36 
- วิชา 050 106 จํานวนกลุมเรียนทั้งหมด      4 กลุม 37 
- วิชา 010 101 จํานวนกลุมเรยีนทั้งหมด      5 กลุม 38 

  สถาบันฯประสบปญหาเรื่องไมมีหองเรียนเพียงพอตอกลุมเรยีนที่เปดสอนในภาคการศึกษาตน 39 
และที่ผานมาสถาบันภาษายังไดรับผลกระทบเรื่องหองเรียนขาดแคลนอยางตอเนื่องทุกภาคการศกึษา ดังเอกสาร40 
สรุปความตองการใชหองเรียน ซึ่งมีจํานวนหองที่ยังขาดอยูประมาณ 100 หอง ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสาร41 
ประกอบวาระการประชุม  และสถาบันฯ มีขอจํากัดเกี่ยวกบัการปรับเวลาเรียน เนื่องจากจัดรูปแบบการเรียนแบบ 42 
Block Course ซึ่งหากปรับเวลาใหมอาจกระทบและไมตอเนื่องกับการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ 43 
  ผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป เสนอที่ประชุมวา สํานักฯไดจัดการเรียนการสอนจํานวน 19 44 
รายวชิา และขณะนี้ยังขาดแคลนหองเรียนอยูอีกประมาณ 83 หอง และมีขนาดหองที่แตกตางกนัตามจํานวน45 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนในแตละกลุม 46 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 47 
 48 
 49 
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  ที่ประชุมพจิารณาแลวมีขอสังเกต และขอคิดเหน็เสนอแนะ ดังนี้ 1 
1. ทุกคณะยินดีใหความรวมมือเพื่อแกไขปญหาวิกฤตหองเรียนดังกลาว โดยขอใหทุกคณะ  2 

สํารวจจํานวนหองเรยีนที่ยังวาง /ขนาดความจุของหองเรียน และเวลาที่หองเรียนวาง โดยดวน 3 
2. การแกไขปญหาเฉพาะหนา อาจปรับเวลาในการเรียนการสอนใหมในรายวิชาที่สามารถ 4 

กระทําได โดยใชเวลาชวงพักกลางวัน นอกเวลาราชการ หรอื เสาร/อาทิตย เพิม่เตมิ 5 
3. ควรตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนแตละรายวชิาวามีจํานวนที่แนนอนเทาใด  6 

เพื่อจะไดวางแผนจัดการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับการใชหองเรียนไดอยางเตม็ประสิทธิภาพตอไป 7 
4. ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ขอมูลจํานวนหองเรียนจาํแนกตามขนาดหองเรียน จากฐานขอมูล 8 

ในระบบของสาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและประมวลผล) ที่คณะตางๆ เปนผูกรอกขอมูลนั้น 9 
ยังมีความคลาดเคลื่อน  ควรมีการปรับปรุงขอมูลทุกระยะใหเปนปจจุบัน  โดยขอใหคณะมอบหมายผูรับผิดชอบ10 
ดําเนินการอยางจริงจัง และใหความสําคญักับการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานอืน่ๆ ของมหาวทิยาลัยดวย 11 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมต ิดังน้ี 12 
1.  ขอความรวมมือขอใหทุกคณะ สํารวจจํานวนหองเรียนท่ียังวาง /ขนาดความจุของ 13 

หองเรียน และเวลาที่หองเรียนยังวางอยู แจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียนและ 14 
ประมวลผล) รวบรวมภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2553  ผูประสานงาน  15 
นายสมโภชน  ถ่ินปรุ โทรศัพท 084-2772279 โทรสาร 043-347486 16 

2. เมื่อไดขอมูลจํานวนหองเรียนและจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบถวนแลว 17 
ใหสํานักบริหารฯ  สถาบันภาษา และสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป พิจารณาจัดหองเรียนรวมกัน โดยจะพิจารณาจัด18 
หองเรียนใหกับนักศึกษาท่ีสังกัดคณะน้ัน  ๆ กอน หากคณะใดยังมีหองเรียนเหลือเพียงพอที่จะใหบริการแก19 
นักศึกษาคณะอื่นๆได จะขออนุญาตจัดนักศึกษาคณะอื่นๆไปเรียนในหองเรียนตางคณะตามความจําเปน   20 
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