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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 16-30 กันยายน 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” ฉบับครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2563 ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะขอ

น าเสนอเพ่ือเป็นข้อมูลให้ทุกๆท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับ และเนื่องจากเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือน

สุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มาถึงก็จะเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2564 

ซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่ ส าหรับปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านไปนั้น มีหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง และเป็น

หน้าที่ของคณะผู้บริหารต้องด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ งานปี 2563 

แผนการบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตามตัวชี้วัดส าคัญ (OKRs) การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

เป็นต้น ซ่ึงในฉบับหน้าผมจะสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของคณะในรอบปีงบประมาณ 2563 มาบอกเล่าเก้าสิบ

ให้รับทราบกันครับ ส าหรับในฉบับนี้ผมขอน าเอาบางเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันดังนี้ครับ    

1.บุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 

 เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ชั้น 2  อาคาร

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของบุคลากรจ านวน 3 ท่าน 

คือ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอ่ียมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของพวกเรา (พ.ศ.2549-2557) คุณ

สมัย  แข็งขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ อดีตหัวหน้างานนโยบายและแผน (ก่อนการปรับ

โครงสร้างคณะ) คุณสุดารัตน์  บัวทวน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  หัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและและ

วิเทศสัมพันธ์ (อดีตหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ก่อนการปรับโครงสร้างคณะ) ซึ่งบุคลากรทั้ง 3 ท่าน ต่างก็ได้

ร่วมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญาท างานให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยตามบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของแต่ละท่านอย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตามในเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ผมขออนุญาตที่จะกล่าวถึงการท างานของ

ท่านอดีตคณบดีท่านที่ 4 ของคณะ ท่าน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย หรือ “พี่อ๋อย” ของพวกเราทุกคน

นั่นเองครับ เพ่ือเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านอดีตคณบดีได้สร้างให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของพวกเราครับ 

 นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาทีท่่านอดีตคณบดีได้ย้ายมาบรรจุเป็นอาจารย์ที่คณะ นอกจากท่านจะได้มุ่งมั่น

ทุ่มเทในการท างานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าตลอดระยะเวลา 23 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่

อาจารย์ที่คณะ และยิ่งกว่านั้นท่านอดีตคณบดีของพวกเรายังได้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารของคณะในต าแหน่งต่าง ๆ 
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ดังนี้ครับ (1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในระหว่างปี 2541-2546 (2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ในระหว่างปี 2546-2549 และ (3) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 4 (วาระ 5 

ตุลาคม 2549-4 ตุลาคม 2557) ติดต่อกัน 2 วาระ เป็นระยะเวลา 8 ปี  

 โดยตลอดระยะเวลาของการท าหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะทั้ง 3 ต าแหน่ง เป็นระยะเวลารวมกว่า 16 ปีนั้น 

ท่านอดีตคณบดีได้มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในคณะของเราซึ่งผมขออนุญาต

น าเอาข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือ “บทสรุป 8 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ท่านอดีต

คณบดีได้ช่วยสรุปไว้เพ่ือคราวที่ท่านด ารงต าแหน่งคณบดีครบ 8 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ครับ โดยหนังสือเล่มนี้

ได้สรุปผลงานที่ส าคัญๆที่ท่านได้ด าเนินการในช่วงปี 2549-2557 ในขณะด ารงต าแหน่งคณบดี อย่างไรก็ตามพวก

เราในคณะต่างก็ตระหนักดีว่าท่านได้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคณะตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่มด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาแล้ว เพ่ือให้เห็นภาพของการท างานของท่านอดีตคณบดีเป็นหมวดหมู่

สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและของมหาวิทยาลัย ผมขอแยกบอกเล่าผลงานของท่านออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ครับ 

1.ด้านการผลิตบัณฑิต หรือด้านการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท าหน้าที่เป็นอาจารย์สอน

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านโคนมแล้วท่านอดีตคณบดี

ยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมาก ๆ ในการผลักดัน ส่งเสริม/สนับสนุนให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (การ

เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) เกิดขึ้นได้ โดยในปีที่คณะได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสืบพันธุ์นั้น อันเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของคณะ

นั้นนักศึกษาในระดับปริญญาโทคนแรกของคณะ (รศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) ก็เป็นนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแล (advisee) ของท่านอดีตคณบดี และ

ในลักษณะที่ต่อเนื่องกันหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรแรกของคณะ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสห

วิทยาการทางสัตวแพทย์) ก็มีการรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 ซึ่งก็อยู่ภายในช่วงวาระของการด ารง

ต าแหน่งคณบดีวาระท่ี 2 ของท่านอดีตคณบดีนั่นเอง  

2.ด้านวิเทศสัมพันธ์ นับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าบุคลากรทุกท่านต้องให้เครดิตเรื่องนี้กับท่านอดีต

คณบดีเป็นอย่างมาก เพราะนับตั้งแตท่ี่ท่านได้อาสาเข้ามาช่วยเหลืองานคณะในต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีตั้งแต่ปี 2541 

นั้น ท่านอดีตคณบดีได้ท าให้คณะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในเอเชียและยุโรป ไม่ว่าจะเป็น Nippon 

Veterinary and Life Science ประเทศญี่ปุ่น Utrecht University ของประเทศเนเธอแลนด์ และ Swedish 
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University of Agriculture Science หรือ SLU ของประเทศสวีเดน โดยเฉพาะกับ SLU ของประเทศสวีเดนซึ่ง

เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาเอกของท่านอดีตคณบดีนั้น ท่านอดีตคณบดีได้ต่อยอดความร่วมมือกับ

สถาบันแห่งนี้จนสามารถเปิดทางให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอีกหลายท่านได้มีโอกาสไปศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ทั้งระยะสั้นและระยาวอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะ

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนั้นปรากฏว่าคณาจารย์ของเรา เกือบ 10 คนที่ได้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซ่ึงคณาจารย์เหล่านี้ถือว่าเป็นก าลังส าคัญมาก ๆ ในการพัฒนาคณะในปัจจุบัน 

นอกจาก SLU แล้ว การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Utrecht University ก็ท าให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

อีกหลายท่านได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ทั้งระยะสั้น

และระยาวอีกหลายครั้งเช่นกัน และมีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน และระดับปริญญาโท

อีก 1 คน อบรมระยะสั้นมากกว่า 5 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนมากกว่า 16 คน กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และใน

ส่วนของ เป็น Nippon Veterinary and Life Science ประเทศญี่ปุ่น นั้นก็เช่นกัน ในระยะเวลาของการมี

ความสัมพันธ์ที่ดีคณะมีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน อบรมระยะยาว 2 คน 

อบรมระยะสั้นจ านวนมากกว่า 15 คน นักศึกษาได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนฝึกงาน จ านวนมากกว่า 50 คน และยังมี

โครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 3.ด้านการผลิตผลงานวิจัย ท่านอดีตคณบดีนับว่าเป็นผู้ที่มีผลงานการวิจัยด้านโคนมเป็นที่ประจักษ์และ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากการถูกรับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรด้านโคนมอยู่เสมอๆ 

และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคืองานวิจัยของท่านยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณาจารย์รุ่นน้องและลูกศิษย์

ในการท าวิจัยต่อยอดและมีการน าผลงานวิจัยเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในแวดวงของปศุสัตว์โดยเฉพาะด้านโคนม ซึ่ง

งานวิจัยของท่านได้มีการบูรณาการกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอย่างสอดคล้อง

ต้องกัน พัฒนาทั้งนักศึกษาและคณาจารย์รุ่นน้องในคณะไปพร้อม ๆ กัน  

 4.ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ถือว่าเป็นจุดแข็ง หรือความโดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจของคณะเป็น

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ียาวด้านวงการโคนมท าให้ท่านอดีต

คณบดีได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยผลงานหรือความโดดเด่นด้านบริการวิชาการสู่สังคมนี้

จะเห็นได้จากการที่ท่านถูกเชิญไปเป็นคณะท างานในทุกระดับ เป็นที่ปรึกษาองค์กรระดับประเทศ หรือระดับ

ท้องถิ่นภูมิภาค เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ตั้งแต่เกษตรกรในฟาร์มไปจนถึงนักวิชาการระดับนานาชาติ นี่ถือว่าเป็น

ความส าเร็จและความภาคภูมิใจของคนท างานได้อย่างดีเยี่ยม 
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 5.ด้านบริหารองค์กร ในฐานะคณบดีอันเป็นต าแหน่งบริหารสูงสุดของคณะนั้น ท่านอดีตคณบดีได้บูรณา

การความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ น าพาคณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราให้มีความโดดเด่น และเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน  ท่านเป็นคณบดี

หญิงคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจจะเป็นคณบดีหญิงคนแรกของคณะสัตว

แพทยศาสตร์ในประเทศไทย ในวาระการด ารงต าแหน่งของท่านได้เกิดสิ่งใหม่ๆมากมาย และเป็นการวางรากฐาน

ของความเข้มแข็งของคณะมาจนถึงปัจจุบัน  

 ดังนั้นเนื่องในวาระของการเกษียณอายุราชการเวียนมาถึงผมจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนคณาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันขอบพระคุณท่านอดีตคณบดีอย่างสูงยิ่งส าหรับทุกสิ่งทุก

อย่างทีท่่านได้ทุ่มเทสรรสร้างให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 23 ปี ของการท างานที่นี่ และพวกเราก็เชื่อมั่นว่าคณะก็จะ

ยังได้รับความเมตตาจากท่านในการที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนและให้ค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะของ

พวกเราต่อไปครับ 

4.งบประมาณบริหารคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นวันแรกของปีงบประมาณ 2564 (และจะไปสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 

กันยายน 2564) เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่จะส่งเสริมให้เกิด

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารองค์กร โดยเฉพาะในประเด็นของการบริหารงบประมาณ ผมขอเล่าสู่

กันฟังในประเด็นของงบประมาณที่เราจะบริหารกันในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ครับ 

 1.งบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2564 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน 2 แนวทาง 

คือ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน และข้าราชการที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพ ประมาณ 105 ล้านบาท 

และงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 6 รายการ ประมาณ 4,800,000 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ขอไป

จะมุ่งไปใช้งานที่โรงพยาบาลสัตว์เป็นหลัก 

 2.งบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2564 คณะได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ของตนเองไว้ที่ 

ประมาณ 82 ล้านบาท แยกออกเป็นในส่วนของกองบริหารงานคณะ ประมาณ 42 ล้านบาท และโรงพยาบาลสัตว์ 

ประมาณ 40 ล้านบาท โดยในการตั้งรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณเงินรายได้จะเป็นงบประมาณแบบสมดุล 

หมายถึงการตั้งงบรายจ่ายกับรายได้ในอัตราเดียวกัน โดยในทางปฏิบัติเราก็ตั้งเป้ากันว่าจะใช้จ่ายเงินไม่เกินเงินที่

เราได้รับมาในปีงบประมาณ ดังนั้นจึงได้มีการตั้งตัวเลขประมาณการรายรับและประมาณการตัวเลขรายจ่ายให้
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สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงแล้ว(และก็มักจะเป็นอย่างนั้นมาทุกปี) หากในการด าเนินงานใน

แต่ละปีงบประมาณมีเงินคงเหลือ คณะก็สามารถน าเงินจ านวนนั้นเข้าไปเก็บในเงินส ารองสะสมของคณะ (ปัจจุบัน

มีอยู่ประมาณ 68 ล้านบาท) ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังแต่อย่างใด เพ่ือให้เห็นภาพคร่าวๆของการจัดสรร

งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ผมขอน ารายละเอียดของการจัดสรรมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ  

  2.1 กองบริหารงานคณะ เราตั้งรายรับและรายจ่ายไว้ที่ประมาณ 42 ล้านบาท โดยในส่วนของ

รายรับส่วนใหญ่จะมาจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นหลัก รวมกับค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และ

ค่าบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย เป็นเงินประมาณ 37 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆอีก ประมาณ 5 ล้านบาท ส่วน

ค่าใช้จ่ายของกองบริหารงานคณะ โดยหลักจะเป็นงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายอุดหนุนการด าเนินงาน ประมาณ 

26 ล้านกว่า ค่าตอบแทนบุคลากรเงินรายได้ ประมาณ 2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน ประมาณ 7 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายลงทุน ประมาณ 3 ล้านห้าแสนบาท และค่าใช้จ่ายอื่นอีก ประมาณ 3 ล้านบาท 

  2.2 โรงพยาบาลสัตว์ การตั้งรายรับของโรงพยาบาลสัตว์ทั้งหมดจะได้มาจากการให้บริการใน

หมวดเงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์  

ประมาณ 40 ล้านบาท โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเงินรายได้ ประมาณ 8 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ประมาณ 24 ล้านหกแสนกว่าบาท ค่าใช้จ่ายอุดหนุนการด าเนินงาน ประมาณ 5 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายอื่น ประมาณ 2 ล้าน 5 แสนกว่าบาท  

 ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนก็จะมีการสรุปผลและน าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ รวมทั้งแขวนบนเว็บไซต์ของคณะเพ่ือให้ทุกท่านที่สนใจติดตามตรวจสอบได้ ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่

ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของคณะผ่านทางเล่าสู่กันฟัง หากท่านมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะก็สามารถแนะน า

ผ่านช่องทางต่างๆที่เรามีครับ ทางคณะผู้บริหารยินดีที่จะให้ความกระจ่างในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบกันใหม่กับ

เล่าสู่กันฟังในฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ     

ขอแสดงความนับถือ 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
คณบดี 


