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เล่าสู่กันฟัง (ฉบับ 16-31 กรกฎาคม 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 ผ่านไปแล้วนะครับส าหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 “ฟ้าหม่นมอดิน

แดง รุ่นที่ 34” ในนามของผู้บริหารคณะ ผมขอขอบคุณผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี ้แต่ส าหรับท่านทีไ่ม่สะดวกและไม่ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้คณะไดฝ้ากคู่มือผู้ปกครองไปกับนักศึกษา

ใหมเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นผมต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย 

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ศ.สพ.ญ.ดร.ธดิารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 น.สพ.กิตติ

กานต์ มุขสมบัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 และ สพ.ญ.ลัลลลิต สุคนรัตนสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 24 ที่ให้เกียรติสละเวลากลับมา

ท าหน้าที่วิทยากรบอกเล่าประสบการณ์ของการท างานที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคณะหวังว่า

นักศึกษาน้องใหม่คงจะได้แรงบันดาลใจจากการรับฟังรุ่นพ่ีที่ประสบผลส าเร็จในชีวิตที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์

ดีๆให้ได้รับฟังกัน และเช่นเคยนะครับเพ่ือเป็นการสื่อสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารงานคณะ ตลอดจนเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย และวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้กับบุคลากร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปทุกท่านที่สนใจได้รับทราบร่วมกัน ผมขอใช้พ้ืนที่ตรงนี้บอกกล่าวเล่า

แจ้งข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ครับ 

1.ประกาศคณะที่ว่าด้วยการรับโอนย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่

ประชุมได้เห็นชอบประกาศคณะว่าด้วยการรับโอนย้ายนักศึกษา ซึ่งล้อตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นว่าคณะวิชาสามารถรับโอนนักศึกษา

ทั้งต่างสถาบันและต่างคณะภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้แต่คณะต้องรับนักศึกษาในจ านวนไม่เกินตามที่ก าหนด

ไว้ในแผนการรับนักศึกษา โดยประกาศของคณะฉบับนี้มีสาระส าคัญ ดังนี้ครับ  

1.1 กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ส าหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ถ้า

คุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาใน

หลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพเป็นนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค

การศึกษาท่ีลาพักการศึกษา และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งนักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมา
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ศึกษาจะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของ

ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา พร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด โดย

หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่โอน

มาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนมีสิทธิเรียนในคณะได้ในระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่เข้า

ศึกษา โดยนับรวมระยะเวลาเรียนจากมหาวิทยาลัยเดิมด้วย ส่วนการคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษา

ที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน คณะจะไม่น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากมหาวิทยาลัยเดิมมาค านวณ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 1.2 การรับโอนจากการย้ายคณะเรียน กรณีนี้นักศึกษาสามารถท าได้โดยการย้ายคณะเรียน ซ่ึงจะกระท า
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบทั้งจากคณะกรรมการประจ าของคณะต้นสังกัด และคณะกรรมการประจ าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายคณะเรียนจะต้องมีคุณสมบัติ (1) เป็นนักศึกษาที่ยังมีสิทธิเรียนในคณะต้น
สังกัด (2)ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน (3) ศึกษาอยู่ในคณะต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วย
กิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งนักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ
เรียนจะต้องยื่นเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการผ่านคณะต้นสังกัด โดย
จะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอย้ายไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  ส าหรับหลักเกณฑ์การเทียบโอน
รายวิชาและอ่ืน ๆ ได้แก่ รายวิชาที่จะเทียบโอนจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และต้องรับโอนหน่วย
กิตของรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้ทั้งหมด โดยนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาของคณะ ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมีสิทธิเรียน
ในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของคณะ (ไม่เกิน 12 ปี) โดยนับจาก
วันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ส่วนการคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายนั้น ให้
ค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนใน
หลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้าศึกษาด้วย ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์จะเปิดรับการโอนย้ายเข้าศึกษาเฉพาะในกรณี
รับเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น และจะกระท าได้ในกรณีที่การรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ (คณะก าหนดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 72 คน) นอกจากนั้นนักศึกษาที่ขอ
โอนย้ายต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50 และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3.50 โดย
จะต้องได้เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50   
2.ประกาศคณะว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

ในแต่ละปีงบประมาณ คณะได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณในการพัฒนา

บุคลากรทุกสาย และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของคณะที่รับหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานใน

ภารกิจประจ า คณะจึงได้พิจารณาออกประกาศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดข้ึน โดยในส่วนของบุคลากรสาย



3 
 

                 
วิสัยทัศน์ : คณะสัตวแพทยศาสตรช้ั์นน าของเอเชีย  สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

(A leader in  veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better  society for all) 
 

วิชาการ และสัตวแพทย์ ปกติมีการก าหนดวงเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ปีละไม่เกิน 

10,000 บาท และเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ปีละไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่ (1) อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ หรือกองบรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้เพ่ิมงบประมาณเพ่ือร่วม

การอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 20,000 บาท และ (2) สัตวแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ให้เพ่ิม

งบประมาณเพ่ือร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน 

(ยกเว้น สัตวแพทย์) ปกตคิณะก าหนดวงเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ปีละไม่เกิน 

5,000 บาท และเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ปีละไม่เกิน 5,000 บาท เว้นแต่ (1) ผู้อ านวยการกอง

บริหารงานคณะให้เพ่ิมงบประมาณเพ่ือร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 20,000 บาท (2) หัวหน้า

งานให้เพ่ิมงบประมาณเพ่ือร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 15,000 บาท และ (3) หัวหน้าภารกิจ

ให้เพ่ิมงบประมาณเพ่ือร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 10,000 บาท 

ทั้งนีเ้งินงบประมาณท่ีจัดสรรให้ดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้เฉพาะตัวแต่ละคนในแต่ละปีงบประมาณ ไม่

สามารถขอใช้โควตาในส่วนของคนอ่ืนได้ โดยการขอเข้าประชุม อบรม สัมมนา ต้องตรงกับภาระหน้าที่หลักท่ี

รับผิดชอบอยู่ หากแต่ละคนมีเงินเหลือจากการไปประชุม อบรม สัมมนา ไม่สามารถยกยอดไปใช้จ่ายใน

ปีงบประมาณอ่ืนได้ หากมีเงินเหลือในปีงบประมาณนั้นก็ให้น าไปใช้จ่ายรวมกับการน าไปเสนอผลงานทางวิชาการ

ได้ แต่ไม่สามารถน าเงินเหลือจากการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการไปใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนาได้ และ

ส าหรับการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการนั้น หากผลงานดังกล่าวมีผู้ร่วมผลงานหลายคน ให้สิทธิ์ในการไปเสนอ

ผลงานทางวิชาการได้เพียงคนเดียวเท่านั้น อนึ่งกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอย่าง

เร่งด่วน หรือมีความจ าเป็นต่อการบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ คณบดีอาจอนุมัติงบประมาณให้บุคลากร

เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาเชิงวิชาการหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย

เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

3.การขอรับรองการเทียบคุณวุฒิผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ว่าเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ในการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่

ผ่านมา สัตวแพทยสภาได้มีมติเห็นชอบตามที่วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ช านาญการแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือขอความ

เห็นชอบการเทียบคุณวุฒิผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือ
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หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ และ ว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าระดับปริญญาเอก โดยในปัจจุบันวิทยาลัยวิชาชีพ

การสัตวแพทย์ช านาญการแห่งประเทศไทยได้พัฒนาและประกาศเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ของสาขาต่างๆ ในปี 

2557 รวมทั้งสิ้น 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาพยาธิวิทยา สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ สาขาศัลยศาสตร์ สาขา

อายุรศาสตร์ และสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ไดร้่วมกับสถาบันฝึกอบรมฯ จัดการ

ฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจ าบ้าน ในทุกสาขา ตั้งแต่ปี2562 โดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการ

ฝึกอบรมฯ และสามารถสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้ในปี 

2565 

อนึ่ง วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ช านาญการแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานของสัตวแพทยสภา  

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 เพ่ือออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือให้วุฒิบัตรแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ในการนี้สัตวแพทยสภา ได้ออกข้อบังคับสัตว

แพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ช านาญการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 ข้อบังคับสัตวแพทยสภา

ว่าด้วยการจัดตั้ง การด าเนินการ และการเลิกสถาบันที่ท าการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพ

การสัตวแพทย์ พ.ศ.2557 และข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพ่ือแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ.2557  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม

และสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในสาขาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

4.การแก้ไขปัญหาต่อข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาคณะเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะได้มีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2563 ขึ้น โดย

โครงการนี้นอกจากจะเป็นโอกาสในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ซึ่งผ่านที่ประชุมกรรมการประจ า

คณะไปยังบุคลากรทุกกลุ่มแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่คณะได้ด าเนินโครงการในการเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ล้อตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยมีการเพ่ิม

กิจกรรมการบรรยายอีก 2 หัวข้อ คือ การพัฒนาการให้บริการที่ดี และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร 

นอกจากนั้นก็ยังได้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา และ

แผนปฏิบัติการด้านประกันคุIภาพของคณะในปีการศึกษา 2563 ด้วย 

 และนอกจากนั้นในบรรยากาศดังกล่าวคณะผู้บริหารยังได้รับโอกาสจากบุคลากรผู้เข้าร่วมสัมมนาในการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคณะทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย
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และบริการวิชาการ รวมทั้งการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วย ผมในฐานะคณบดีขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน

ที่ได้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาบางประการที่เกิดข้ึน และขออนุญาตน าปัญหาบางประการที่

เกิดข้ึนพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ 

 กรณีการรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชาวต่างชาติเข้าฝึกงานที่คณะและโรงพยาบาลสัตว์ ในระยะ

หลายปีที่ผ่านมา (ก่อนมีการระบาดของโรคโควิด-19) คณะก็คล้ายกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยที่มีโครงการรับ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศโดยผ่านการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่เข้าร่วมโครงการ นั่นก็

หมายความว่ามีท้ังนักศึกษาของคณะที่ขอไปฝึกงานที่ต่างประเทศและในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยต่างประเทศขอมาฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์ของคณะ เช่น นักศึกษาจาก CVASU ประเทศบังคลาเทศ 

ด้วยความที่ผู้บริหารของ CVASU มีความต้องการที่จะให้นักศึกษาของตนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนพร้อม

กับได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ทันสมัยจึงได้พยายามติดต่อเพ่ือขอให้นักศึกษาได้มีโอกาสมา

ฝึกงานที่คณะอย่างต่อเนื่องและอาจจะอยู่ในจ านวนต่อกลุ่มที่ค่อนข้างมาก เช่น มาคราวละ 15-20 คน ซึ่งคณะก็ได้

พยายามจัดแบ่งกลุ่มให้เล็กลงและหมุนเวียนไปตามจุดการฝึกต่าง แต่ด้วยจ านวนที่มากก็อาจจะท าให้เกิดความไม่

สะดวกกับคณาจารย์และสัตวแพทย์ที่จุดเหล่านั้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนๆ และนักศึกษาของคณะด้วย โดยเพื่อ

เป็นการสนองตอบต่อปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะนั้นคณะจึงได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยที่ก ากับ

ดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาดูแลการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงานระยะสั้น และ

คณะกรรมการชุดดังกล่าวก็ได้มีการสรุปแนวทางเป็นหลักเกณฑ์ร่วมกันว่าจะมีการรับนักศึกษากลุ่มละไม่เกิน 8 คน 

เพ่ือไม่ให้กระทบกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวนั้นเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่งขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากรณีรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึกงานที่

คณะนั้นคณะไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณแต่อย่างใดแต่คณะได้มีการสนับสนุนที่พักให้แก่นักศึกษาต่างชาติเหล่านั้นใน

ขณะที่พักอาศัยบนห้องพักนักศึกษาต่างชาติบนชั้น  6 ของอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า  

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรคณะทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันท างานในหน้าที่ของแต่ละท่านรวมถึง
การช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย หรอืสังคมภายนอกรว่มกันครบั  
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