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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 16-31 ตุลาคม 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” กลับมาพบกับทุก ๆท่านอีกครั้งนะครับ ถือว่าเป็นโอกาสและช่องทางที่ผมใน

ฐานะคณบดีจะได้น าเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะในด้านต่าง ๆ มาบอกเล่าให้ทุกท่านได้

รับทราบกันโดยจะพยายามให้อยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่าที่เข้าใจง่าย และมีความเป็นกันเองให้มากที่สุดนะครับ 

หากท่านอ่านแล้วมีความไม่ชัดเจนในประเด็นใดก็สามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เฟสบุ๊ค 

ไลน์ จดหมาย หรืออ่ืน ๆ ตามที่แต่ละท่านสะดวก ผมและผู้บริหารคณะทุกคนยินดีที่จะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้

เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือหากท่านมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเป็นประการใดต่อการบริหารงานคณะ ท่านก็

สามารถสื่อสารผ่านช่องทางตามที่ผมได้กล่าวไปแล้ว คณะผู้บริหารเรามีความยินดีในการรับเอาข้อเสนอแนะ

เหล่านั้นมาพิจารณาเพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ส าหรับเล่าสู่กันฟงงบบับนี้มีสาระต่าง ๆ ดังนี้ครับ    

1.ผลการประเมินหลักสูตรของคณะในปีการศึกษา 2562 

โดยปกติในทุก ๆ ปี นอกจากคณะจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการจัดการศึกษา หรือการผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการสุขภาพสัตว์ในรูปแบบ

ของการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง หรือการรายงานตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้

ก าหนดไว้แล้ว คณะยังจะต้องมีการถูกประเมินโดยคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอกและภายใน

คณะ เช่น การตรวจสอบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การพัสดุ โดยกองตรวจสอบภายใน การตรวจประเมิน

การบริหารงานคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence; EdPEx) โดยกรรมการจากภายนอก โดยภารกิจส่วนหนึ่งที่คณะจะต้องด าเนินการคือ

การจัดท ารายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรในทุกหลักสูตรที่ได้มีการจัดการศึกษาในปีการศึกษา

นั้น ๆ และในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา (1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563) คณะได้จัดการศึกษา จ านวน 4 

หลักสูตร ดังที่เคยเรียนให้ทราบไปก่อนหน้านี้นะครับ โดยในระดับปริญญาตรีคือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

(สพ.บ.) ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์

สาธารณสุข (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)  ส่วนในระดับ

ระดับปริญญาเอก เราจัดการศึกษาเพียง 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ (นานาชาติ) ซึ่งบัดนี้ผลการประเมินทุกหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยในปีการศึกษา 2562 นี้มีเพียงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้นที่ถูกสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการ
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จากภายนอก ส่วนสามหลักสูตรที่เหลือก็จะมีทั้งคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอกและภายในคณะร่วมกัน

ครับ โดยผลการประเมินทั้ง 4 หลักสูตรของคณะเป็นดังนี้ครับ 

ที ่ หลักสูตร   ระดับคะแนนที่ได้รับ (เต็ม 5) 

2560 2561 2562 

1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 3.09 3.34 3.21 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข 3.17 3.19 3.06 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตว 

แพทย์ (นานาชาติ) 

3.48 3.28 3.36 

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  

(นานาชาติ) 

3.18 3.27 3.75 

อย่างไรก็ตามหากหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ที่ก าลังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาเพ่ือรับรองโดยสัตวแพทยสภาผ่านการรับรองแล้ว คณะผู้บริหารมีความเห็นร่วมกันว่าอาจจะใช้ช่องทาง

ของการที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาน าเข้าเสนอต่อสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือน าเสนอ

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอยกเว้นการตรวจประเมินหลักสูตรใน

แต่ละปีตามช่องทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดช่องทางไว้ว่าหากหลักสูตรใดที่อยู่

ภายใต้การก ากับของสภาวิชาชีพ แล้วสภาวิชาชีพนั้น ๆ ไดใ้ห้การรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันแล้วก็สามารถ

ขอยกเว้นไม่ต้องมีการตรวจประเมินหลักสูตรในแต่ละปีได้ จนกว่าจะครบรอบการประเมินหลักสูตรและสถาบัน

ของสัตวแพทยสภาในรอบต่อไป ซ่ึงในกรณีของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะเราก็จะเป็นปีการศึกษา 

2570 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ข้ึนอยู่กับนโยบายของผู้บริหารคณะในอนาคตที่จะตัดสินใจอีกครั้ง 

2.มาตรการด้านความปลอดภัยของคณะ 

 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะในพันธกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการจัด

การศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการสุขภาพสัตว์ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ เกิดความปลอดภัยกับทั้งบุคลากรทุกกลุ่ม นักศึกษา ผู้

มาใช้บริการที่คณะ ตลอดจนประชาชนทั่ว ๆไป คณะจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของคณะ
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ขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของคณะเพ่ือเป็นแนวทางใน

การด าเนินการเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นให้มากท่ีสุด โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ครับ 

ที ่ หัวข้อ มาตรการด้านความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ 

1 อาคาร/สถานที ่ 1.มีการส ารวจห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประ 
กอบ ห้องน้ า และวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที ่
มั่นคง แข็งแรง หากพบว่าเกิดการช ารุดให้แจ้งผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานคณะทราบทันที แล้วด าเนินการซ่อมแซม 
ให้เป็นที่เรียบร้อย 
2.หากพบว่าอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ์ระบบไฟ 
ฟ้า ระบบประปา ช ารุด เสียหายและสุดวิสัยที่ไม่ 
สามารถด าเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จทันท่วงที  ให้จัดท า 
แนวกั้น  จัดท าป้ายเตือน และรีบด าเนินการแก้ไขให้แล้ว 
เสร็จในระยะเวลาที่เร็วที่สุด 

หวัหน้าภารกิจอา 
คารสถานที่  
และยานพาหนะ 

2 ยวดยานพาหนะ 1.มีการส ารวจ/ตรวจสอบ ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งาน หากพบว่ามีการช ารุดให้แจ้งให้ผู้อ านวยการ 
กองบริหารงานคณะทราบทันทีแล้วด าเนินการซ่อมแซมให้ 
เป็นที่เรียบร้อย 
2.มีการตรวจสภาพรถตามก าหนด 
3.ท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ และเบอร์ 
แจ้งในกรณีเจ้าหน้าที่ขับขี่ไม่สุภาพ 

หัวหน้าภารกิจอา 
คารสถานที่  
และยานพาหนะ 

3 ระบบไฟฟ้า 1.จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั้งในอาคารสถานที่ และ 
บริเวณโดยรอบคณะ 
2.ส ารวจ/ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ทุกชนิด ทั้งในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียนเป็น 
ประจ าทุกสัปดาห์ หากพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ วัสดุ  
ช ารุด เสียหาย ไฟฟ้ารั่ว ให้แจ้งผู้อ านวยการกองบริหาร 
งานคณะทราบทันทีแล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบ 
ร้อย 

หัวหน้าภารกิจอา 
คารสถานที่  
และยานพาหนะ 
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ที ่ หัวข้อ มาตรการด้านความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ 

4 การป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

1.มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานประจ าทุกชั้นของอาคาร 
2.ส ารวจ/ตรวจสอบ ถังดับเพลิงทุกจุดให้พร้อมใช้งาน  
และมีตารางการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
3.มีการจัดซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนัก 
ศึกษา และบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
4.จัดท าทางหนีไฟให้สามารถใช้งานได้ในกรณีบุกเบิน 

หัวหน้าภารกิจอา 
คารสถานที่  
และยานพาหนะ 

5.ตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องใช้ไฟฟ้าในความรับผิด 
ชอบของตนเอง เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดสวิทซ์หรือถอด 
ปลั๊กไฟให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

บุคลากรทุกคน 

5 การใช้ลิฟต์ 1.มีการบ ารุงรักษาตามก าหนด  
2.มีออดสัญญาณและเบอร์โทรศัพท์ส าหรับผู้ขอรับ 
ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุบุกเบิน 
3.จัดเตรียมอุปกรณ์แก้ไขปงญหาเบื้องต้นในกรณีบุกเบิน 

หัวหน้าภารกิจ 
อาคารสถานที่  
และยานพาหนะ 

6 การจราจร 1.มีระบบควบคุมการเข้าออกคณะ โดยมีระบบไม้ 
กั้นอัตโนมัติก้ันทางเข้าออก โดยใช้ระบบคีย์การ์ด  
2.จัดระบบเดินรถทางเดียว  

หัวหน้าภารกิจอา 
คารสถานที่  
และยานพาหนะ 

7 ต้นไม้/กิ่งไม ้ 1.ส ารวจ/ตรวจสอบ ต้นไม้บริเวณลานจอดรถทั้งบริเวณ 
คณะและบริเวณใกล้เคียงสม่ าเสมอ หากพบว่ายืนต้นตาย 
หรือมีก่ิง ก้านที่อาจจะหักโค่น ให้ขออนุญาตตัด โค่น  
หรือ ลิดกิ่งก้าน เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ 
บุคคลหรือยานพาหนะ 

หัวหน้าภารกิจอา 
คารสถานที่  
และยานพาหนะ 

8 ห้องปฏิบัติการ 1.ส ารวจห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ใน
ความดูแลให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง หากพบว่า 
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อาจเกิดอันตราย   ให้แจ้งหัวหน้า 
งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองเพ่ือด าเนินการซ่อม 
แซมให้เป็นที่เรียบร้อย 

พนักงานวิทยา 
ศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์ 

9 กล้องวงจรปิด 1.ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันและสามารถตรวจ 
สอบความผิดปกติของเหตุการณ์ประจ าวันได้ อีกท้ังยัง 
ช่วยในการสืบสวนในภายหลังด้วย 
2.ตรวจสอบการท างาน และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

นายยรรยง วังปรีชา 
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ที ่ หัวข้อ มาตรการด้านความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบ 

10 การก าจัดขยะ 1.ให้ด าเนินการก าจัดขยะติดเชื้อ ขยะมีพิษ สารเคมีอัน- 
ตรายและซากสัตว์ทดลอง ตามมาตรฐานการก าจัด 
ขยะในแต่ละประเภท 

หัวหน้างานห้องปฏิบัติ- 
การและสัตว์ทด 
ลอง/หัวหน้างานบริหาร 
และธุรการของโรงพยา- 
บาลสัตว์ 

 นอกจากนั้นในการให้บริการของหน่วยสัตว์ป่วยวิกฤติ หรือ CCU ที่อาคารณรงค์ กิจพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วย

ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง คณะได้ท าสัญญาจ้างยามรักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าดูแลความ

ปลอดภัยและความเรียบร้อยทุกวัน ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆของคณะก็จะมีสายตรวจจราจรของเจ้าหน้าที่ รักษาความ

ปลอดภัยจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมุนเวียนมาตรวจ

ตราอยู่เป็นระยะ ๆ และในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์คณะก็มีการให้เจ้าหน้าที่ของคณะท างาน

ล่วงเวลาร่วมกับการดูแลสัตว์เลี้ยงของคณะไปพร้อมกัน 

3.ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2563 

 ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 13 และวัน

จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะท าให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจะต้องมีการรายงานตัวเพ่ือซ้อมรับ

พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 11 และ 12 ธันวาคม 2563 และเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องมีมาตรการต่าง ๆ ค่อนข้างเข้มงวดและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ 

และในวันพระราชทานปริญญาบัตรจะให้ญาติที่มาร่วมงานพัก ณ คณะต้นสังกัดของบัณฑิตเพ่ือลดความแออัดของ

ประชาชนบริเวณรอบศูนยป์ระชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกซ่ึงเปน็สถานที่จัดพิธี 

ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาติดตามอ่าน “เล่าสู่กันฟงง” หวังว่าข้อมูลที่น ามาบอกเล่าใน

บบับนี้จะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเล่าสู่กันฟงงบบับหน้านะ

ครับ ส าหรับบบับนี้สวัสดีครับ 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  
คณบดี 


