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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 1-15 พฤศจิกายน 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับ เล่าสู่กันฟังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผม

ในฐานะผู้บริหารคณะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร/รายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารคณะ 

รวมทั้งข่าวสารการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่น่าสนใจ หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

มาบอกเล่าให้ทุกท่านที่สนใจได้รับทราบกันครับ ส าหรับเล่าสู่กันฟังฉบับนี้มีสาระต่าง ๆ ดังนี้ครับ 

1.สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563    

1.1 ผลการประเมินคะแนนความโปร่งใสและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 

2563 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินคะแนนความโปร่งใสและธรรมาภิบาลด้านการบริหารองค์กร

ส าหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นองค์กรเกรด A ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยคะแนนประเมินรวมเท่ากับ 92.10 เพ่ิมขึ้น

จาก 86.67 ในปี 2562 และ 76.66 ในปี 2561 ถือเป็นล าดับที่ 2 ส าหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 

50 ปี โดยคะแนน ITA มีค่าเฉลี่ยภาพรวมระดับประเทศเท่ากับ 67.9 คะแนน ใกล้เคียงกับ 3 ปีที่ผ่านมา โดยการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ

ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ

ประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก าหนด  

1.2 รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
รายงานกระแสเงินสดรับ-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ มีเงินสดรับ 778 ล้านบาท และมีเงินสดจ่าย 1,245 ล้านบาท สรุปมีเงินเหลือสะสมสุทธิ 
จ านวนเงิน 1,979 ล้านบาท 
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1.3 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
    1.ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปี ต้องมีการส ารวจทรัพย์สิน ที่ชัดเจน 

กรณีทรัพย์สินที่มีอยู่จริง มีการใช้งาน ให้ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนทรัพย์สิน หากพบปัญหาสืบเนื่องจาก การตรวจ
นับให้พิจารณาแก้ไขเป็นรายกรณี 

  2.ควรให้ความส าคัญในการเข้ารับต าแหน่งและการพ้นต าแหน่งของผู้บริหารส่วนงาน โดยก ากับ
ให้มีการจัดท าเอกสารการรับและส่งมอบงานในหน้าที่ ที่แสดงถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในการครอบครอง และภาระงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 
2524 

  3.ควรมีการฝึกอบรมผู้บริหารเมื่อเข้ารับต าแหน่งใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  4.ส่วนงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีวงเงินงบประมาณสูง ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป เห็นควร
พิจารณาให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ตรวจสอบภายในของส่วนงานเอง โดยอาจขึ้นตรงต่อคณบดีและอยู่ใน
โครงสร้างของส่วนงาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับตรวจสอบการบริหารของส่วนงานก่อนได้รับการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอก 

5.พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ได้รับการน าไปปฏิบัติโดยผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

1.4 รายงานผลการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการก ากับติดตาม และประเมินผลงานอธิการบดี ไดม้ีการรายงานผลการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย มี
สัดส่วน ร้อยละ 80  
  มีการก าหนดสัดส่วนการประเมินจากผลลัพธ์ส าคัญ (OKR) : ผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 : 
ความพึงพอใจต่อการบริหาร ในสัดส่วน 40 : 30 : 10 ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

(1) ผลลัพธ์ส าคัญที่ใช้ติดตามและประเมิน จ านวน 35 OKRs ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก
ได้ 38.32 คะแนน จากคะแนน 40 คะแนน 

(2) ผลลัพธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 44 OKRs 
ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์อยู่ในระดับดีได้ค่าคะแนน 25.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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(3) ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของอธิการบดีในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ผลจากแบบสอบถามอยู่ในระดับ
ดีได้ค่าคะแนน 7.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 ซ่ึงเมื่อรวมคะแนนจากทั้งสามส่วนเท่ากับ 71.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ถือว่าระดับคะแนน
ที่ไดม้ากกว่ากึ่งหนึ่ง 
องค์ประกอบท่ี 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรมมีสัดส่วนร้อยละ 20  
โดยพิจารณาจากการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามจ านวน 9 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลจาก

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านภาวะผู้น า 
และการส่งเสริมคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ได้คะแนน 14.92 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

โดยเมื่อรวมคะแนนของทั้งสององค์ประกอบเข้าด้วยกันพบว่าอธิการบดีมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 86.18 
มากกว่าร้อยละ 80 จึงสรุปได้ว่าผลการประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ของอธิการบดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งแนวทาง
ประเมินและก ากับการท างานของอธิการบดีในครั้งนี้ก็จะถูกน าไปใช้กับหัวหน้าส่วนงานในระดับคณบดี 23 คณะ
วิชา และผู้อ านวยการส านักอีก 4 ส านักในปีงบประมาณ 2564    
2.สาระส าคัญการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

2.1 แนะน าคณบดีใหม่ 
ที่ประชุมมีการแนะน า ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์  อินทรก าแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อที่ประชุม (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2200/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)  

2.2 การมอบทุนการศึกษา Merck Animal Health ประจ าปี 2563 
 บริษัท Merck Animal Health สหรัฐเมริกา ได้มอบทุนในโครงการ  Merck Animal Health/ 
Veterinary Council of Thailand Veterinary Student Scholarship Program จ านวน  4 ทุน  ๆ  ละ 
2,500 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่นักศึกษา 4 คณะ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่นักศึกษาจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเคยได้รับทุนดังกล่าวนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมา 

2.3 ความคืบหน้าของ มคอ.1 และรายละเอียด มคอ.1 ฉบับเสนอ สกอ. 
 ก าลังอยู่ในการพิจารณาของ สกอ. โดยมีสาระที่ส าคัญท่ีเปลี่ยนไป 2 ประการที่ส าคัญ คือ  
 1.โครงสร้างหลักสูตร ในส่วนของวิชาเฉพาะมีการลดจ านวนหน่วยกิตลงจากไม่น้อยกว่า 204 เป็นไม่น้อย
กว่า 180 หน่วยกิต ระดับพรีคลินิก จ านวนหน่วยกิตรวมเม่ือรวมกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีแล้ว ไม่
เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตท้ังหลักสูตร ส่วนระดับคลินิก จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 
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 2.การรับเข้า แก้ไขให้การก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมเป็นไปตามความต้องการของสถาบัน (แต่เดิมใช้เกณฑ์
ของสัตวแพทยสภา) เนื่องจากกระบวนการรับนักศึกษาเป็นความรับผิดชอบของสถาบันที่จะต้องปฏิบัติให้อดคล้อง
กับข้อบังคับที่แต่ละแห่งก าหนดไว้แล้วการปรับแก้ไขข้อความเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องดังกล่าว และยืดหยุ่นกับ
ระบบการรับเข้าในระดับประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนรวมถึงกลุ่มผู้เรียนในอนาคตท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น 
การศึกษาปริญญาที่สองที่ไม่จ าเป็นต้องเรียนอย่างน้อย 5 ปี เป็นต้น) 

2.4.ความคืบหน้าของการจัดอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต 

ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย อาจารย์ประจ าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการติดตาม
ประเมินการบูรณาการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน 20 วิชาชีพการสัตวแพทย์ (RDU เฟส 2) ได้รายงานสรุปผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้จัดอบรมครูผู้สอนหลักสูตร RDU Vet Curriculum ไปแล้วเมื่อวันพุธ
ที ่5 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดพิมพ์เล่มคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพการสัตว
แพทย์ ซึ่งได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมไปแล้ว และจะส่งไปให้คณะสัตวแพทยศาสตร์สถาบันต่าง ๆ ต่อไป
อีกด้วย 

2.5.การจัดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกสถาบันในประเทศ
ไทย 

เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการให้มากข้ึน อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพการสัตวแพทย์อีกทางหนึ่ง ที่ประชุมจึงได้ก าหนดในการลงนามความร่วมมือกันในระหว่างคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง 13 สถาบันในประเทศไทย โดยจะมีการลงนามกันในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2.6.การบรรยายพิเศษการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่เพื่อให้ได้บัณฑิตสัตวแพทย์ตามอุดม
คติในศตวรรษที่ 21 

ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่เพ่ือให้ได้บัณฑิตสัตวแพทย์ตาม
อุดมคติในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นให้เห็นถึงภาวะคุกคามหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นในทุกระดับ เช่น 
จ านวนประชากรที่ลดลง จ านวนนักเรียนที่น้อยลง การเข้ามาของมหาวิทยาลัยต่างชาติ ล้วนแล้วมีผลต่อการคงอยู่
ของทุกคณะในอนาคตท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นทุกคณะวิชาต้องเร่งในการปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

โดยท่านได้สรุปประเด็นส าคัญว่าภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยควรเป็นแม่งานในการ
จัดงานสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษาในหัวข้อส าคัญต่างๆ เช่น คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการใน
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อนาคต รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในอนาคต รูปแบบการจัดการสอบซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาด้วย    
3.การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2564 

 ในปีการศึกษา 2564 ที่ก าลังจะมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการก าหนดสัดส่วนการรับเข้าศึกษาใน

รอบต่าง ๆ ออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ 

1.รอบ portfolio ก าหนดจ านวนรับไว้ร้อยละ 20-80 

2.รอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดจ านวนรับไว้ร้อยละ 20-80 

3.รอบแอดมิสชันกลาง ก าหนดจ านวนรับไว้ร้อยละ 5-10 

โดยหากการรับไม่เป็นไปตามสัดส่วนดังกล่าวนี้ให้ท าหนังสือขออนญุาตไปที่อธิการบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ของเรา โดยข้อเสนอของคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเราได้สรุป

แนวทาง/สัดส่วนในการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาหน้า ดังนี้ 

1.รอบ portfolio รับจ านวน 15 คน (ร้อยละ 20) 

2.รอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับจ านวน 47 คน (ร้อยละ 65) 

3.รอบแอดมิสชันกลาง รับจ านวน 10 คน (ร้อยละ 14) โดยในส่วนนี้เป็นการร่วมรับกับ กสพท. ซ่ึงได้

ก าหนดว่าคณะวิชาที่เข้าร่วมกับ กสพท.ต้องรับนักศึกษาอย่างน้อย 10 คน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะได้ท าหนังสือขอความเห็นชอบในการรับนักศึกษาในรอบที่ 3 

เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     

ท้ายที่สุดนี้ก็เช่นเคยนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาติดตามอ่าน “เล่าสู่กันฟัง” ซ่ึงในฉบับนี้

อาจจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็นหลัก ผมหวังว่าข้อมูลที่น ามาบอกเล่าใน

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเล่าสู่กันฟังฉบับหน้านะ

ครับ ส าหรับฉบับนี้สวัสดีครับ 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  
คณบดี 


