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เล่าสู่กันฟัง  

(ฉบับ 1-15 กรกฎาคม 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 เพ่ือเป็นการสื่อสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานคณะ ตลอดจนเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้กับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง  

ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกท่านที่สนใจได้รับทราบร่วมกัน ผมขอใช้พ้ืนที่ตรงนี้บอกกล่าวเล่าแจ้งข้อมูลต่างๆที่

น่าสนใจดังนี้นะครับ 

1.สารสนเทศพื้นฐานด้านบุคลากรของคณะในปัจจุบัน 

 เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูลด้านบุคลากรของคณะในปัจจุบันให้ทุกๆท่านได้รับทราบผมขอน าเสนอข้อมูลที่

ได้รับจากภารกิจการเจ้าหน้าที่มาน าเสนอให้ท่านได้ทราบพอสังเขป ดังนี้โดยพบว่าภายหลังจากที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจะครบรอบ 5 ปี ในเดือนนี้ 

(วันที่ 18 กรกฎาคม) ปัจจุบันคณะของเรามีจ านวนข้าราชการเหลือเพียง 10 คน(สายผู้สอน 9 คน สายสนับสนุน 1 

คน) และในภาพรวมของคณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 211 คน  

1.1 บุคลากรสายวิชาการ 

ปัจจุบันคณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งหมด 71 คน(พนักงานมหาวิทยาลัย : ข้าราชการ เท่ากับ 

62:9) และถ้าหากในสิ้นเดือนกันยายน 2563 นี้คณะยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตราอาจารย์ทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุ

ราชการก็จะท าให้อาจารย์ของคณะมีจ านวน 70 คน เพราะปีนี้คณะเราจะมีอาจารย์ 1 คนเกษียณอายุราชการ คือ 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ท่านอดีตคณบด ีสังกัดกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปีนี้เป็นต้น

ไปจะมีอาจารย์ของคณะทยอยเกษียณอายุราชการทุกปีและจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี 

2568-2572 จะมีอาจารย์เกษียณถึง 45 คน และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารคณะได้มีการวางแผนรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตไว้แล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งคณะมั่นใจว่าสามารถท่ีจะด าเนินการมาตรการเพ่ือรองรับกระบวนการจัดการศึกษา

ได้อย่างแน่นอน  

จากจ านวนอาจารย์ 71 คนในปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 11 คน (15.5%) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 35 คน (49.3%)  และรองศาสตราจารย์ จ านวน 25 คน(35.2%)  และเมื่อพิจารณาในส่วนของระดับ

การศึกษาพบว่ามีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 9 คน (12.7%)  ระดับปริญญาโท 13 คน (18.3%)  
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และระดับปริญญาเอก จ านวน 49 คน (69.0%)  โดยขณะนี้มีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 

6 คน ศึกษาต่อในในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 2 คน ส่วนอาจารย์อีก จ านวน 4 คน ก าลังศึกษาต่อ

ในหลักสูตรสหวิทยาการสัตวแพทย์ของคณะ รายละเอียดของต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของคณาจารย์ เป็นไป

ตามตารางที่น ามาประกอบ 

สรุปบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ข้อมูล ณ  29 มิ.ย.2563) 

ประเภท สายวิชาการ สัตวแพทย์ สายสนับสนุน รวม ร้อยละ 

ข้าราชการ 9 - 1 10 4.74 
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยน
สภาพ) 

46 0 20 66 31.28 

พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณ) 16 18 37 71 33.65 

พนักงานมหาวิทยาลัย(รายได้) 0 5 14 19 9.01 

ลูกจ้างประจ า 0 0 9 9 4.26 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 0 0 36 36 17.06 

รวมทั้งสิ้น 71 23 117 211 100 

 
สรุปต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนและ ระดับการศึกษาของคณาจารย์ (ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 2563) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับการศึกษา รวม(คน) 

ปริญญาตรี (คน) ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก(คน) 

อาจารย์ 4 1 6 11 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 7 24 35 

รองศาสตราจารย์ 1 5 19 25 

รวม 9 13 49 71 

 
1.2 สัตวแพทย์ 

ปัจจุบันคณะมีสัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จ านวน 23 คน แบ่งเป็นพนักงานเงินงบประมาณ 18 

คน และพนักงานเงินรายได้ จ านวน 5 คน โดยในปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วงของการเปิดรับใหม่จ านวน 2 อัตรา  
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1.3 บุคลากรสายสนับสนุน 

เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะมีแนวโน้มที่ลดจ านวนลง เนื่องจากคณะ

ไม่ได้รับการจัดสรรต าแหน่งทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการแต่อย่างใด ท าให้ในตอนนี้คณะมีเจ้าหน้าที่สาย

สนับสนุน จ านวน 117 คน (พนักงานมหาวิทยาลัย 71 คน ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 9 คน ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย 36 คน โดยในปี 2563 นี้มีบุคลากรสายสนับสนุน 2 คน ที่จะเกษียณอายุราชการ คือ นายสมัย แข็งขัน 

สังกัดงานแผนและงบประมาณ และนางสุดารัตน์ บัวทวน หัวหน้าภารกิจวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการ

การศึกษา กองบริหารงานคณะ  

2.สารสนเทศด้านนักศึกษาของคณะในปัจจุบัน 

 ในปีการศึกษา 2563 ที่จะมีการเปิดภาคการศึกษาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ คณะมีหลักสูตรที่

ด าเนินการอยู่ 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 

 ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีจ านวนนักศึกษา 479 คน (ปี 1.โครงการปกติ 72 

คน /ปี 2 โครงการปกติ 70 คน /ปี 3 โครงการปกติ 33 คน โครงการพิเศษ 41 คน /ปี 4 โครงการปกติ 41 คน 

โครงการพิเศษ 42 คน /ปี 5 โครงการปกติ 35 คน โครงการพิเศษ 56 คน /ปี 6 โครงการปกติ 27 คน โครงการ

พิเศษ 62 คน  

สรุปจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2563 (ข้อมูล  30 มิถุนายน  2563) 

ชั้นป/ีปี พ.ศ. ภาคปกติ โครงการพิเศษ ชาย หญิง รวม 

1 (63) 72 - 24 48 72 
2 (62) 70 - 15 55 70 

3 (61) 33 41 21 53 74 
4 (60) 41 42 25 58 83 

5 (59) 35 56 27 64 91 

6 (58) 27 56 28 55 83 
7 (52-57) - 6 4 2 6 

 278 201 144 335  
479 รวม 479 479 
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 โดยในปีการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาใหม่ยืนยันการเข้าเรียน จ านวน 72 คน แบ่งเป็น รอบท่ี 1 การรับ

นักศึกษาด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน

การรับสมัครทางเว็บไซต์) จ านวน 4 คน รอบท่ี 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 

17 คน รอบที่ 3 การรับนักศึกษารับตรงร่วมกัน โดยร่วมรับกับโครงการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย (กสพท.) จ านวน 22 คน และ รอบท่ี 4 การรับสมัครรอบแอดมิสชัน (Admission) ซึ่งเป็นรอบของการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ด าเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

จ านวน 29 คน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

  ระดับปริญญาโท: 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์

สาธารณสุข (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ในปัจจุบันทั้งสอง

หลักสูตรมีนักศึกษา 27 คน (นักศึกษาชาวไทย 19 คน นักศึกษาต่างชาติ 8 คน) 

  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์

การสัตวแพทย์คลินิก (ยังไม่มีการรับเข้า หลักสูตรพ่ึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) 

  ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

(นานาชาติ) ปัจจุบันมีนักศึกษา 27 คน (นักศึกษาชาวไทย 21 คน นักศึกษาต่างชาติ 6 คน)    

3.ขอเชิญร่วมปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ลงจึงขอเชิญชวนให้บุคลากรของคณะทุกๆท่านร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในเรื่องของ

การใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีสถิติว่ากว่าร้อยละ 70 ขอค่าไฟฟ้ามีที่มาจากการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นหลัก 

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนบุคลากรใช้เครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็น วันใดที่อากาศเย็นสบาย เช่น มีฝนตก ก็อาจจะ

งดการเปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น และขอรณรงค์ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเช้า 09-11.30 นาฬิกา และ

บ่าย 13.30-16.00 นาฬิกา ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ส่วนมาตรการอ่ืนๆก็เช่น การ

ขึ้นลงชั้นเดียวไม่ใช้ลิฟต์ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในขณะพักเที่ยงหรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที หรือปิดเครื่อง

ถ้าไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดสวิทซ์ไฟ เช่น เครื่องท าน้ าเย็น กระติกน้ าร้อน เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  หลังเลิกงานและวันหยุดราชการ เป็นต้น 
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4.ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 ในนามของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขอเป็นตัวแทนบุคลากรทุกๆ ท่านร่วมแสดง

ความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ 

 บุคลากรสายวิชาการ 

 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ 

 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ : รศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ/รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ ค า

พา/รศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์/รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์/รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์/รศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ 

ธ ารงยศวิทยากุล/รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน  

 บุคลากรสายสนับสนุน 

 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ : นายยรรยง วังปรีชา/นายประพันธ์ แก่นจ าปา/นางสาวปริณดา 

นามโคกศรี    

5.ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาคณะ ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2563 

 ในวันศุกร์ที ่16 กรกฎาคม 2563 นี้ ขอเชิญบุคลากรคณะทุกๆท่านร่วมกิจกรรมสัมมนาคณะ ประจ าปี 

2563 โดยในปีนี้จะมีกิจกรรมที่ส าคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาการให้บริการ (service mind) จรรยาบรรณ

ผู้ปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ การถ่ายทอดแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปี 2564 

และแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะจึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อม

เพรียง 

6.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

 ตามท่ีคณะได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม อาจารย์ประจ าวิทยาลัยศึกษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ LEAN ในการพัฒนาองค์กร” ในบ่ายวันที่ 31 

กรกฎาคม 2563 นั้น ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้บริหารคณะในปัจจุบันแล้วยังเป็นการพัฒนา

ผู้บริหารในอนาคตของคณะด้วย เนื่องจากอีกระยะเวลา ประมาณ 1 ปีครึ่งก็จะมีกระบวนการสรรหาคณบดีคนต่อไป

ของคณะ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมผู้บริหารในอนาคตของคณะด้วย จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้ที่มีความประสงค์จะ
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วิสัยทัศน์ : คณะสัตวแพทยศาสตรช้ั์นน าของเอเชีย  สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

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

เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ โดยนอกจากหัวข้อในการบรรยายในครั้ง

นี้แล้วคณะยังจะมีการจัดกิจกรรมอบรมผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกหลายหัวข้อ อาทิเช่น การประกัน

คุณภาพคณะโดยเกณฑ์ EdPEx การใช้ Big data ในการบริหารองค์กร การบริหารองค์กรเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรม 

ฯลฯ เป็นต้น 

ท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกๆท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันท างานใน
หน้าที่ของแต่ละท่านรวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น
กันอย่างแข็งขัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักส าคัญที่จะท าให้คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเรา
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ  

 
ขอแสดงความนับถือ 
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
คณบดี 


