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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 8/2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมคชสาร อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์
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2. ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา
3. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
4. ผศ.น.สพ.ดร.พงษ์ธร สุวรรณธดา
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
6. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
7. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
8. รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
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9. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
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10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางวีณา รองเมือง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจําในคณะ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ าจากคณาจารย์กลุ่มผูส้ อนรายวิชา กรรมการ
ทางปรีคลินิก
ผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ าจากคณาจารย์กลุ่มผูส้ อนรายวิชา กรรมการ
ทางคลินิก
ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
25
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การทบทวนโครงสร้างการบริหารวิชาการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะได้จัดโครงการ VM KKU Meeting ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ.2563 ในหัวข้อ การทบทวนโครงสร้างการบริหารวิชาการ ซึ่งได้รับข้อเสนอจากคณาจารย์หลาย
ประเด็น ดังนั้น จึงควรให้คณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างสาขาวิชา ดําเนินการไปตามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง โดยนําข้อเสนอของคณาจารย์ไปพิจารณา และรายงานให้คณบดีทราบต่อไป
ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอเพิ่มเติมว่าควรจะนําข้อเสนอแนะของคณาจารย์มารายงานต่อ
ที่ประชุมด้วย นอกจากนั้น แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ที่นําเสนอในคราวประชุมครั้งก่อน ยังไม่เห็น
รายละเอียดว่าได้ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มี
การสอบถามเรื่องเรื่องเงินสะสมของคณะ จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าภารกิจด้านการเงินและบัญชีจัดทําเงินสะสม
และรายงานในงบประมาณเงินจ่ายประจําเดือน โดยได้นําขึ้นไปไว้ในเว็บไซต์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึง่ เป็นหนึ่งใน
มาตรการที่มหาวิทยาลัย ให้คณะดําเนินการ ได้แก่
1) การปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2) การสร้างจิตสํานึกในการให้บริการ
3) เพิ่มขั้นตอน แนวปฏิบัติ การยืมทรัพย์สนิ ของทางราชการ
4) การสื่อสารงบประมาณประจําปี และการเบิกจ่ายงบประมาณ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.3 รายได้โรงพยาบาลสัตว์ ปีงบประมาณ 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
รายได้ของโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/z8j-s ซึ่งรอง
คณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งเพิ่มเติมว่าในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 รายได้โรงพยาบาลสัตว์ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท แต่พอสถานการณ์ทุเลา รายได้ก็กลับมาสู่
ในระดับเดิม คือ เดือนละประมาณ 3.3 ล้านบาท ทั้งนี้ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
เสนอให้จําแนกรายละเอียดด้วยว่า รายได้มาจากส่วนใด และควรมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิม่ ด้วย โดยเฉพาะโรงพยาบาลได้
ตั้งหน่วยบริการฉุกเฉิน 24 ชัว่ โมง ยังไม่ทราบว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร ซึ่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
แจ้งว่า ได้ดําเนินการจัดทําแล้ว แต่ไม่ได้นํามารายงาน ในส่วนของเดือนกรกฎาคม กําลังดําเนินการ ซึ่งต่อไปจะ
นําเสนอผ่าน Dash Board ของโปรแกรม POWER BI ซึ่งทุกคนจะเห็นรายละเอียด รายรับ-รายจ่ายได้
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยที่จะได้มี
การแจกแจงรายรับ-รายจ่าย และควรรายงานให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ ซึ่งอาจเป็นทุกไตรมาส เพื่อแสดงให้เห็น

-3ถึงทิศทางของรายได้ จะได้มขี อ้ เสนอแนะอย่างถูกต้อง และทราบมาว่าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีขนาด
ใกล้เคียงกัน ปัจจุบันมีรายได้ประมาณเดือนละ 4-5 ล้านบาท ดังนั้น จึงควรหาคู่เทียบ เพื่อจะได้ทราบสถานะของ
โรงพยาบาลว่าปัจจุบันอยู่ในลําดับใด
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2564
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2563) เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ ตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/-gsec ดังนี้
สัดส่วนทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้
1) วงเงิน 500,000 บาท จัดสรรให้กลุ่มวิจัยใหม่ จํานวน 1 กลุม่ ในปีงบประมาณ 2564
(ต้องมีโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อกลุ่ม)
2) วงเงิน 1,500,000 บาท จัดสรรให้จํานวน ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ
(ไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ)
3) วงเงิน 300,000 บาท จัดสรรให้จํานวนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ (ไม่เกิน 150,000 บาท/
โครงการ) ให้กบั นักวิจัยใหม่ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันยื่นขอรับ
ทุนสนับสนุน
4) วงเงิน 90,000 บาท จัดสรรให้โครงการวิจัยทางคลินิก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
(ไม่เกิน 30,000 บาท/โครงการ) และต้องมีบุคคลกรสายผูส้ อนเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยด้วย
5) วงเงิน 20,000 บาท จัดสรรให้โครงการวิจัยสถาบัน ภายใต้กรอบวิจัยคณะ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ (ไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ)
6) วงเงิน 150,000 บาท จัดสรรให้โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม จํานวนไม่น้อยกว่า
1 โครงการ(ไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการ)
7) วงเงิน 150,000 บาท จัดสรรให้โครงการวิจัยร่วมในโครงการ Smart Farming
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ (ไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการ)
8) วงเงิน 150,000 บาท จัดสรรให้โครงการวิจัยที่ร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ(ไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการ)
ทั้งนี้ คณะสามารถปรับเปลี่ยนและโอนวงเงินในแต่ละส่วนได้ตามความเหมาะสมในการพิจารณา
การให้ทุนวิจัย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.2 ร่าง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ .../2563) เรื่อง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ... /2563) เรื่อง
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/uw-6g ดังนี้
การบริหารวิชาการภายในคณะให้แบ่งเป็นสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยให้รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และให้สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 9 กลุ่มวิชา
ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
2) กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
3) กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
4) กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
5) กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
6) กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
7) กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
8) กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
9) กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสตั ว์
โดยให้สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
และให้คณาจารย์ที่สังกัดทั้ง 9 กลุ่มวิชาทุกคนสังกัดสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ คณาจารย์
สามารถรับผิดชอบการเรียนการสอนข้ามกลุ่มวิชาได้ โดยเน้นประโยชน์ของนักศึกษาหรือคณะเป็นสําคัญ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 ร่าง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ .... /2563 ) เรื่อง ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ .... /2563 ) เรื่อง
ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งสืบเนื่องจากผลการประชุม VM KKU Meeting พบว่า
ภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชายังไม่ชัดเจน จึงได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
เข้าหารือ ถึงภาระหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/7bml- ดังนี้
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1) เป็นผู้นําในทางวิชาการ (Academic leadership) ในการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการของสาขาวิชา และเสนอแนวคิดต่อคณบดีในการพัฒนาวิชาการของสาขาวิชา
2) กํ า กั บ ดู แ ล อั ต รากํ า ลั ง ของสาขาวิ ช าให้ ไ ด้ สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3) เสนอแนวทางและแผนพัฒนาคณาจารย์และหลักสูตรของสาขาวิชาให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของสังคม
4) กําหนดวิธีการ กลไกในการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อประโยชน์แห่ง
การพัฒนาสาขาวิชาและคณะ
5) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของหลักสูตร การประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
และการดูแลการจัดทํารายการประเมินตนเอง
6) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณบดีมอบหมาย
7) ให้คณบดีรกั ษาการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...../2563) เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชาการปกติ โรงแรมสุนัขและแมว คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่..../2563) เรื่อง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชาการปกติ โรงแรมสุนัขและแมว คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/f7e5g ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสัตว์มีโครงการโรงแรมสุนัขและแมว เหมือนที่เคยทํามาแล้วเมื่อครั้งโรงพยาบาลสัตว์มี
อาคารอยู่ 1 หลัง ซึ่งขณะนั้นยังมีปัญหาเรื่องอัตรากําลัง จึงได้ยกเลิกโครงการไป ต่อมาเมื่อโรงพยาบาลสัตว์มีความ
พร้อมมากยิ่งขึ้น จึงเริ่มโครงการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นแหล่งงานสําหรับ
นักศึกษา ซึ่งโครงสร้างจะประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และนักศึกษาจ้างงาน โดยมีสัดส่วนรายได้:รายจ่าย
เป็น 60:40 และที่ต้องเสนอประกาศฉบับนี้ เนื่องจากต้องมีหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนต่างๆ ก่อน และ
จะดําเนินการเช่นเดียวกับคลินิกนอกเวลา ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู เห็นว่า โรงพยาบาลยังไม่มีความพร้อม
เรื่องอัตรากําลัง หากจะดําเนินการ ขอให้แยกการบริหารจัดการออกจากโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีลักษณะเดียวกับร้านค้า
สวัสดิการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Pet Shop) และให้คํานวณว่าต้องรับฝากสุนัขหรือแมว จํานวนกี่ตัว ถึงจะ
คุ้มกับที่ลงทุนไป ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าอาหารสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ติดตามมา ซึ่งรองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่า จากที่คํานวณไว้ควรมีรายได้ประมาณ 44,000 บาทต่อเดือน และ
รายจ่าย 33,000 บาทต่อเดือน โดยการรับฝากสุนัขจะคิดคืนละ 150 – 250 บาท แล้วแต่ขนาด ส่วนแมว คิดคืน
ละ 150 บาท ซึ่งประมาณการไว้ที่สุนัข 100 คืน และแมว 90 คืน นอกจากนั้น ยังมีรายได้จากการกําจัดเห็บหมัด
การอาบน้ํา เมือ่ คํานวณแล้วจะมีส่วนต่างประมาณเดือนละ 11,000 บาท ซึง่ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เห็นว่าถ้าเป็น
ช่วงเทศกาลอาจจะได้ตามเป้า แต่สําหรับวันธรรมดา คงเป็นไปได้ยากที่จะมีลูกค้ามาใช้บริการในจํานวนที่ตั้งเป้าไว้ และ
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ด้วยต้นทุนที่สูง โดยเฉพาะต้นทุนการปรับปรุงอาคาร สถานที่ การบริหารให้มีกําไรจึงเป็นไปได้ยากและตนเองก็ไม่
เห็นด้วยที่จะดําเนินการตั้งแต่แรกแล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดย ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง ทั้งนี้
เมื่อผ่านคณะกรรมการการคลังและพัสดุแล้ว ขอให้รองคณบดีฝา่ ยโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์สัมพันธ์ นําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปทบทวน และเมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งให้ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อจะได้นาํ มา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3.5 (ร่างแก้ไข) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานขอถอนวาระออกจากการประชุมในครั้งนี้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.6 การขอใช้พื้นที่ข้างบ่อบําบัดน้ําเสียจัดทําคอกสัตว์และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้พื้นที่ข้างบ่อบําบัดน้ําเสียจัดทําคอกสัตว์และแปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2.9 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/vbcq- ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู เห็นว่าหากที่ประชุมเห็นชอบ จะรวมถึงเห็นชอบใน
งบประมาณที่ตั้งไว้ด้วยหรือไม่ ซึ่งประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในหลักการก่อน และเมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติให้
ใช้พื้นที่แล้ว จะนําแผนงบประมาณที่จะใช้ในการจัดทําคอกสัตว์และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู เสนอว่าเมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้ว ควรที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดูมาตรฐานคุณภาพของฟาร์ม ซึ่ง รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เสริมว่า พื้นที่ดังกล่าวจะใช้สําหรับเลี้ยงวัวเนื้อ ซึ่งมี
เกณฑ์มาตรฐานการทําโรงเรือนว่าจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อสิ่งปนเปื้อน ไม่มีสารเคมีและชีวภาพ มีแหล่งน้ํา
สะอาด แต่พื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ข้างบ่อบําบัดน้ําเสีย ไม่แน่ใจว่าจะเกิดผลกระทบหรือไม่ เพราะการเลี้ยงสัตว์
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นต้นแบบให้ชุมชน จึงอยากให้มีมาตรฐานทีด่ ี เพราะจะกระทบชื่อเสียงของคณะได้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
3.7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2563
(รอบ 9 เดือน)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 9 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/r8iws
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.8 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 (รอบ 9 เดือน)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 9 เดือน โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/3atdy
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.9 รายงานผลการดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2563
(รอบ 9 เดือน)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการ
ดําเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 9 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/whyis
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.10 พนักงานมหาวิทยาลัยขอตําแหน่งชํานาญการ จํานวน 6 ราย
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะ
พิจารณาผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทีข่ อตําแหน่งชํานาญการ จํานวน 6 ราย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11/2560 กําหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในจํานวน 3 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 คน จะต้องดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหรือเทียบเท่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/eqizl ซึ่ง รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เห็นว่า
ควรจะหาผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความรู้ในผลงานวิชาการที่พนักงานมหาวิทยาลัยใช้ขอตําแหน่ง
ชํานาญการ ก็จะทําให้การขอตําแหน่งทางวิชาการมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการหา
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นแต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
3.11 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอห้องพัก ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าพักอาศัยและอัตราค่าใช้กระแสไฟฟ้าที่พักอาศัยชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจาก เดิมที่พักอาศัยชั้น 6 จัดให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น แต่
เนื่องจากยังมีห้องว่าง กอปรกับ ผศ.น.สพ.พิสิษฐ์ สุวรรณโชติ ได้ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชาวไทย ระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าพัก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกรณีแรกของคณะ จึงได้จัดทําร่างประกาศ
ดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญคือให้ความสําคัญกับนักศึกษาต่างชาติก่อน และหากเป็น
นักศึกษาชาวไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/m-0ko ซึ่ง ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา เสริมว่า ต่อไปที่คณะเปิดหลักสูตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ดังนั้น การเปิดให้นักศึกษาไทยเข้าพัก จะช่วย
อํานวยความสะดวกให้นักศึกษากลุ่มนี้ ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ และ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ให้
ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยที่จะให้นักศึกษาไทยเข้าพัก เพราะไม่เห็นความจําเป็น และนักศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา
ควรมีความพร้อมอยู่แล้ว
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศและการอนุมัติให้นักศึกษาเข้าพัก โดย รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
และ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง โดยประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไป
จัดทําระเบียบการเข้าพักให้รัดกุมต่อไป
3.12 ขอใช้เงินสวัสดิการร้านค้าเป็นสวัสดิการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บุคลากร
ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระดังกล่าวจากการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.1.3 ขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีนางสาวสุพิชญา ภูนาคํา
ขอเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชา 000 147 Lernig Skills, 366 188 Drugs in Daily life
และ 371 120 Elementary Forensic Sceince ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ A ทุกวิชา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ik76k
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลําดับ 4 ด้านวิชาการและวิจัย QS World Ranking ปี 2021
2) ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทตัวแทนผู้บริหาร
3) ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ ให้รับการสรรหาให้เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
4) รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
กรรมการ กบม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทน รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) จะมีการสรรหาคณบดี 2 คณะ คือคณะเศรษฐศาสตร์ และสํานักหอสมุด
6) การนําองค์กรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกี่ยวกับการดําเนิน ExPEx จะเน้น 4 เรื่อง คือ Lead การนําองค์กร,
Execute การขับเคลื่อนองค์กร, Assessment การประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กร และ Develop การทบทวน
การพัฒนาองค์กร ระบบการทํางานต่างๆ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 สาระสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา ดังนี้
1) รายงานสมาชิกสัตวแพทยสภาประจําเดือนมิถุนายน 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 10,929 ราย
2) อนุมัติการขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ชั้น 1 จํานวน 60
ราย และชั้น 2 จํานวน 6 คน
3) การพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการอบรมผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจํา
บ้าน เพื่อวุฒิบัตรความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ มีผู้ทผี่ ่านการคัดเลือก 7 คน ซึ่งศึกษา
อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 คน และมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน
2 คน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 เล่าสู่กันฟัง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเล่าสู่กันฟัง ฉบับวันที่ 16-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/r8lu1
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 รางวัล “ศาสตราเกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจําปี 2563
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรางวัล “ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล”
ประจําปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบให้ศิษย์เก่าที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคม สร้างชื่อเสียงให้แก่
คณะสัตวแพทยศาสต์ โดยขออนุญาตจากศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ใช้นามของท่านในการ
ประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้บคุ ลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาได้รําลึกถึงคุณประโยชน์ของท่านมอบไว้แก่คณะ ซึ่งในปีนี้
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ได้แก่ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 โดยจะมอบรางวัลในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.
2563 ซึ่งเป็นวันไหว้ครูของคณะ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจําปี 2563
ประธานแจ้งให้ที่ทราบเกี่ยวกับรางวัลศิษย์เก่าที่ภูมิใจ ประจําปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะจัดให้
มีขึ้น เพื่อเป็นชื่มชม ยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในขั้นต้น โดยจะมีการมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า
แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเปลี่ยนมามอบในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.
2563 ซึ่งเป็นวันไหว้ครูของคณะ ซึ่งศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/v4nao ดังนี้
ด้านวิชาการ/วิจัย
1. รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1
ตําแหน่ง อาจารย์ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5
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ตําแหน่ง อาจารย์ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ
1. ผศ.น.สพ.ดร.เชวง สารคล่อง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3
ตําแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตสกลนคร
2. น.สพ.วิเชียร จารุเพ็ง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. น.สพ.พรชัย อินทร์คําดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6
ตําแหน่ง หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านบริหารองค์กรเอกชน/โรงพยาบาลสัตว์
1. น.สพ.เจริญ ภูศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12
ตําแหน่ง Country Manager บริษัท เวท โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์
2. น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14
ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เวท โปรดักส์ กรุ๊ป จํากัด
3. สพ.ญ.สุวิมล อามาตย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16
ตําแหน่ง นายสัตวแพทย์ผชู้ ํานาญการด้านสัตว์ปีก บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
4. น.สพ.อัตพล ทองอร่าม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์โปรเวท จันทบุรี
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2563
.
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
2563 ซึ่งในปี 2563 ได้เสนอชื่อศิษย์เก่า จํานวน 2 คน ได้แก่ น.สพ.ดําเนิน เสาะสืบงาม และ รศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย ซึ่ง
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการติดตาม Curriculum Vitae ของแต่ละท่าน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.7 สาระสําคัญจากการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญจากการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ใน
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. มีผู้บริหารและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมทังหมด 28 คนซึ่งมี
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. กระดาษชําระมีไม่เพียงพอในห้องน้ําชั้น 1 ข้างห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
2. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ไม่เสถียร
3. หน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าปิดจมูกสีขาว มีขนาดเล็กมาก ไม่ได้มาตรฐาน
4. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ควรจะมีอุปกรณ์ให้ยมื เรียน
5. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ พนักงานขับรถในระบบ QR Code
6. ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสต ของห้อง VM 3306
7. เซ็นเซอร์หอ้ งน้ํา ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ดับเร็วเกินไป
8. ร้านอาหารมีไม่เพียงพอ
ฯลฯ
ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู สอบถามว่าโรงพยาบาลสัตว์สามารถใช้ EDUROM ในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ เพราะการสอนหรือการนําเสนองานต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่เสถียร ซึ่งประธานได้
มอบหมายให้ผอู้ ํานวยการกองบริหารงานคณะตรวจสอบ และดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอของนักศึกษาต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/r206d ดังนี้
1. สํานักงาน/สาขาวิชา งบประมาณโครงการที่ตั้ง 40,726,617.98 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 27,715,028.98 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 23,940,675.95 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 13,211,426.60 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 58.78
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 35,152,354.36 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 27,196,716.20 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 25,195,891.19 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 7,955,638.16 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 71.68
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.9 การขอประเมินการสอนของอาจารย์ จํานวน 2 ราย
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวิชาการขอประเมินการ
สอนของอาจารย์ จํานวน 2 ราย คือ อ.สพ.ดร.สุชีวา จันทร์หนู และ อ.สพ.ญ.สุภัทตรา จิตติมณี
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.10 กําหนดการเรียน รายวิชาเตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกําหนดการเรียน รายวิชา
เตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/o4iir ซึ่ง รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เห็นว่าควรขยายเวลาการตอบรับเข้าร่วมโครงการ
ออกไป เนื่องจากกําหนดเดิมค่อนข้างกระชั้นชิด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
4.11 กําหนดการเรียน รายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกําหนดการเรียน
รายวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/fp71b
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.12 กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัลแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ฝ่ายนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุน่ ที่ 34 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563
2. โครงการ Freshmen First Meet Festival หรือ Freshy Camp ครั้งที่ 14 วันที่ 31 กรกฎาคม
– 2 สิงหาคม พ.ศ.2563
3. มอบเสื้อกาวน์ จัดวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
4. ประชุมสโมสรนักศึกษา จัดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
5. โครงการมอบไทด์ติ้ง จัดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
6. โครงการไหว้ครู จัดวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานให้หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์หารือทีป่ ระชุมเรื่อง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 7
ว่าคณะจะมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งประธานขอให้ดู
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ความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยก่อน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 นักศึกษามีพฤติการณ์สมุ่ เสีย่ งจะพลัดตกจากที่สูง
ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณนั จิตะสมบัติ หารือที่ประชุมเรือ่ ง แนวทางการป้องกันนักศึกษาพลัดตก
จากทีส่ ูง โดยเมื่อสัปหาห์ทผี่ ่านมา มีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงพฤติการณ์สมุ่ เสี่ยงทีจ่ ะกระทําการดังกล่าว
โดยอยู่ในบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคําและอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล จึงควรมีรั้วตาข่าย
ป้องกัน ประธานแจ้งว่าได้รับทราบแล้ว ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดจากปัญหาทางจิตใจ อาจหาทางป้องกันได้ยาก
เนื่องจากคณะมีจุดเสี่ยงหลายจุด อย่างไรก็ตามจะรับประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณา และติดต่อให้ผปู้ ระกอบการออกแบบรั้ว
หรือตาข่ายให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การติดป้ายไวนิลของคณะ
ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ป้ายไวนิลบริเวณหน้าคณะมี
ลักษณะซ้ําซ้อนกัน ดังนัน้ จึงควรเลือกใช้อันใดอันหนึ่ง ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ หารือที่ประชุมว่า อยากให้มกี ารเผยแพร่รายงานการ
ประชุมทีผ่ ่านการรับรองแล้ว ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึง่ ประธานแจ้งว่าได้นําไปแขวนในบนเว็บไซต์อยู่แล้ว และ
มอบให้ฝ่ายเลขานุการส่งให้บคุ ลากรทราบทางอีเมลอีกช่องทางหนึ่ง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.5 ที่จอดรถโรงพยาบาลสัตว์
ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ หารือที่ประชุมว่า บริเวณโรงพยาบาลสัตว์มักมีรถของ
บุคคลภายนอกมาจอดอยู่เสมอ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนสาธิต หรือนักเรียนสาธิตเอง จึงอยากกันพื้นทีไ่ ว้เพื่อบุคลากร
ซึ่งรองคณบดีฝา่ ยโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์รับจะไปดําเนินการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.6 กิจกรรมของโรงพยาบาลสัตว์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะ
จะร่วมกับมูลนิธิสัตวแพทย์พระราชทาน ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม พ.ศ.2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.7 ความคืบหน้าห้องปฏิบัติการ
ประธานให้ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู สอบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้าห้อง Clinical
Skills Lab ว่าได้เปิดภาคการศึกษามา 2 สัปดาห์แล้ว มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

- 14 วิจัย แจ้งว่า ขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการปรับปรุงห้อง โดยมอบหมายให้คุณพิณซอ กรมรัตนาพรสั่งซื้อ
ของประจําห้อง และมีบางส่วนต้องยืมจากโรงพยาบาล ซึ่งคงจะใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5

เลิกประชุมเวลา 14.20 น.
(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ

