รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสั ตวแพทยศาสตร์
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ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมคชสาร อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์
-----------------------------ผู้มาประชุม
1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
2. ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา
3. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
4. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
6. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
7. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
8.นางวีณา รองเมือง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
แล้ว ให้แก้ไขดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 13 – 17 แก้ไข 7. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8. รศ.น.สพ.
ดร.พีระพล สุขอ้วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้มา
ประชุม เป็น ผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน หมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2550-2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสืบเนื่องเรื่องการติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ
ปีงบประมาณ 2550-2563 ว่าได้มีหนังสือติดตามงานวิจัยจากผู้ที่ได้รับทุน ในระหว่างปี 2550-2563 เรียบร้อยแล้ว
และให้ผู้วิจัยรายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานวิจัย ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการวิจัยให้
เสร็จสิ้นได้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการสนับสนุนทุนวิจัยของปีนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่รับผิดชอบได้เกษียณอายุ
ราชการ จึงทาให้การติดตามขาดความต่อเนื่อง โดยคณะจะได้ปรับให้มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 จานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสืบเนื่องเรื่อง จานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยคลินิก โดย รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตตะสมบัติ ประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร ได้แจ้งจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จานวน 2 คน ได้แก่ ด้าน
อายุรศาสตร์ 1 คน และด้านศัลยศาสตร์ 1 คน ซึ่งได้รายงานต่อสัตวแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/uzyox
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.3 การปรับปรุงบริเวณระเบียงและสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่อง การปรับปรุงบริเวณระเบียงและ
สะพานเชื่อมระหว่างอาคารเพื่อ ความปลอดภัย ของนั กศึ กษา โดยในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุ ม ได้
มอบหมายให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะสารวจราคาและแบบแปลนในการทารั้วระเบียงและสะพานเชื่อม
ระหว่างอาคารเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่เนื่องจากแบบแปลนที่ผู้ประกอบการเสนอมีราคาสูง
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางเพิ่มเติม โดยการท าระบบล็อคประตูอัตโนมัติ ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งจะประหยัด
งบประมาณ สะดวก และมีทัศนียภาพสวยงามกว่า ทั้งนี้ ได้ดาเนินการสืบราคาการทาระบบล็อคประตูอัตโนมัติ
เรียบร้อยแล้ว เป็นจานวนเงิน 34,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/4zwux

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2564 ที่มีการประชุมบุคลากรของคณะเพื่อปรับแผนปฏิบัติการในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีการแก้ไขและ
นาขึ้นเว็บไซต์ของคณะแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ui4qc
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) โดยในปีงบประมาณ 2564 มีตัวชี้วัด 62 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ 34 ประเด็น และโครงการ 34 โครงการ ซึ่งมีผลลัพธ์ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
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ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
https://kku.world/i7xyo
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 การพิจารณางบประมาณกลางปี ปีงบประมาณ 2564
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดคาของบประมาณกลางปี ปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ส่งภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มวิชาต่างๆ
เพื่อให้เสนอความจาเป็นในการขอใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
สิ่งก่อสร้าง ตลอดจนค่าใช้สอยต่างๆ และได้มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นไปแล้ว
จานวน 2 ครั้ง ซึ่งมีร่างคาของบประมาณกลางปี 2564 ในงบประมาณ จานวน 12 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณที่ขอมานั้นสูงเกินไป จึงอนุมัติเฉพาะรายการที่จาเป็นเร่งด่วนก่อน จานวน 8 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/a8ci0
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องลดความชื้น
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใช้
งบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องลดความชื้น และนาไปติดตั้ง ณ ห้อง CT Scan เนื่องจากวิศวกรได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า
ภายในห้องมีความชื้นสูงเกินไป ทาให้เครื่อง CT Scan รายงานผลผิดพลาด จึงต้องมีเครื่องลดความชื้นเพื่อทดแทน
เครื่องเดิมซึ่งชารุด โดยห้างหุ้นส่วนจากัด เอสสิริ ซัพพลาย เสนอราคาเครื่องลดความชื้นรุ่น UDR-890 ในราคา 79,800
บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามความต้องการของโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์และใบเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/ugdd6
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.5 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตรวจรักษาสัตว์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตรวจรักษาสัตว์ เนื่องจากอัตราค่าตรวจรักษาสัตว์ ได้ประกาศใช้เมื่อปี 2562 และ
ได้มีการเพิ่มเติมหลายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 11/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง อัตรา
ค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์
- ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 14/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมอัตราค่าบริการตรวจรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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- ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 28/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมอัตราค่าบริการตรวจรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 32/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมอัตราค่าบริการตรวจรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารวมประกาศ
เกี่ยวกับอัตราค่าตรวจรักษาสัตว์ เป็นประกาศฉบับเดียว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/q8rpr
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.6 ร่างคาสั่งแต่งตั้งผู้จัดการคลินิกนอกเวลา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคาสั่ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการคลินิกนอกเวลา ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2593/2563
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ได้กาหนดหลักเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอแต่งตั้ง น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ เป็นผู้จัดการคลินิกนอก
เวลา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/a-tgx
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.7 ร่างคาสั่งแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคาสั่ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2593/2563
ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้กาหนดหลักเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอแต่งตั้ง นางสาวฐานิตย์ อริยะกอง เป็นผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/54q7v
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.8 ร่างประกาศการลงเวลาปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติงานของสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ ซึ่งจะนาโปรแกรม Kaizala มาใช้แทนการ
สแกนลายนิ้วมือ
เนื่องจากการลงเวลาปฏิบัติงานแบบสแกนลายนิ้วมือเกิดปัญหาเครื่องชารุดใช้การไม่ได้บ่อยครั้ง
สาหรับโปรแกรม Kaizala เป็นโปรแกรมของบริษัท Microsoft ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ที่ใช้โปรแกรม Kaizala ในการลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน คือ สานักหอสมุด โดยโปรแกรม Kaizala จะช่วยลดการสัมผัส เป็น
การลดความเสี่ยงในสถานการณ์ COVID – 19 และสามารถติดตามข้อมูลแบบ Real time ได้จากรูปภาพและ Location
นอกจากนั้นยังรองรับการทางานแบบ Work from home และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ แต่มีข้อจากัดทีบ่ ุคลากรบางส่วน
ใช้โทรศัพท์ที่ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Kaizala ได้ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวสามารถใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือแบบเดิม โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/cz7je
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ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เสนอว่า เห็นด้วยที่จะใช้โปรแกรม
Kaizala แต่เนื่องจากเป็นวิธีการลงเวลาปฏิบัติงานแบบใหม่ เกรงว่าจะมีปัญหาในการปฏิบัติ จึงเสนอให้ทดลองใช้ใน
เดือนมีนาคม – เมษายน และเริ่มใช้จริงในเดือนพฤษภาคม 2564
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.9 พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการของ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะเป็นผู้
พิจารณาผลงานวิชาการของ ผศ.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ซึ่งจะขอปรับตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
ในวิธีที่ 2 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการแล้ว จานวน 10 รายชื่อ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ
ทั้ง 10 รายชื่อ แต่ให้เน้นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุกรในลาดับแรก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/2w7qr
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.9 พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการของ อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะเป็นผู้
พิจารณาผลงานวิชาการของ อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี ซึ่งจะขอปรับตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในวิธีปกติ ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการแล้ว จานวน 10 รายชื่อ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/-vf6x
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.10 ขออนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนาต่างประเทศ (Visiting Scholar)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอทุนสนับสนุน
กิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนาต่างประเทศ (Visiting Scholar) ให้แก่ Dr. Jordan Kirkpatrick จาก College of
Vetterinary Medicine University of Illinois และ Professor R. John Berg จาก Tufts University โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/lzt43
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการกาหนด TOR รถประจา
ทางภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากเดิมจ้างเหมาให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ โดยจะเปลี่ยนให้รถมีขนาดเล็กลง เพื่อให้
เกิดความคล่องตัว และใช้พนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่ากว่า ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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เนื่องจากประธานมีภารกิจอีกการประชุมหนึ่ง จึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็น
ประธานในที่ประชุมแทน และดาเนินการประชุมต่อตามวาระ ดังนี้
4.2 ปฏิทินกิจกรรมประจาเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทิน
กิจกรรมประจาเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกิจกรรม 2 โครงการ คือ
- กิจกรรมการบริจาคโลหิตในโครงการ “Vet blood donation” เลือดฟ้าหม่น ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
จัดในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับนักศึกษา โดยมีพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ สานักเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/s0i6p
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2564 ประจาเดือนมกราคม 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/8gz9u ดังนี้
1 กองบริหารงานคณะ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 32,677,724.90 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 10,075,971.90 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 8,213,615.03 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 24,464,109.87 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 25.14
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 34,970,632.20 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 14,060,343.55 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 10,854,570.75 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 24,116,061.45 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 31.04
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 VM-KKU Meeting ครั้งที่ 3 Education Transformation
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะได้จัดกิจกรรม VM-KKU
Meeting ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยได้เชิญ รศ.พญ.กมลวรรณ
เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มาบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Education
Transformation ว่าคณะแพทยศาสตร์ มีกระบวนการและแนวทางอย่างไร
โดยมีประเด็นที่สาคัญคือการใช้
แพลตฟอร์ม KKUMEDX มาช่วยในการเรียนการสอน ซึ่งอธิการบดีได้สนับสนุนให้คณะต่างๆ นาไปใช้ โดยเฉพาะคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจะขอความอนุเคราะห์เข้าไปศึกษาดูงาน โปรแกรม KKUMEDX ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 เลื่อนการเปิดเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ปีการศึกษา 2563
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ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่ได้มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ที่ผ่านมานั้น จึงได้เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ปีการศึกษา
2563 จากวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 การทา MOU ทางด้านวิจัยและวิชาการกับ National Taiwan University (NTU)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมผ่านระบบ
Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meetting กับผู้บริหารโรงเรียนสัตวแพทย์ของ National Taiwan University
(NTU) ซึ่งมีลาดับอยู่ใน Rank ต่ากว่า 50 ของโลก ได้มีความประสงค์ร่วมกันในการทาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและ
วิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้ส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือไปให้ NTU พิจารณา ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะ
นามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 เวียนขอมติรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกว่า มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขอมติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ จึงได้เวียนหนังสือเพื่อขอให้ที่ประชุมรับรอง จานวน 6 เรื่อง ซึ่งได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ VM 3417 ตามโครงการ
ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้วย EsPRel Checklist เพื่อสมัครเข้าร่วมตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/y089g
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 การแก้ไขเกรด I ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2562 และการขอคืน
สภาพเป็นนักศึกษาของนายนันทิพันธ์ ปฏิมาอารักษ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/vyw4u
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา 3 รายวิชา จาก 3 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วย
กิต ได้แก่รายวิชา 710 650 เตรียมสหกิจศึกษาด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 710 651 เตรียมสหกิจศึกษาด้านอายุรศาสตร์
สัตว์เล็ก และ 710 652 เตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการสืบพันธ์สัตว์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/vlu9i
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 การรับรองประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีสรร
หาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจาคณะ
เพื่อดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการประจาคณะแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมซึ่งหมดวาระ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/-t9t7
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วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักบริการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้
สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/qshbk
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขอความเห็นชอบแก้ไขประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 3/2564
ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/z3y70
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 รายงานผลการอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน ระดับสูง
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการอบรมหลักสูตร
การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน ระดับสูง ซึง่ ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะได้เข้าฝึกอบรม เป็นรุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- หมวดที่ 1 กลุ่มวิชาบริบทและการท้าทายต่อการบริหารอุดมศึกษาและกลุ่มวิชายุทธศาสตร์
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา จานวน 39 ชั่วโมง
- หมวดที่ 2 กลุ่มวิชาการบริหารสถาบันอุดมศึกษาและภาวะผู้นา จานวน 60 ชั่วโมง
- หมวดที่ 3 การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ จานวน 66 ชั่วโมง
- หมวดที่ 4 การจัดทาและการเสนอรายงานการศึกษา จานวน 57 ชั่วโมง
ทั้งนี้ มีการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ Conference ได้แก่ Singapore
Management University ประเทศสิงค์โปร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แก่ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน และ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู หมดวาระ
การดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยปรับจากผู้มาประชุม เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุม ทั้งนี้ เมื่อนับองค์ประชุมที่เหลืออยู่ยังเกินกึ่งหนึ่ง จึงนับเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.
2558 ซึ่งประธานได้มอบหมายให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ ทาบันทึกขอเบี้ยประชุมของทั้ง 3 ท่าน จานวน
2 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2563 คืนให้คณะต่อไป

- 10 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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6

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

