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4. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
6. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
7. รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
8. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
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9. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางวีณา รองเมือง

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

ผู้ช่วยเลขานุการ

20

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานให้ที่ประชุมรายงานตัวเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามพระราชกําหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 แล้วจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
25

30

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563
มติ เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทัง้ 2 วาระข้างต้น โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การแต่งตัง้ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม อาจารย์จากกลุ่ม
วิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ เป็นผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งที่ 3657/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 แต่งตั้งให้ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาแล้ว โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563 - 17เมษายน พ.ศ.2567 ทั้งนี้
หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นคณะกรรมการประจําคณะโดยตําแหน่งด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 74/2557
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อกําหนดบางประการไม่สอดคล้อง
กับสภาวะปัจจุบัน จึงได้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวและตราพระราชกําหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2563 เพือ่ ใช้ทดแทน โดยมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของการประชุม ดังนี้
ประกาศที่ยกเลิก : “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมาย
บัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พระราชกําหนด : “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมาย
บัญญัตใิ ห้ต้องมีการประชุมที่ได้กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและ
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ดําเนินการตามพระราช
กําหนดดังกล่าว โดยให้ผู้จัดการประชุมดําเนินการตามมาตรา 9 เช่น การแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุม การจัดทํา
รายงานประชุมเป็นหนังสือ การบันทึกภาพและเสียงของการประชุม เป็นต้น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การร่วมสอนของอาจารย์ข้ามกลุ่มวิชา
ประธานได้ขอหารือและขอรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมในกรณีการร่วมสอนของอาจารย์ข้าม
กลุ่มวิชา เนื่องจากอัตรากําลังของสายวิชาการจะลดลงจากการเกษียณอายุราชการและมีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยจะลด
การจัดสรรอัตรากําลังเพื่อทดแทนผู้เกษียณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ดังนั้น
ประธานจึงมีแนวคิดให้อาจารย์ร่วมสอนข้ามกลุ่มวิชา เนือ่ งจากบางกลุ่มวิชามีอัตรากําลังเพียงพอที่จะช่วยสอนข้าม
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กลุ่มวิชาได้ จึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาหารือต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่ง รศ.น.สพ.ปรีณัน
จิตะสมบัติ และ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า แนวคิดดังกล่าวน่าจะ
เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละกลุ่มวิชามีความเป็นเฉพาะทางแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มวิชาทางคลินิก
หากผู้ที่จะมาสอนข้ามกลุ่มวิชาไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในด้านนั้นๆ อย่างเพียงพอ อาจไม่เป็นที่ยอมรับของอาจารย์
ในกลุ่มวิชา ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ อาจทําได้โดยการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
มาเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนนักศึกษาเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ เห็นว่าวิชาที่จะเกิดผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าวคือวิชาปฏิบัติการที่ต้องมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมห้องปฏิบัติการและจัดเตรียมการ
เรียนการสอนจํานวนมาก แต่มีวิธีการแก้ไขโดยการแบ่งการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย ซึง่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่จะมี
ภาระงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น ฝ่ายวิชาการควรดําเนินการเชิงรุก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาพูดคุย และรับฟังข้อเสนอแนะจากหลายๆ ฝ่าย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 การให้บุคลากรสายสนับสนุนมาทํางานที่โรงพยาบาลสัตว์
ประธานได้ขอหารือต่อที่ประชุมกรณีให้สายสนับสนุนโดยเฉพาะตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
ซึ่งปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมาสนับสนุนการทํางานที่โรงพยาบาลสัตว์ในบางวัน เนื่องจากพบว่าบุคลากรบางคน
มีภาระงานในห้องปฏิบัติการน้อย หากให้มาสนับสนุนการทํางานในโรงพยาบาลสัตว์ก็จะเป็นการดึงศักยภาพของ
บุคลากรเหล่านัน้ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เห็นว่าควรนําผลการปฏิบัติงานประจําปีมาพิจารณา
ด้วยว่าอยู่ในระดับใด หากมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี อาจเป็นเหตุผลให้บุคลากรนั้นๆ ปฏิเสธการไปช่วยปฏิบัติงาน
ที่โรงพยาบาลสัตว์ได้ ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องไปพิจารณาเกณฑ์การประเมินเป็นรายบุคคล โดยปรับ
ภาระงานให้เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรบางคนอาจจะต้องการความท้าทายในการทํางานเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มี
โอกาสได้รับการมอบหมายงาน ในขณะเดียวกันบุคลากรอีกส่วนหนึ่งอาจพอใจที่จะปฏิบัติตามภาระงานเดิม ซึ่งไม่
เกิดการพัฒนางาน อย่างไรก็ตามควรมีการทําความเข้าใจและชี้แจงเหตุผลความจําเป็นให้บุคลากรทราบ เพื่อป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ในส่วน รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า นอกจากการปรับภาระงาน
ของพนักงานวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมแล้ว ควรจะดําเนินการในส่วนของสายสนับสนุนอื่นไปพร้อมกันด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 ห้องปฏิบตั ิการกลางของคณะ
ประธานได้ขอหารือต่อที่ประชุม กรณีมีเสียงสะท้อนจากอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่วา่ ต้องการ
ห้องปฏิบัติการกลางของคณะเพื่อใช้ทําวิจัยหรือผลงานวิชาการต่างๆ เนื่องจาก ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือที่มีอยู่
มีคณาจารย์ที่ใช้ประจําอยู่แล้ว จึงต้องไปขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือจากต่างคณะ ซึ่งประธานเห็นว่า หากมี
ห้องปฏิบัติการกลาง จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยห้องปฏิบัติการระดับปรีคลินิก อาจใช้สถานที่ข้างห้องปฏิบัติการ
ของกลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ในส่วนห้องปฏิบัติการระดับคลินิก อาจใช้ห้องปฏิบัติการปศุสัตว์ที่โรงพยาบาลสัตว์
โดยที่ผ่านมาได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางอยู่แล้ว แต่ยังติดขัดหลายประการ ซึ่งทั้งรองคณบดีฝ่าย
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วิชาการและวิจัยและหัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองก็มีแนวคิดตรงกันว่าควรจะมีห้องปฏิบัติการกลาง
โดยจะสํารวจและหารือกับอาจารย์ที่ดูแลเครือ่ งมือนั้นๆ ว่าจะสามารถนําไปไว้ ณ ห้องปฏิบัติการกลางได้หรือไม่ ทั้งนี้
รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน เห็นว่า การมีห้องปฏิบัติการกลางจะเป็นประโยชน์แก่อาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ แต่
อาจมีอุปสรรคเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางได้ ในส่วน ผศ.น.สพ.ดร.
คณิต ชูคันหอม กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่า การสร้างห้องปฏิบัติการกลางมีความเป็นไปได้ โดยให้อาจารย์อาวุโส
ที่ใช้เครื่องมือนัน้ ๆ อยูแ่ ล้วเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์หรือพนักงานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
การใช้ห้องปฏิบัติการและเครือ่ งมือต่างๆ ซึ่งจะสามารถเพิม่ ภาระงานให้บุคลากรตามที่ประธานเสนอในข้อ 3.2 ได้ด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) ให้ที่ประชุมรับรอง เนื่องจากคณะจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
รายไตรมาสให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามเอกสารประกอบการประชุม
https://kku.world/8cusv ดังนี้
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มติ ที่ประชุมรับรองผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
3.5 รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs) ประจําปี
งบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณรายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs) ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งในปีงบประมาณ
2563 คณะรับข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs) จากมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ประเด็น ดังนี้
1. จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนตามกระบวนทัศน์
2. จํานวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการงานวิจัย
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามความถนัด
4. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา(แผ่นดิน/รายได้)
5. จํานวนพื้นที่ที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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6. จํานวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง
7. โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
8. โครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์และชุมชนสัมพันธ์
ซึ่งผลของการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs) ทั้ง 8 ประเด็น มีรายละเอียดในรายงานตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/q21vi
มติ ที่ประชุมรับรองผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ ประจําปี
งบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ทั้งนี้ ประธานได้ชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึน้ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
จึงเพิ่มเติมความเสี่ยงประเภทนี้ในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย
ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ได้สอบถามปัญหาความเสี่ยงในด้านจํานวนการรับเข้าของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่ํากว่ากําหนด ว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร ซึ่งประธานได้แจ้งว่า ขณะนี้มีนักศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษาในรอบที่ 1-3 แล้วจํานวน 46 คน ซึ่งยังไม่ครบตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามในรอบ Admission ได้
เพิ่มจํานวนรับนักศึกษาให้ครบ 72 คนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งถือว่ายังมีความเสี่ยงที่อาจจะได้นักศึกษาไม่ครบตาม
เป้าหมายเช่นกัน
มติ ที่ประชุมรับรองผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาสที่ 2)
3.7 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)
ประธานให้รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้
1. การส่งเสริมการทําวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย/การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการวิจัย/การ
สร้างนวัตกรรม
2. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
3. การฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหาร
5. การพัฒนาจริยธรรมและคุณภาพชีวิต
6. การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์
7. การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนับสนุน
8. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มีรายละเอียดตามรายงานในเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/ojo6n
มติ ที่ประชุมรับรองผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2563
(ไตรมาสที่ 2)
3.8 รายงานผลตามแผนบริหารองค์การทีด่ ี ประจําปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
องค์การที่ดี ประจําปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบใน 4 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. นโยบายด้านองค์การ
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งผลของการดําเนินการตามแผนบริหารองค์การที่ดี มีรายละเอียดตามรายงานในเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/odjv1
มติ ที่ประชุมรับรองผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารองค์การที่ดี ประจําปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
3.9 การพิจารณากรอบอัตรากําลัง รอบ 2/2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณเสนอทีป่ ระชุมพิจารณากรอบอัตรากําลังที่
จะเสนอขอกําหนดกรอบอัตราใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จํานวน 10 อัตรา โดยเรียงลําดับตาม
ความจําเป็น ดังนี้
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หมายเหตุ : แก้ไขสังกัดที่ปฏิบัติงานในลําดับ 2 ประเภทวิชาการเป็น สาขาพยาธิชีววิทยา
ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้สอบถามว่า ในการขอกําหนดกรอบอัตราดังกล่าว มีหลักการ
ในการพิจารณาอย่างไร มีการนําค่า FTES มาคํานวณประกอบด้วยหรือไม่ ซึ่งประธานแจ้งว่าใช้หลักการขอทดแทน
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อัตราที่เกษียณอายุราชการ โดยคํานึงถึงความจําเป็นในแต่ละกลุ่มวิชาประกอบ ทั้งนี้ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
เห็นว่าควรนําค่า FTES ในระดับกลุ่มวิชามาพิจารณาร่วมด้วย จะทําให้มีนา้ํ หนักในการขอกรอบอัตรากับมหาวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประธานเห็นว่าการคํานวณค่า FTES ในแต่ละกลุม่ วิชาอาจไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตามเห็นด้วยในหลักการทีจ่ ะนําค่า FTES มาคํานวณประกอบ โดยจะนําไปใช้ในการขอกําหนดกรอบอัตราใน
คราวต่อไป
ในส่วนตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีที่ขอกําหนดกรอบจํานวน 3 อัตรานั้น เป็นการขอใน
ประเภทพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา และพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 2 อัตรา โดยคาดว่ามหาวิทยาลัยจะอนุมัติเพียง
1 อัตรา ในประเภทตําแหน่งพนักงานเงินรายได้ ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู เห็นว่าในอนาคตภาระงานใน
ส่วนของนักวิชาการเงินและบัญชีจะน้อยลง เนื่องจากคณะยุติการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่า
ได้รับการยืนยันจากผู้ปฏิบัติงานว่าตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีทมี่ ีอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดกรอบอัตราดังกล่าว โดย รศ.น.สพ.ปรีณนั จิตะสมบัติ
ขอสงวนสิทธิ์ในการลงมติ เนื่องจากเห็นว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณาอย่างรอบด้าน
3.10 การขอคงกรอบอัตราลูกจ้างและพนักงานเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอคงกรอบ
อัตราลูกจ้างและพนักงานเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอคงกรอบอัตราดังกล่าว

- 10 3.11 การขอโอนย้ายหมวดเงินงบประมาณเพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอโอนย้าย
หมวดเงินงบประมาณเพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
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ซึ่งในการขอตัดโอนงบประมาณดังกล่าว จะนํามาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้นักศึกษานั้น รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
และ ผศ.ส.พญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ไม่เห็นด้วยในการจัดซื้อในจํานวนดังกล่าว โดยเห็นว่านักศึกษาส่วนมากมี
อุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่ง ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย แจ้งว่าที่กําหนดไว้จํานวน 100 เครื่องนั้น เป็นผลจากการ
สํารวจความต้องการของนักศึกษา โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จํานวน 28 คน และนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาใน
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 72 คน ซึ่งในส่วนของนักศึกษาใหม่นี้ ยังไม่ได้สํารวจทั้งหมด เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
รับเข้าศึกษา
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อย่างไรก็ตาม รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เห็นว่าควรจัดซื้อในจํานวนเท่าที่จําเป็น เพราะจะเป็นภาระต่อ
คณะและผู้รบั ผิดชอบในอนาคต ในส่วนของนักศึกษาทีข่ าดแคลนอาจให้เป็นทุนการศึกษา ซึง่ ประธานได้สรุปว่าการจัดซื้อ
แท็บเล็ตให้จัดความสําคัญไว้ในลําดับท้าย และให้จัดซื้อตามความจําเป็นหรือให้ดูแนวทางอื่น เช่น การเช่าประกอบด้วย
อย่างไรก็ตามในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์หรือการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ จะต้องนํารายละเอียดมา
ชี้แจงและขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยู่แล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตัดโอนงบประมาณเพื่อรองรับการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.12 รับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนายศุภกร ชนะภักดิ์ รหัสนักศึกษา 595180017-7
2. ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนางสาวเสาวคนธ์ พะวังคาม รหัสนักศึกษา 595180018-5
3. ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Sitthasone Xaymountry รหัสนักศึกษา 615180008-0
ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 ราย มีหน่วยกิตสะสมในการทําวิทยานิพนธ์ครบตามหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว โดยจะต้องเตรียมสอบวิทยานิพนธ์ภายใน 45 วัน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในการรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาทั้ง 3 ราย
3.13 ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงเกรดวิชาสหกิจศึกษาของนายสราวุธ กันเตียง จาก I เป็น W
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
เกรดวิชาสหกิจศึกษาของนายสราวุธ กันเตียง นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 563180080-3 จาก I เป็น W
เนื่องจากนักศึกษาได้ขอถอนรายวิชาแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายการถอนรายวิชากจากสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงต้องให้สัญลักษณ์ I ในวิชาดังกล่าวไว้ก่อน ทั้งนี้ สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการจะดําเนินการแก้ไขเกรดของนายสราวุธ กันเตียง ให้ถูกต้อง จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลงเกรด
ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเกรดในวิชาสหกิจศึกษาของนายสราวุธ กันเตียงจาก I เป็น W
3.14 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบปฏิทินการศึกษา
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีกําหนด
เปิดภาคการศึกษาต้น ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เร็วกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบ National Lisense ของสัตวแพทยสภา และการ
เสนออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอว่าควรกําหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับนักศึกษาที่มาจากพื้นที่เสียง โดยการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันด้วย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.15 ขออนุมัติปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอปรับปรุงโรงเรือน
สัตว์ทดลอง (กรงเลี้ยงสุนัข) เนื่องจากพื้นกรงห่าง ชํารุดและกลอนประตูล็อคกรงเสียหาย รวมทั้งเปลี่ยนพื้นกรงเป็นสเตนเลส
จํานวน 20 กรง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 98,580 บาท
ในส่วนของห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการภายวิภาคศาสตร์ และห้องเก็บสารเคมีที่
บรรจุในวาระการประชุมเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงนั้น ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะขอถอน
วาระออก เนื่องจากจะนําไปบรรจุในแผนปีงบประมาณ 2564
มติ ที่ประชุมอนุมัติ
3.16 ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 13/2558
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 13/2558 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการใช้จ่าย
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต โดยขอแก้ไขการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสมทบในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของคณะในวิชาปัญหาพิเศษ จากสําเนาบัตรประจําตัวของนักศึกษา เป็นสําเนาบัตรประจําตัวของนักศึกษา
หรือของสําเนาบัตรประจําตัวอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบการเบิกจ่าย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
มติ ที่ประชุมอนุมัติ
3.17 ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุตํารา
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัสดุตํารา จํานวน 266,822 แผ่น โดยการทําสําเนา เข้าปก เย็บเล่ม เอกสารการสอนของคณาจารย์ ประจําภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2563
ทั้งนี้ ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมว่า เอกสารวัสดุตําราดังกล่าว
สามารถจัดทําในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะเริ่ม
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ด้วย อีกทั้งการจัดทําเอกสารวัสดุตําราเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยประหยัด
งบประมาณ ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู เห็นว่าวัสดุตําราบางประเภทยังต้องใช้เป็นรูปเล่มอยู่ โดยเฉพาะคู่มือใน
วิชาปฏิบัติการ และมีความกังวลว่าวัสดุตําราบางรายการอาจมีการใช้ลิขสิทธิ์ภาพไม่ถูกต้อง หากเอกสารดังกล่าวเผยแพร่
ในเว็บไซต์อาจส่งผลกระทบต่อคณะได้ ซึ่งผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า การจัดทําไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
กําหนดให้ใส่รหัสผ่านก่อนการเปิดไฟล์ได้ โดยอาจารย์เจ้าของวัสดุตํารานั้น เป็นผู้กําหนดรหัสผ่านและแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ก็สามารถทําได้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้จัดทําเอกสารวัสดุตําราเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายวิชาการสํารวจว่ามีเอกสารวัสดุตําราใดบ้างที่ยังต้องดําเนินการจัดทําเป็นรูปเล่ม
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3.18 รับรองเกรดวิชา 716 133 Principle of Animal welfare
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดวิชา 716 133
Principle of Animal welfare ของ รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
https://kku.world/t8-dx
มติ ที่ประชุมรับรองเกรดวิชา 716 133 Principle of Animal welfare
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสารสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 และวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดังนี้
1. แนวทางการดําเนินงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
มาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษา เช่น การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 การผัดหรือ
ผ่อนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา การลดค่าหอพักร้อยละ 20 การเพิ่มงบประมาณในการจ้างงาน
และการจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้นักศึกษา เป็นต้น
2. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย 11 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ มีงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 2 หมื่นล้านบาท
3. มหาวิทยาลัยได้ตั้งสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
ให้กับแพทย์ พยาบาล ดําเนินการคลินิกกัญชาในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
4. ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 2564 ของคณะ ซึ่งจะต้องส่งให้
มหาวิทยาลัยภายในเดือนกรกฎาคม 2563
5. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลําดับ 1 ในด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 2 ปีซ้อน จาก การจัด
อันดับของ THE Impact Ranking 2020 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์และกําหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
7. การออกร่างหลักเกณฑ์ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีบุคลากรถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 สาระสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสารสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2563 ดังนี้
1. รายงานการดําเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กําหนดปฏิทินการ
สอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในรอบแรกวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และรอบ
ที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
2. การพิจารณาความเหมาะสมในการให้คําปรึกษาการรักษาสัตว์เลี้ยงแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประเด็น
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ และแนวทางการรักษาสัตว์ในอนาคต โดยยังไม่สามารถนําข้อคิดเห็น
เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สาระสําคัญจากโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารคณะ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญจากโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารคณะ เมื่อวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอปัญหาในส่วนของคณะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทราบ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมเรื่องการเรียน การสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
2. งานบริการและการบริหารงานในเชิงธุรกิจของโรงพยาบาลสัตว์
3. งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชา
4. การยุติการใช้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
5. การขอใช้พื้นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนคอกสัตว์ด้านหลังคณะ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 แนวทางการจัดเตรียมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด เตรี ย มการเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะ ซึ่งประกอบด้วยด้านสื่อสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน ด้านมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/osdjr
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้ https://kku.world/57y3c
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1. สํานักงาน/สาขาวิชา งบประมาณโครงการที่ตั้ง 38,775,573,11 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 16,477,791,94 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 15,572,626.84 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 24,483,481.87 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 38.02
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 35,152,354.36 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 24,460,823,94 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 20,265,394.98 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 11,691,530.42 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 57.60
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 โครงการพัฒนาหลักการให้คําปรึกษาสําหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาดิจิทัล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดโครงการ
พัฒนาหลักการให้คําปรึกษาสําหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดในวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยวิทยากรคือ อ.ดร.ลําไย สีหามาตย์ เพื่อให้
อาจารย์ในคณะได้นําหลักจิตวิทยามาใช้ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแลของตน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลสํารวจการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัลแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลสํารวจการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จํานวน
357 ราย โดยมีผลการสํารวจตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/m08tq
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 ปฏิทินอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัลแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินการ
อบรมการใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของคณะ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

- 17 ซึ่งการอบรมดังกล่าว จะดําเนินการผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และจะเชิญบุคลากรของ
คณะเข้าร่วมอบรมทางอีเมลต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ

