2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
22

24

26

28

30

32

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์
4. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน
5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์
กรรมการ
กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์
กรรมการ
กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางปรีคลินิก
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวีณา รองเมือง
หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานให้ผู้เข้าประชุมรายงานตนเอง จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564 และครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การจัดทาร่างโครงสร้างการบริหารวิชาการ
ประธานให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สืบเนื่อง
เรื่อง การจัดทาร่างโครงสร้างการบริหารวิชาการว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
วิชาการในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งตนเองได้เสนอโครงสร้างการบริหารวิชาการในรูปแบบต่างๆ จานวน 5 ร่าง
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ เช่น โครงสร้างการบริหารวิชาการ
แบบเดิมมีปัญหาอย่างไรจึงต้องปรับปรุงโครงสร้าง และหากมีการปรับโครงสร้างก็ควรการนาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งขณะนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการทาแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน โดย
มีประเด็นคาถามคือ 1) ปัญหา อุปสรรค โครงสร้างในปัจจุบัน 2) ความเห็นในการปรับปรุงโครงสร้าง 3) รูปแบบ
ในการปรับปรุงโครงสร้าง และ 4) ข้อเสนอหรือความคิดเห็นอื่นๆ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า ในส่วนคาถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค โครงสร้างในปัจจุบัน
อาจไม่ต้องสอบถามก็ได้ แต่ในส่วนการปรับปรุงโครงสร้าง หากบุคลากรเห็นว่าไม่ควรปรับ ควรจะมีเหตุผลประกอบว่า
เพราะเหตุใด และควรจะมีคาถามปลายเปิดให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์
สุวรรณโชติ เห็นว่ายังควรให้บุคลากรได้เสนอปัญหา อุปสรรค โครงสร้างในปัจจุบัน เนื่องจากจะได้ทราบปัญหาของ
แต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการได้พิจารณาประกอบ
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา ให้ความเห็นว่าตนเองมีความกังวลว่าบุคลากรส่วนหนึ่งอาจไม่ได้
มองปัญหาในองค์รวม และอาจเห็นว่าโครงสร้างสาขาวิชาในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นปัญหาพอที่จะปรับโครงสร้าง ซึ่งจะเกิด
ปัญหาในการดาเนินงานของคณะ และเห็นว่าในการสร้างแบบสอบถามนั้น ควรจะสรุประเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบุคลากรจะได้มีข้อมูลเพียงพอในการตอบแบบสอบถามด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ความเห็นว่า ควรมีคาถามปลายเปิดไว้ 2 ด้าน ทั้งเห็นด้วยกับ
1 สาขาวิชาเดิม หรือ เห็นด้วยกับการปรับปรุงโครงสร้างสาขาวิชาใหม่ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
ทั้งนี้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร รับว่าจะนาข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในส่วนที่รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา เกรงว่าบุคลากรจะไม่เห็นด้วยกับการปรับ
โครงสร้าง จนอาจเป็นอุปสรรคในการบริหารงานของคณะนั้น จะได้นาไปหารือในคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง
อีกครั้งหนึ่ง และจะนาเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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2.3 การปิดหลักสูตรสัตวแพทยสาธารณสุข
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยสืบเนื่องเรื่องการปิดหลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขว่า ขณะนี้อยู่

4

ในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ

6

8

2.4 การเข้าเป็น Hub ของ OIE
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการสืบเนื่องเรื่องการเข้าเป็น Hub ของ OIE ว่าฝ่ายวิชาการได้ยื่น
ใบสมัครในการเข้าเป็น Hub ของ OIE เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วน Point of contact ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้

10

ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นนั้น เนื่องจาก OIE แจ้งว่าสามารถมี Point of contact ได้ 2 คน จึงได้เสนอชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจาร์ประวิทย์ บุตรอุดม ร่วมเป็น Point of person เพิ่มอีก 1 คน
มติ ที่ประชุมรับทราบ

12

14

16

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับงานพัสดุและประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ขอถอนวาระนี้จากการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

18

3.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรอกระดูกระบบไฟฟ้าความเร็วสูง
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดซื้อชุดเครื่องกรอ

20

กระดูกระบบไฟฟ้าความเร็วสูง จานวน 1 ชุด ในราคา 2 ล้านบาท จากกองทุนสัตววิทยารักษ์ เนื่องจากในปัจจุบัน
22

มีสัตว์ป่วยระบบประสาทมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีส่งตัวมาจากสถานพยาบาลสัตว์อื่น ซึ่งต้องได้รับการรักษาทั้งด้าน
อายุรกรรมและศัลยกรรม และในการตรวจสัตว์ป่วยทางศัลยกรรมระบบประสาทมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือที่

24

มีประสิทธิภาพสูง แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว์ มีชุดกรอกระดูกระบบไฟฟ้าที่ไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการปฏิบัติหัตถการและระยะเวลาการฟื้นตัวของสัตว์

26

ภายหลังการผ่าตัด จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านศัลยกรรม
ระบบประสาท
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
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รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา ได้สอบถามถึงจานวนเงินในกองทุนสัตววิทยารักษ์ ว่ามีจานวนเท่าใด
ซึ่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ให้ข้อมูลว่ากองทุนสัตววิทยารักษ์ เริ่มจัดตั้งกองทุนด้วยเงินประมาณ 5 ล้านบาท
ซึง่ ในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ไปบางส่วนแล้วประมาณ 2 ล้านบาท และขณะนี้ ได้ติดตามเอกสารใน
การจัดซื้อดังกล่าวได้เกือบครบทุกรายการแล้ว เนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกษียณอายุราชการไปทั้งหมดแล้ว
ซึ่งกองทุนสงเคราะห์สัตว์ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนี้
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามถึงแนวทางในการดาเนินงานกองทุนต่างๆ
โดยเฉพาะกองทุนสัตววิทยารักษ์ ว่ามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไร และการใช้เงินจะต้องผ่านคณะกรรมการกองทุนด้วย
หรือไม่ เนื่องจากการซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้งบประมาณสูง และในข้อกาหนดของกองทุนได้ระบุจานวนเงินที่จะต้อง
คงเหลือไว้ในกองทุนด้วยหรือไม่ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งว่าในกองทุนไม่ได้กาหนดยอดเงินคงเหลือไว้ว่า
ต้องมีจานวนเท่าใด และการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการตั้ง
กองทุนสัตววิทยารักษ์ คือ การนางบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในกรณีที่งบประมาณแผ่นดินมีไม่เพียงพอ
ซึ่งก็ได้ผ่านคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนามาให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งหากจะตั้ง
เป็นงบประมาณประจาปี ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ เห็นว่าการอนุมัติใช้เงินกองทุนสัตววิทยารักษ์ อาจไม่ใช่บทบาท
ของที่ประชุม เนื่องจากกองทุนมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงอยู่แล้ว จึงน่าจะเป็นการแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบมากกว่าการขออนุมัติ
ประธานให้ความเห็นว่าการขออนุมัติใช้งบประมาณจากกองทุนสัตววิทยารักษ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้นมี
เหตุผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน แต่อยากให้ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยว่าจะมีจุดคุ้มทุน
ในระยะเวลาเท่าใด ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพได้เสนอให้เก็บสถิติการใช้เครื่องมือดังกล่าว ก็สามารถ
คานวณโดยคร่าวๆ ได้ถึงระยะเวลาในการคุ้มทุนได้ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากข้อมูล
ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือดังกล่าวประมาณ 15 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,000 บาท ดังนั้น ในเวลา 1 ปี
ก็จะมีรายได้จากการใช้เครื่องมือดังกล่าว ประมาณ 4 แสนบาท รวมถึงได้ประโยชน์จากการทีน่ ักศึกษาได้มีโอกาสฝึกใช้
เครื่องมือจริง ซึ่งประธานเห็นว่าจากข้อมูลที่ รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา เสนอมาจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 5-6 ปี
นอกจากนั้น คณะยังสามารถนาเครื่องมือดังกล่าวไปประกอบการอบรม หรือสาธิตให้เห็นว่าคณะมีความพร้อมใน
การเป็น Referral Hospital ได้อีกด้วย ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเสนอเพิ่มเติมว่า หากที่ประชุม
เห็นชอบแล้ว ขอให้โรงพยาบาลขอข้อมูลจากผู้ใช้งานเครื่องมือดังกล่าวหรือสอบถามจากสัตวแพทย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญในการ
ใช้เครื่องมือดังกล่าวประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากชุดกรอกระดูกมีหลายรุ่น และมีความเร็วรอบต่อนาทีต่างกัน
จึงต้องได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน ซึง่ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว
โดยใช้กองทุนสัตววิทยารักษ์ และให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งรายละเอียดต่างๆ ในการดาเนินงานกองทุนใน
คราวประชุมครั้งต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
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3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง ค่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ เนื่องจาก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
2593/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ยังไม่ครอบคลุม ใน 2 ประเด็น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/js54r ดังนี้
1. เพิ่มเติมในส่วนของคลินิกสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤต ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของโรงพยาบาล
สัตว์ โดยกาหนดให้ผู้จัดการคลินิกสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤต มีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ
ไม่เกิน 9,000 บาท
2. ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการ จากเดือนละไม่เกิน 6,000 บาท
เป็น ไม่เกิน 9,000 บาท
3. ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของผู้จัดการโรงแรมสัตว์เลี้ยง จากเดือนละไม่เกิน 3,000 บาท เป็น
ไม่เกิน 5,000 บาท
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นว่าภาระงานในส่วนของคลินิกสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตลงตัวแล้ว จึง
ไม่ควรแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ ที่โรงพยาบาลเห็นว่าเหมาะสมที่จะ
ดารงตาแหน่งเป็นผู้จัดการคลินิกสัตว์ป่วยในและสัตว์ปว่ ยวิกฤตินั้น คณะได้แต่งตั้งให้เป็นรองผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์
แล้ว แต่ตาแหน่งดังกล่าวไม่ใช่ตาแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย จึงไม่มีเงินประจาตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม คณะได้
มอบนโยบายให้โรงพยาบาลสัตว์ทางานในเชิงรุกหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการนาเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ใช้ปรับปรุงการให้บริการ จึงเห็นควรที่จะมีเงินประจาตาแหน่งให้แก่รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ ทั้งนี้ จึงเสนอให้
ขออนุมัติการใช้เงินจากคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
เนื่องจากประธานมีภารกิจฝึกซ้อมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2564 จึงมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเป็นประธานในที่ประชุมแทน และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป ดังนี้
3.4 รับรองการสาเร็จการศึกษา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอให้ที่ประชุมรับรองการสาเร็จการศึกษาของ Mr.Sitthasone
Xaymo นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัสนักศึกษา 615180008-0 สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
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(นานาชาติ) เนื่องจากนักศึกษาได้ส่งวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กาหนด และได้รับแจ้งการตอบรับการตีพิมพ์ให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาทุกประการแล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม https://kku.world/nvi81
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าวได้ดารงตาแหน่งครบ
วาระ 2 ปี แล้ว โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามเอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/h6k7c ทั้งนี้ ที่ประชุมให้แก้ไขตาแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล
เป็น ศาสตราจารย์ ก่อนเสนอคณบดีลงนาม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/67s34 ดังนี้
1) ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ขออนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเพิ่มเติม
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่องกรอบตาแหน่งชัดเจนอยู่แล้ว กอปรกับมีหลาย
คณะประสงค์จะขออนุมัติแต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเพิ่มเติม
เช่นเดียวกัน จึงเห็นควรแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการกาหนดกรอบตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2) สรุปสถานะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2564
- บัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ 209.05 ล้านบาท
- บัญชีฝากประจา / ออมทรัพย์พิเศษ 3,000.00 ล้านบาท
- พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วแลกเงิน / หุ้นกู้ 5,785.00 ล้านบาท
- กองทุนเปิดตราสารหนี้ 1,450.65 ล้านบาท
- กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 566.16 ล้านบาท
- กองทุนส่วนบุคคล 4,321.12 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 15,320.94 ล้านบาท โดยมีค่าตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 3.06
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
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3) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรการบริหารความเสี่ยง และให้หวั หน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสียงระดับส่วนงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อิงตามมาตรฐาน
COSO ERM 2017 ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
4) เกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
- ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
- สอนและให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 ปี
- ได้รับปริญญาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 ปี
- มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติชอบตามแนวกาหนดของทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีเวลาปฏิบัติงาน ครบเวลาตามเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
- มีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 192 ชั่วโมง /ปีการศึกษา ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประเมินการ
สอนตาม กพอ. กาหนด
- ผลประเมินการสอนอยู่ในระดับ "เชี่ยวชาญ"
- ผลงานทางคลินิก งานวิจัย หรือ ตารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ หรือ
คู่มือปฏิบัติการ หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพ
"ดีมาก"
- เกณฑ์ตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน ให้ถือเสียงข้างมาก และผลงานมีคุณภาพ
"ดีมาก"
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสัตวแพทยสภา
ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/67s34 ดังนี้
1) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์
พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
2) คาสั่งสัตวแพทยสภา ที่ 80/2564 เรื่อง การบรรจุเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน

28

สัตวแพทยสภา ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
3) ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 50/2564 เรื่อง การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้

30

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
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4) ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 51/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการให้บริบาล
2

การสัตวแพทย์ทางไกล (Veterinary Telemedicine) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
5) สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย จัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

4

การใช้ยาต้านแบคทีเรียในสุกร (CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR ANTIBACTERIAL
DRUGS USE IN SWINE)
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กองตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ 2564 โดยวิ ธ ี อ อนไลน์ ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2564 นั้น
กองตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะให้คณะทราบ โดยมีรายละเอียดต าม
เอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม https://kku.world/vz3zu ดังนี้
1) การควบคุมการรับเงิน การนาฝากเงิน และการสรุปนาส่งเงินกองคลัง เป็นไปตามระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2) หน่วยงานไม่ได้จัดท าขั้นตอนงานด้านการเงินการคลังที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ถือ
ปฏิบัติตามประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
3) การตรวจรับพัสดุเพื่อใช้สาหรับการดาเนินโครงการล่าช้ากว่าวันที่ต้องการใช้พัสดุ
4) การเบิกจ่ายทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่มีระเบียบ ประกาศ
การเบิกจ่ายเงิน
5) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่ได้กาหนดให้บันทึกเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ด้วยเครื่องบันทึกเวลา
6) การออกประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 12/2564 ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการเงินและการพัสดุ
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอของกองตรวจสอบภายในต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 ผลการจ้างเหมาบุคลากรจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการจ้างเหมาบุคลากร
จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์ 2 อัตรา คือ นายสุภัทรชัย พิมพ์ดี และนายกิตติ สาระ ใน
ตาแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 8,500 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564

-9-

2

4

6

8

10

12

4.5 กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประจาปี 2565
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกาหนดการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ประจาปี 2565 โดยจะมีการประชุมทุกวันพฤหัส สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยมีปฏิทิน
การประชุมตามเอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม https://kku.world/2gstd
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ตะเกียงบุนเสน
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดซื้อตะเกียงบุนเสน
แบบจุดอัตโนมัติ เพื่อใช้กับตู้ชีวนิรภัย ซึ่งมีความจาเป็นในการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาของงานห้องปฏิบัติการ
และสัตว์ทดลอง จานวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 32,100 บาท ทั้งนี้ ได้เสนอให้ขออนุมัติใช้งบประมาณกลางปี แต่งาน
ห้องปฏิบัติการฯ มีความจาเป็นต้องใช้ด่วน เนื่องจากของเดิมชารุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม https://kku.world/r5xb7
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 12 คิว
ของกลุ่มวิชาสรีรวิทยา ในวงเงิน 13,990 บาท ทั้งนี้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ตู้เย็นของเดิมใช้ในส านักงานของกลุ่ม สรีรวิทยามีขนาดเล็กและช ารุด จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อใหม่ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม https://kku.world/9peic
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.3 พิจารณาบุคลากรดีเด่นในแต่ละด้าน ประจาปี 2564
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่นในประเภทต่างๆ ซึ่งคณะได้
ดาเนินการมอบรางวัลในวันชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณที่จัดเป็นประจาทุกปี โดยในปีนี้มีกาหนดจัดในวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ตามรายชื่อ ดังนี้
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ทั้งนี้ นอกจากบุคลากรดีเด่นที่จะได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศ แล้ว ยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการและสาเร็จการศึกษาอีก 11 ราย ดังนี้
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.4 ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (วทบ.) เนื่องจากคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา
2563 แล้ว แต่ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรสาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุง
หลักสูตรก็มีแนวโน้มจะไม่ผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรได้ เนื่องจากไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาดังกล่าว จึงขอเสนอให้
ปิดหลักสูตรโดยจะนาไปรวมกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตไว้ในเล่มเดียวกัน แต่ในปีการศึกษา 2558 ได้แยกปรับปรุงหลักสูตรเป็น
หลักสูตรละเล่ม เนื่องจาก สกอ. ได้ท้วงติงว่าเป็นคนละหลักสูตรกัน จึงได้ดาเนินการแยกหลักสูตรดังกล่าวออกมา
ซึ่งไม่มีผลกระทบกับหลักสูตรแต่อย่างใด ต่อมา สกอ.ได้กาหนดให้กรอกข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดในระบบ CHEQA
คณะจึงต้องดาเนินการปรับปรุงทั้งหลักสูตรสัตวแพทยศาตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตดังกล่าว ทั้งนี้
หากคณะปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจะส่งผลให้นักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต ก็ไม่สามารถขอสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตได้
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และยังมีเวลาในการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวอยู่ จึงเห็นควรให้ฝ่ายวิชาการไปทบทวนการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแล้วเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะ
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