รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
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ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมคชสาร อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์
-----------------------------ผู้มาประชุม
1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
2. ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
กรรมการ
3. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
4. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล กรรมการ
6. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
7. รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอน
กรรมการ
รายวิชาทางปรีคลินิก
8. ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลนุ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอน
กรรมการ
รายวิชาทางคลินิก
7. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.น.สพ.ปรีณัณ จิตตะสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์ประจา กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางวีณา รองเมือง
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/w2n0p ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไข
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2550-2563
ประธานสืบเนื่องเรื่องการติดตามโครงการวิจัยโดยใช้เงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2550-2563 ว่า
จากการที่คณะอนุมัติเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทาโครงการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา
นั้น คณะยังขาดกระบวนการติดตาม เป็นผลให้มีโครงการวิจัยที่ไม่ได้ปิดหลายโครงการ จึงมีหนังสือขอให้ผู้วิจัย
รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานวิจัย ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นได้ ก็จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขของการสนับสนุนทุนวิจัยของปีนั้นๆ
หรืออาจจะต้องทาบันทึกขออนุมัติขยายเวลาทาโครงการ
ในส่วนงานวิจัยที่ปิดโครงการไปแล้ว และจะขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2-3 กองคลังแจ้งว่าต้องให้
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติใช้เงิน เนือ่ งจากเป็นการเบิกข้ามปีงบประมาณ จึงได้มอบหมายให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
ติดตามและดาเนินการ ซึ่ง รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน ได้เสนอว่า กรณีที่มีงานวิจัยคงค้างข้ามปีงบประมาณนี้
จะสามารถขออนุมัติโครงการวิจัยเข้ามาใหม่ เป็นในลักษณะโครงการต่อเนื่องได้หรือไม่ ซึ่งผู้อานวยการกอง
บริหารงานคณะขอไปศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งในเบื้องต้น จะแยกโครงการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการวิจยั
ที่เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการปิดโครงการ และโครงการงานวิจัยที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะได้นาไป
หารือกับกองคลังต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 การจัดการประชุมนานาชาติทางสัตวแพทย์ KVAC2021
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสืบเนื่องเรื่องการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติทางสัตวแพทย์ KVAC2021 ว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานไปครั้งหนึ่งแล้ว โดยที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานได้พิจารณาถึงหัวข้อเนื้อหา สถานทีใ่ นการจัดประชุม วิทยากร ฯลฯ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
สถานที่ว่าจะจัดภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ทีมงานจึงได้เข้าหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ในประเด็นเกี่ยวกับ
สัญญานอินเตอร์เน็ต เพราะต้องมีการ Conference จากต่างประเทศ ซึ่งรองอธิการบดีแจ้งว่า ถ้าใช้สถานที่ภายนอก
มหาวิทยาลัย ก็อาจมีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากต้องแบ่ง Bandwidth กับผู้ใช้หลายคน แต่สามารถ
แก้ปัญหาได้โดยการใช้ Pocket Wifi หากใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยก็จะไม่มีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต และมี
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จึงมีแนวโน้มจะใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.3 ความคืบหน้าการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสต์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University; NTU)
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งความคืบหน้าในการจัดทาข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์กับคณะสัตวแพทยศาสต์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan
University; NTU) โดยในครั้งแรกมีความประสงค์จะทาความร่วมมือเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แต่คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติใต้หวัน ประสงค์จะทาความร่วมมือเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย เพิ่มเติมด้วย จึงได้
ร่างข้อตกลงความร่วมมือไปให้ NTU พิจารณา และ NTU ได้ปรับแก้ร่างข้อตกลงมาเรียบร้อยแล้ว โดยมี
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รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ico7o จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้
ประธานแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายในระดับคณะ จึงควรส่งเรื่องการทาข้อตกลงความร่วมมือให้คณบดีท่านใหม่พิจารณา
ต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
2.4 จานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยสืบเนื่อง เรื่อง จานวนการรับนักศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก โดยเปิดรับสมัครผ่านสัตวแพทยสภา 2 ตาแหน่ง ได้แก่
ด้านอายุรศาสตร์ และด้านศัลยศาสตร์ ด้านละ 1 ตาแหน่ง ซึ่งมีผู้สมัคร 1 ราย คือ น.สพ.พันทิศ กาลังชัย จาก
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว และอยู่ในกระบวนการของกรรมการบริหาร
หลักสูตรซึ่งจะดาเนินการสัมภาษณ์ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาสและภาวะคุกคามเพื่อรองรับการสรรหาคณบดีคนใหม่
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาสและภาวะคุกคาม
เพื่อรองรับการสรรหาคณบดีคนใหม่ โดยสืบเนื่องจากการที่คณบดีได้รับการสรรหาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักบริการวิชาการ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น คณะจึงต้องดาเนินการการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน/
โอกาสและภาวะคุกคามเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งคณบดี นาข้อมูลไปเขียนแผนการ
ดาเนินการเสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งในคราวประชุมประจาเดือน
เมษายน 2564 ต่อไป ทั้งนี้ ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้ติดต่อวิทยากรไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
ได้แก่ ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ลดช่วงเวลาลง โดยจัดในช่วงบ่ายของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 รับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา นายธนาคาร นะศรี
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองเกรด
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 วิชา 7109971 ดุษฏีนิพนธ์ ของนายธนาคาร นะศรี รหัส
นักศึกษา 578180003-7 โดยได้เกรดระดับ 1S โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/pehv2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.3 รับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา Miss Istiana Nur Vidayanti
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองเกรด
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 วิชา VM009898 วิทยานิพนธ์ ของ Miss Istiana Nur
Vidayanti รหัสนักศึกษา 62518000-9 โดยได้เกรดระดับ 4S โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/0930v
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 รับรองการสาเร็จการศึกษาของนางสาวปริยากร เหล่าพิเดช
ประธานได้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการ
สาเร็จการศึกษาของนางสาวปริยากร เหล่าพิเดช นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 515180002-2 สาขาสัตวแพทย์
สาธารณสุข โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งผลการตอบรับการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้ว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ecpku
มติ ที่ประชุมรับรองการสาเร็จการศึกษาของนางสาวปริยากร เหล่าพิเดช
3.5 พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของ ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของ ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ซึ่งขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นรอง
ศาสตราจารย์ จานวน 10 ท่าน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/77ik2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.6 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการโรงแรมสัตว์เลี้ยง
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการโรงแรมสัตว์เลี้ยง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/rfdxv ดังนี้
1) รับฝากสุนัข (ไม่รวมอาหารต่อวัน)
น้าหนัก 0.5-10 กิโลกรัม
ตัวละ 150 บาท
น้าาหนัก 11-20 กิโลกรัม
ตัวละ 200 บาท
น้าหนักมากมากกว่า 20 กิโลกรัม ตัวละ 250 บาท
แบบครอบครัว ไม่เกิน 2 ตัว (พัก 1 กรง) มีส่วนลดร้อยละ 20
2) รับฝากแมว (ไม่รวมอาหารต่อวัน)
ตัวละ 150 บาท
3) อาบน้าสุนัข
ตัวละ 150-500 บาท
4) ว่ายน้าสุนัข
ตัวละ 200 บาท
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.7 ปรับอัตราค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานจากรูป
แบบเดิมเป็นแบบออนไลน์ และได้มีประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2594/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้
กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กาหนดกรอบค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานงานของบุคลากร ไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่
12 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยกาหนดอัตราในการเบิกจ่ายต่ากว่ามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าเบิกจ่ายการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามความ
เป็นจริง แต่ไม่เกินตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2594/2563 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/mgxhb
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้ ง ให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบเกี ่ ยวกั บ สาระส าคั ญ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปดังนี้
- รศ.นพ.สุพัชญ์ สีน ะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้อานวยการสานัก
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่ว ยงาน
ภายนอก ซึ่งหากส่วนงานใดจะดาเนินการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก สามารถทาได้ แต่ต้อง
ดาเนินการในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างข้อบังคับดังกล่าว ได้นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งประธานจะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 คณบดีได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณบดีได้รับการสรรหาแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสานักบริการ
วิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 และคณบดีขอลาออกจากตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงมีผลให้รองคณบดีพ้นจากตาแหน่งไปพร้อมกัน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564
เป็นต้นไป จึงต้องทาหน้าที่รักษาการ ในส่วนของคณะกรรมการประจาคณะ จะต้องเตรียมการสัมมนาวิเคราะห์จุด
แข็ง/จุดอ่อน/โอกาส และภาวะคุกคาม โดยมอบหมายให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะดาเนินการแล้ว ซึ่งจะจัด
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเชิญ ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพกาลังดาเนินการจัดทา
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โครงการ สาหรับกระบวนการสรรหาคณบดีคนใหม่ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2564 จะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และดาเนินการตามกระบวนการ คาดว่าในเดือนมิถุนายน
2564 จะได้คณบดีคนใหม่มาดารงตาแหน่งในวาระต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ปฏิทินกิจกรรมประจาเดือนมีนาคม – เมษายน 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
กาหนดการจัดกิจกรรมประจาเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/o18w6 ดังนี้
- วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสารบรรณ
- วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. กิจกรรม live and share
- วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. อบรมการเดินทางไปปฏิบัติงานแบบ
ออนไลน์
- วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 สัมมนาคณะ เรื่อง การทา Swot Analysis
- วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2564 การนาเสนอสหกิจศึกษา
- วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 6
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2564 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/sayz7 ดังนี้
1. กองบริหารงานคณะ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 32,624,384.90 บาท ขออนุมัติหลักการใช้
จ่ายงบประมาณ 11,335,245.21 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 10,472,457.62 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขอ
อนุมัติหลักการอีก 22,151,927.28 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 32.10
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 34,970,632.20 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 17,026,333.72 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 14,006,897.78 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 20,963,734.42 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 40.05
สาหรับโรงพยาบาลสัตว์ มีรายได้โรงพยาบาลสัตว์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น
4,145,879.00 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ของกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมติการขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาคณะในการเวียน จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ การขอการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ของกลุ่ม
วิชาพยาธิชีววิทยา ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณกลางปี 2564 ในการจัดซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้สภาวะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์ จานวน 1 ตู้ ในวงเงิน 350,000 บาท โดยเปลี่ยนเป็นกล้องจุลทรรศ 2 กระบอกตา 5 เครื่อง
ในวงเงิน 250,000 บาท เก้าอี้บุหนัง 28 ตัว ในวงเงิน 36,960 บาท และปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ใน
วงเงิน 63,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 349,690 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/p9st9
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รับรองเกรดรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จานวน 10 รายวิชา ซึ่งผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/67dnl
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.2 รับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 ราย
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด
รายวิชา VM009898 วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 ราย ได้แก่ Miss Biethee Rani Sasker
รหัสนักศึกษา 625180002-3 และ Mr.Thongphet Mitpasa รหัส 625180003-1 โดยได้เกรดระดับ 8S ทั้งสองราย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.3 ขออนุมัติเปิดรายวิชา VM081105 นกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Bird and Business)
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอเปิดรายวิชา
VM081105 นกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Bird and Business) ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี จานวน 2 หน่วยกิต สังกัดกลุ่มวิชา
วิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา เป็นอาจารย์เจ้าของวิชา ซึ่งรายวิชาดังกล่าว
จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสัตวแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่สนใจเนื้อหาด้านนก การเพาะเลี้ยงนกที่สวยงามและ
การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเลือกลงทะเบียนเรียน และนาความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/pq76c
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.4 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องไมโครเวฟ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
ไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร จานวน 2 เครื่อง ของกลุ่มวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชารุดและไม่ได้
ตั้งไว้ในแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ในราคาเครื่องละ 2,690 บาท รวมเป็นเงิน 5,380 บาท โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/wfln9
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.5 ขออนุมัติปรับปรุงกล้องวงจรปิด
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจร
ปิด พร้อมการติดตั้งจานวน 2 จุด ในบริเวณทางเข้าคณะและชั้น 2 ของอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เพื่อเป็นเฝ้าระวัง
และตรวจสอบเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้ขอตั้งไว้ในแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 และมีความจาเป็นเร่งด่วน
รวมเป็นจานวนเงิน 9,951 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/5p8-d
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.6 ขออนุมัติรับนักศึกษาต่างชาติ
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับ Mr.Avinav
Sharma จากสาธารณรัฐอินเดีย เข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แผน ก1 โดยใช้ทุนส่วนตัว มี ผศ.
ส.พญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/jrh0u
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.7 ขอความเห็นชอบอัตราค่าบริการทางศัลยกรรม ราคาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ คลินิกสัตว์ใหญ่
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอัตราค่าบริการทางศัลยกรรม หน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง หน่วยม้า และราคาเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ คลินิก
สัตว์ใหญ่ ซึ่งต้องเข้าพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเอกสารตกหล่น จึงได้นามาให้ที่ประชุม
พิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งหลักการจะเป็นการปรับปรุงจากประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 11/2562 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง กาหนดอัตราค่าตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ซึ่งได้ปรับให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ และ
ความจาเป็น เช่น การจ่ายไซริงค์ ขนาด 3 ซีซี ให้เกษตรกร โดยมีหน่วยนับเป็นกล่อง ซึ่งไม่เห็นความจาเป็นจะต้อง
จ่ายไซริงค์ให้เกษตรกรในปริมาณขนาดนั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/l2320
ทั้งนี้ ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอว่า ควรเลื่อนการพิจารณาใน
วาระนี้ออกไปก่อน เพราะยังไม่เห็นเอกสาร อีกทั้งเพื่อจะได้มีเวลาศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วน และควรให้อาจารย์ที่
เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน ซึ่งประธานแจ้งว่าตามหลักเกณฑ์การบริหารงานของโรงพยาบาลจะมีคณะกรรมการในแต่
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ส่วนช่วยพิจารณาอยู่แล้ว ควรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดจะดาเนินการ การบริหารงานจึงจะ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ ส่วนข้อท้วงติงของ ผศ.น.สพ.อรัญ จันทร์ลุน ให้รับไว้เป็นข้อมูลประกอบในการดาเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบอัตราค่าบริการทางศัลยกรรม หน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง หน่วยม้า และราคา
เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ คลินิกสัตว์ใหญ่
5.8 สัตวแพทยสภากาหนดตรวจประเมินรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสัตวแพทยสภาได้
แจ้งแจ้งกาหนดการตรวจประเมินรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยจะตรวจในปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะ
นาไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการอีกครั้งว่าจะกาหนดเป็นช่วงใด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/enqoa
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.9 สัมมนาวิชาการคลินิกทางสัตวแพทย์
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกาหนดการ
จัดสัมมนาวิชาการคลินิกทางสัตวแพทย์ ซึ่งคณะเป็นผู้จัด โดยมีแผนในการจัดทั้งหมด 4 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง โดยในครั้ง
แรกจะจัดในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติและการให้บริการทาง
วิชาการ โดยในการจัดการสัมมนาทั้ง 4 ครั้ง จะมีวิทยากรจากต่างประเทศ 2 ท่าน และวิทยากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก 2 ท่าน คือ อ.สพ.ญ.ดร ทรรศิดา พลอยงาม และ ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/bzxzl
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.10 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ซึ่งตามโครงสร้างจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 1 ท่าน และตัวแทน
จากกรรมการในคณะกรรมการประจาคณะ จานวน 3 ท่าน ซึ่งที่ประชุมเสนอ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน เป็น
ตัวแทนจากคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งจะได้เสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ สาหรับสายวิชาการ
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะ
ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ สาหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยการ
ทางานจะปรับเปลี่ยนจากการกรอกผลการปฏิบัติงานลงในกระดาษเป็นการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม ซึ่งจะช่วยลดการ
ใช้กระดาษได้จานวนมาก และการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ สามารถสืบค้นดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละปีได้ด้วย โดยจะจัด
อบรมในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 14.15 น.
(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

