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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ 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
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานให้ผู้เข้าประชุมรายงานตนเอง จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ahz9t ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
ให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
หน้า 11 บรรทัดที่ 1 แก้ไข ค่าบริการ เป็น ค่าตอบแทน
มติ เมื่อได้มีการแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมติเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การจัดทาร่างโครงสร้างการบริหารวิชาการ
ประธานให้ ผศ.สายใจ กองเพชร สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่
ประชุมได้มอบหมายไปดาเนินการใส่จานวนหน่วยกิตลงในโครงสร้างการบริหารวิชาการที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละ
รูปแบบ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พบว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้จานวนบุคลากรสายวิชาการในการแบ่งโครงสร้าง
สาขาวิชา ซึ่งหากในภาควิชานั้นมีบุคลากรสายวิชาการมากกว่า 10 คน ก็จะปรับเป็นสาขาวิชาได้ในทันที ในส่วน
ภาควิช าที่มี บุ คลากรสายวิชาการไม่ครบ 10 คน จะต้องรวมกลุ่ มให้ มากกว่า 10 คน เพื่อปรับเป็ นสาขาวิชา
โดยพิจารณาจากเนื้อหาการเรียนการสอนหรืองานวิจัยเป็นหลักว่าเป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อปรับแล้ว
คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมี 5 สาขาวิชา
ในส่วนของคณะกรรมการประจาคณะทันแพทยศาสตร์ ที่ต้องกาหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานอย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่า
พ.ศ. 2558 โดยต้องมีหัวหน้าสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับจานวนรองคณบดี ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น
คณะขนาดกลาง มีรองคณบดีได้ไม่เกิน 5 คน ดังนั้น จึงมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็ นกรรมการประจาคณะโดยตาแหน่ง
ได้เพียง 4 คน และผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากอาจารย์ ประจาอีก 1 คน ในส่วนของหัวหน้าสาขาวิชาที่ไม่ไ ด้เป็ น
กรรมการประจาคณะนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้สิทธิในการเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การสื่อสารลง
ไปถึงบุคลากรทุกสาขาวิชา
ในด้านภาระงานของอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้กาหนดว่าอาจารย์จะต้องปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลทันตกรรมด้วย และทันตแพทย์ ที่มีความสนใจในด้านการเรียนการสอนก็สามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นในสาขาที่ตนเองถนัดพร้อมทั้งสมัครเป็น TA ได้ ทั้งนี้ เมื่ออาจารย์ เกษียณอายุราชการ ก็จะสามารถปรับ
ตาแหน่งทันตแพทย์ดังกล่าวเป็นอาจารย์เพื่อทดแทนผู้เกษียณได้ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ควรจะนาข้อปฏิบัติของ
คณะทันตแพทยศาสตร์มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ เมื่อได้ไปศึ กษาดู งานที่ค ณะทันตแพทยศาสตร์ แล้ว จึงได้ ดาเนินการร่างโครงสร้างการ
บริหารวิชาการเสียใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบที่ 1 Model A : 4 สาขา โดยตัวเลขต่อท้ายสาขาวิชาหมายถึง จานวนบุคลากร/หน่วยกิต
(ค่าเฉลี่ยจานวนบุคลากรต่อหน่วยกิต)
1. สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข 71/22 (3.22)
1.1 หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์
40/14 (2.86)
กายวิภาคศาสตร์
14/5 (2.80)
สรีรวิทยา
15/5 (3.00)
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
11/4 (2.75)
1.2 หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
31/8 (3.87)
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2. สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา 39/12 (3.25)
3. สาขาวิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 43/16 (2.68)
3.1 หน่วยศัลยศาสตร์
21/10 (2.10)
3.2 หน่วยวิทยาการสืบพันธุ์
22/6 (3.66)
4. สาขาวิชาอายุรศาสตร์
45/18 (2.50)
4.1 หน่วยอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
24/7 (3.42)
4.2 หน่วยอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
21/11 (1.91)
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้ อ 5 ในข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการประจาคณะฯ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน หัวหน้าสาขาวิชา 3 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
หัวหน้าสาขา 3 คน ได้มาโดยวิธีคัดเลือกจากหัวหน้าสาขาทั้ง 4 คน อาจเลือกโดยผู้บริหาร หรือ
ให้คณาจารย์เสนอชื่อ โดยแต่ละคนเสนอได้ไม่เกิน 3 ชื่อ ผู้ที่ได้คะแนนลาดับที่ 1-3 เป็นกรรมการประจาคณะ ส่วน
ลาดับที่ 4 ให้เป็นตัวแทนของสาขาวิชิเข้าร่วมประชุมกรรมการประจาคณะ แต่ไม่ถือว่าเป็นองค์ประชุม
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รูปแบบที่ 2 Model B : 3 สาขา โดยตัวเลขต่อท้ายสาขาวิชาหมายถึง จานวนบุคลากร/หน่วยกิต
(ค่าเฉลี่ยจานวนบุคลากรต่อหน่วยกิต)
1. สาขาวิชาพรีคลินิกและพยาธิชีววิทยา 79/26 (3.03)
1.1 หน่วยพรีคลินิก
40/14 (2.86)
กายวิภาคศาสตร์
14/5 (2.80)
สรีรวิทยา
15/5 (3.00)
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
11/4 (2.75)
1.2 หน่วยพยาธิชีววิทยา
39/12 (3.25)
2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 43/16 (2.68)
2.1 หน่วยศัลยศาสตร์
21/10 (2.10)
2.2 หน่วยวิทยาการสืบพันธุ์
22/6 (3.66)
3. สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกและสัตวแพทย์สาธารณสุข 76/26 (2.92)
3.1 หน่วยอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
24/7 (3.42)
3.2 หน่วยอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
21/11 (1.91)
3.3 หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข
31/8 (3.87)
คณะกรรมการประจาคณะ ตามข้อ 5 ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจา
คณะฯ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน หัวหน้าสาขาวิชา 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
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รูปแบบที่ 3 Model C : 4 สาขา โดยตัวเลขต่อท้ายสาขาวิชาหมายถึง จานวนบุคลากร/หน่วยกิต
(ค่าเฉลี่ยจานวนบุคลากรต่อหน่วยกิต)
1. สาขาวิชาพรีคลินิก 40/14 (2.85)
1.1 กายวิภาคศาสตร์
14/5 (2.80)
1.2 สรีรวิทยา
15/5 (3.00)
1.3 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
11/4 (2.75)
2. สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาและสัตวแพทย์สาธารณสุข 70/20 (3.50)
2.1 พยาธิชีววิทยา
39/12 (3.25)
2.2 สัตวแพทย์สาธารณสุข
31/8 (3.87)
3. สาขาวิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
43/16 (2.68)
3.1 หน่วยศัลยศาสตร์
21/10 (2.10)
3.2 หน่วยวิทยาการสืบพันธุ์
22/6 (3.66)
4. สาขาวิชาอายุรศาสตร์
45/18 (2.50)
4.1 หน่วยอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ 24/7 (3.42)
4.2 หน่วยอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง 21/11 (1.91)
คณะกรรมการประจาคณะ ตามข้อ 5 ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน หัวหน้าสาขาวิชา 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
หัวหน้าสาขา 3 คน ได้มาโดยวิธี คัดเลือกจากหัวหน้าสาขาทั้ง 4 คน อาจเลือกโดยผู้บริหาร หรือให้คณาจารย์เสนอชื่อ
โดยแต่ละคนเสนอได้ไม่เกิน 3 ชื่อ ผู้ที่ได้คะแนนลาดับที่ 1-3 เป็นกรรมการประจาคณะ ส่วนลาดั บที่ 4 ให้เป็น
ตัวแทนของสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมกรรมการประจาคณะ แต่ไม่ถือว่าเป็นองค์ประชุม
ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบโครงสร้างการบริหารวิชาการตามที่ ผศ.สายใจ กองเพชร เสนอ
โดยเห็นว่าเพื่อให้การปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ เป็นไปอย่างมีส่วนร่วม จึงเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาตามแนวทางที่ ผศ.สายใจ กองเพชร ได้ดาเนินการเป็นเบื้องต้น เมื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้
ข้อสรุปอย่างไร ให้รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้บุคลากรได้ทาประชาพิจารณ์ต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการ
จัดซื้อเครื่องพ่นน้ายาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด เนื่องจากการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัส
ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ในวงเงิน 25,000 บาท
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/lx1s6
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 รับรองเกรดวิชาวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอให้ที่ประชุมรับรองเกรดวิชาวิทยานิพนธ์ รหัสวิชา 710 977
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ของนางนุสรา สุวรรณโชติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัสนักศึกษา
597180005-8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ นางนุสรา สุวรรณโชติ มีหน่วยกิต
สะสมได้ 47 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียน 1 หน่วยกิต จึงมีหน่วยกิตทีผ่ ่านแล้วครบ 48 หน่วยกิต ซึ่งต้องสอบ
วิทยานิพนธ์ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/xenm6
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 ขออนุมัติปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวแพทย์สาธารณสุข แบบมีเงื่อนไขจนกว่านักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมดจะสาเร็จการศึกษา เนื่องจากในระยะเวลา 3
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ทั้งนี้ ผศ.อรัญ จันทร์ลุน ได้ให้ข้อสังเกตว่าในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์นั้น สามารถออกเป็นมติได้หรือไม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยจึง
ได้ขอถอนเรื่องดังกล่าวออกจากที่ประชุมก่อน และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.4 ขอปรับงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2565
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การขอปรับงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสัตว์ว่า ตามที่ผู้บริหารชุดเดิมได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสัตว์ไว้เป็นเบื้องต้น และผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ มีนโยบายในการ
ปรับปรุงการให้บริการและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลสัตว์ จึงต้องมีการปรับงบประมาณเงินรายจ่ายเสียใหม่ ดังนี้

-6-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ขอปรับลดค่าใช้จ่ายลง
1) โครงการพัฒนาระบบและแอ็ปพลิเคชั่นของโรงพยาบาลสัตว์ ปรับจาก 1,000,000 บาท
เป็นไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้งบประมาณของคณะ
ขอปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2) การบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล หมวดค่ า ตอบแทน ปรั บ เพิ่ ม จาก 5,500,000 บาท อี ก
100,000 บาท เป็น 5,600,000 บาท เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนคลินิกนอก
เวลาราชการ
3) การบริการรักษาพยาบาล หมวดค่าใช้สอย ปรับเพิ่มจาก 5,121,600 บาท อีก 271,000
บาท เป็น 5,392,600 บาท
4) การบริการรักษาพยาบาล หมวดครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปรับเพิ่มจาก 107,000 บาท
อีก 529,000 บาท เป็น 636,000 บาท โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม
5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเพิ่มจาก 100,000 บาท อีก 100,000 บาท เป็น
200,000 บาท ซึ่งจะปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารโรงพยาบาลสัตว์ที่ขึ้นรา
ทั้งนี้ ผศ.อรั ญ จั น ทร์ ลุ น ได้ส อบถามว่างบประมาณพัฒ นาระบบและแอ็ปพลิ เคชั่นของ
โรงพยาบาลสัตว์ที่จะเปลี่ยนไปใช้งบประมาณของคณะนั้น จะส่งผลกระทบในการบริหารงบประมาณในภาพรวม
หรือไม่ ซึ่งประธานได้แจ้งว่า จากข้อมูลเดิมในปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะได้นางบประมาณในส่วนเงิน เหลือจ่าย
เข้ากองทุนสารองของคณะจานวนหนึ่ง จึงไม่น่าจะมีปัญหาในการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.5 การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการโรงพยาบาลสัตว์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ขอถอนวาระที่ออกจากการประชุม และจะนาเข้าในที่ประชุม
ในคราวประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.6 ร่างคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
วิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์วา่ จากเดิมที่คณะดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1542/2564 เรื่อง การใช้จ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นั้น พบว่าประกาศฉบับดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตฯ จึงได้มีการประชุมในวันที่ 4 พฤศจิกายน
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พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาปรับปรุงประกาศดังกล่าวเสียใหม่ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/m1st2 ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน เต็มจานวน
ตามที่แหล่งทุนระบุ
2. ค่าทาวิจัยและวิทยานิพนธ์ (Thesis support) สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาเอก 40,000 บาทต่อคน
และระดับปริญญาโท 20,000 บาทต่อคน
3. เงินรางวัลสมนาคุณบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นได้แก่ ตาแหน่ง
ชานาญงาน หรือชานาญการ 5,000 บาท ตาแหน่งชานาญงานพิเศษหรือชานาญการ
พิเศษ 10,000 บาท และเชี่ยวชาญ 15,000 บาท
ทั้งนี้ หากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารการคลัง
และพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาก่อนเสนอให้อธิการบดีลงนามในประกาศอีกครั้งหนึ่ง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
ดังนี้
1) สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ไดมีมติแต่งตั้งให ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห ให้ดารงตาแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที่ 2
มกราคม 2565
2) สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8944/2564
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30

ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6052/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564
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5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตว์แพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
6) ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2564 ได้ดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีข้อสังเกตว่า มีการเข้าข่ายความผิดตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.
2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 หลายประการ
7) ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 51/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการให้บริบาลการสัตว
แพทย์ทางไกล (veterinary telemedicine)
8) ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 47/2564 เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่
ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ
244 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
9) ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งและชั้นสอง ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง จะหมดอายุ เห็นชอบให้สมาชิกสามารถยื่นเอกสารที่เป็นสาเนา
ดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ผ่านอีเมลหรือแอ็ปพลิเคชันของสัตวแพทยสภาได้
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กาลังดาเนินการสรุป
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 ซึ่งหากดาเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 ประเมินผลการสอนของ อ.เกตุมณี เสนาพันธ์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประเมินการสอนเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ของ อ.เกตุมณี เสนาพันธ์ ในรายวิชา 712 315 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์ 3
ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ เห็นว่ามีความชานาญพิเศษ และอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้ายการประชุม https://kku.world/872n0
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 เวียนขอความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มีเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยการเวียน จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1) การขอมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์คลินิก ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/gc03g
2) การขอความเห็นชอบในการสาเร็จการศึกษาของ นางสาวดวงเดือน แก่นค้างพลู นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) รหัส
นักศึกษา 587180004-9 และนางสาวกนกวรรณ บุตรโยธี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รหัสนักศึกษา 615180003-0 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการสาเร็จ
การศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/2xcd8
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี 2564
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือให้คณะเป็นผู้ดาเนินการ
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และมีมติให้นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่ง ปศุ
สัตว์เขต 6 เป็นศิษย์เก่าดีเด่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/v9m9c
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2564
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการที่ประพฤติตนดี มีผลการ
ปฏิบัติงานที่โดดเด่น และกระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยมีกาหนดส่งให้กองทรัพยากร
บุคคลภายในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ทาบทาม รศ.ไพรัตน์ ศรแผลง เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.3 การขออนุมัติปรับปรุงห้องกล้องจุลทรรศน์
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การปรับปรุงห้องกล้อง
จุลทรรศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองสถาบัน เนื่องจากต้องขยายห้องดังกล่าวให้สามารถรองรับ
นักศึกษาได้ตามมาตรฐานของสัตวแพทยสภา และจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อประจาห้องกล้องจุลทรรศน์ ดังนี้
1) การปรับปรุงห้องจุลทรรศน์ โดยการขยายขนาดห้อง ในงบประมาณ 225,770 บาท โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/l3g40
2) จั ดซื้อครุ ภัณฑ์ป ระจ าห้ องจุล ทรรศน์ ได้แก่ เครื่องคอมพิว เตอร์ จานวน 1 เครื่อง และ
เครื่องรับโทรทัศน์ จานวน 4 เครื่อง ในงบประมาณ 146,590 บาท โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/zz0yf
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.4 ปฏิทินแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2566
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2566 โดยคณะจะต้องบันทึกงบประมาณรายจ่ายเข้าระบบของกองยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และส่งรายละเอียดต่างๆ ประกอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทัง้ นี้ ในส่วนรายละเอียดของครุภัณฑ์ ถ้างบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท ควรจะมีผู้เสนอ
ราคาเพื่อเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 บริษัท และถ้างบประมาณเกิน 1 ล้านบาท ควรจะมีผู้เสนอราคาเพื่อ
เปรียบเทียบอย่างน้อย 3 บริษัท ซึ่งจะได้ทาหนังสือไปถึงแต่ละสาขาวิชาต่อไป จากนั้นจะมีการพิจารณา
ตามลาดับความจาเป็นเพื่อเสนอที่ประชุมก่อนทีจ่ ะบันทึกข้อมูลเข้าระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.5 การจัดงานปีใหม่ของคณะ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ หารือกับที่ประชุมว่าคณะควรจะมีการจัด
งานปีใหม่หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรจัดงานปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคลากร แต่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนายังไม่ดีขึ้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขอให้เตรียมการจัดงานไว้ก่อน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.6 การเข้าเป็น Hub ของ VEEs
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ผศ.ประวิตร บุตรอุดม อาจารย์
ประจากลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ และเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาด้านการต่างประเทศ ได้ติดต่อมาทางฝ่ายบริหารว่า
คณะสนใจจะเข้าร่วมเป็น Hub ของ Veterinary education establishments (VEEs) ในภูมิภาคอาเซียนหรือไม่
ซึ่งในปัจจุบันมี Hub อยู่ในประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น
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ผศ.ประวิตร บุตรอุดม เสนอว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น น่าจะสามารถเป็น Hub ได้ ซึ่งคณะจะต้องสมัครและ
ตรวจเช็คความพร้อมในแต่ละประเด็นที่ VEEs กาหนด จากนั้น VEEs จะพิจารณาความพร้อมในด้านสถานที่และ
หลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ Day One Competencies หรือไม่ รวมถึงการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยหรือ
สัตวแพทยสภา โดยคณะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด คณะกรรมการบริหารคณะจึงเห็นว่า เป็นโอกาสอันดีที่
คณะจะได้พัฒนาวิชาการและความร่วมมือในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมเป็น Hub นั้น บุคลากรของคณะ
จะต้องรับทราบและเข้าใจด้วย จึงจะสามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการจะดาเนินการไปพลางก่อน
แล้วจะนาเสนอความคืบหน้าให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป
มติ ทีประชุมรับทราบ
5.7 เว็บไซต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

10

ประธานให้ รศ.นฤพนธ์ คาพา สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทีป่ รับปรุงใหม่
ว่ายังขาดรายละเอียดบางส่วน ซึ่งผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า ผู้ช่วยคณดีฝ่ายดิจิทัลกาลังวางโครงสร้าง

12

เว็บไซต์ใหม่ โดยกาลังดาเนินการในส่วนนี้อยู่
มติ ที่ประชุมรับทราบ

14

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะ

