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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
เวลา 11.30 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ
2. ผศ.สพ.ญ.พิมชนก
3. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร
4. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์
6. ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ
7. ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล

กมลเลิศ
สุวรรณธาดา
สุวรรณธาดา
บุตรอุดม
อุปสัย
พันธ์อารีวัฒนา
สุขอ้วน

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

8. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา กรรมการ
ทางปรีคลินิก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชา กรรมการ
ทางคลินิก
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ

9. นายอุดร
พุทธิมา
ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.น.สพ.ปรีณัน
จิตะสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจาในคณะ
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.อัญชรินทร์
อุ่นไธสง
พนักงานมหาวิทยาลัย ชานาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เลขานุการที่ประชุมนาเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 อัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์
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ประธานให้ ร องคณบดี ฝ่ า ยโรงพยาบาลสั ต ว์ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราค่ า บริ ก ารตรวจ
รักษาพยาบาลสัตว์ โดยเพิ่มเติมรายการ ค่าตรวจเซลล์ Cytology จานวนเงิน 120 บาท
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 กาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
ก.บ.ม. (ฉบั บ ที่ 1/2559) เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 และประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ดังนี้
กาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562
(ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ภาระงาน 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
ลาดับ
รายการ
กาหนดการ
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทาข้อตกลงรายบุคคล ประจาปี
30 มิถุนายน 2561
เจ้าของภาระงาน
งบประมาณ 2562
2. ลงทะเบียนผลงานวิจัย บริการวิชาการ
16 พฤษภาคม –
เจ้าของภาระงาน
7 มิถุนายน 2562
3. รวบรวมผลงานวิจัย บริการวิชาการที่
11 มิถุนายน 2562
ภารกิจด้านการวิจัย
ลงทะเบียนแล้วรวบรวมส่งให้เจ้าตัว
4. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
17 มิถุนายน 2562
เจ้าของภาระงาน
- สายผู้สอน ส่งไปที่ ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
- สายสนับสนุน ส่งไปที่ ต้นสังกัด
5. รวบรวมส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 19 มิถุนายน 2562
ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
(สายผู้สอน) ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ส่งให้แก่ ผอ.กองบริหารงานคณะ (ผู้ประเมิน)
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รายการ
6. คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
(สายผู้สอน) และ ผอ.กองบริหารงานคณะฯ
(ผู้ประเมิน) พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรในสังกัด ตามข้อ 5 และส่งคะแนน
ผลการประเมิน โดยกรอกลงในแบบสรุปผล
การประเมินฯ และส่งเฉพาะแบบสรุปผลการ
ประเมินฯ ให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
7. นาคะแนนผลการประเมิน
เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
8. ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ถูก
ประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินใน
แบบสรุปผลการประเมินฯ หลังจากผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว
ตามลาดับที่ 7
9. บุคลากรรายบุคคล ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน
นับแต่วันรับทราบผลการประเมิน หากเห็นว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน

กาหนดการ
24 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้อง / ผอ.กอง
บริหารงานคณะ

26 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการกลั่นกรอง

28 มิถุนายน 2562

คณบดี

30 กรกฎาคม 2562

เจ้าของภาระงาน

1
2
3
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กาหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563
(ภาระงาน 1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) ขึ้นเงินเดือนเมษายน 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา)
ลาดับ
รายการ
กาหนดการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ลงนามข้อตกลงรายบุคคล รอบที่ 1/2562
30 มิถุนายน 2562 เจ้าของภาระงาน
2. ลงทะเบียนผลงานวิจัย บริการวิชาการ
16 พฤศจิกายน -6 เจ้าของภาระงาน
ธันวาคม 2562
3. รวบรวมผลงานวิจัย บริการวิชาการที่
13 ธันวาคม 2562 ภารกิจด้านการวิจัย
ลงทะเบียนแล้วรวบรวมส่งให้เจ้าตัว
4. ข้าราชการ-ลูกจ้างประจา ส่งแบบรายงานผล
16 ธันวาคม 2562 เจ้าของภาระงาน
การปฏิบัติราชการ
–สายสนับสนุน ส่งไปที่ ต้นสังกัด
-สายผู้สอน ส่งไปที่ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
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ลาดับ
รายการ
กาหนดการ
ผู้รับผิดชอบ
5. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้แก่
17 ธันวาคม 2562 ภารกิจด้านการ
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง (สาย
เจ้าหน้าที่
ผู้สอน) และให้แก่ ผอ.กองบริหารงานคณะฯ
(ผู้ประเมิน)
6. คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง
24 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
(สายผู้สอน) และ ผอ.กองบริหารงานคณะฯ (ผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
ประเมิน) พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
/ ผอ.กองบริหารงาน
บุคลากรในสังกัด ตามข้อ 5 และส่งคะแนนผล
คณะ
การประเมิน โดยกรอกลงในแบบสรุปผลการ
ประเมินฯ และส่งเฉพาะแบบสรุปผลการ
ประเมินฯ ให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
7. นาคะแนนผลการประเมิน เข้าที่ประชุมคณะ 27 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
กรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาให้ความ
กลั่นกรอง
เห็นชอบ
8. ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ถูก
30 ธันวาคม 2562 คณบดี
ประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินใน
แบบสรุปผลการประเมินฯ หลังจากผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว
ตามลาดับที่ 7
9. บุคลากรรายบุคคล ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน 30 มกราคม 2563 เจ้าของภาระงาน
นับแต่วันรับทราบผลการประเมิน หากเห็นว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
3.2 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานสายผู้สอน
ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานสายผู้สอน ตามที่ภารกิจด้านการ
เจ้าหน้าที่ ได้เวียนจดหมายทางอีเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคลากรสายผู้สอนทุกคนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ขอให้
ส่งข้อเสนอแนะปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติง านของบุ คลากรสายผู้ สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกอบกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติง าน
สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561 และโดยความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการปรั บปรุง เกณฑ์
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนสายผู้สอน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จึง ขอให้บุคลากรสายผู้สอนทุกท่านให้
ความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยจะ
เริ่มใช้ 1 มิถนุ ายน 2562 นั้น มีผลการสรุปดังนี้
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หัวข้อ
ด้านพัฒนานักศึกษา (เสนอใหม่)
การออกข้อสอบสัตวแพทยสภา (สาหรับอาจารย์ที่ออก
ข้อสอบในระบบของสัตวแพทยสภา) 3 คะแนน/ ข้อ

หลักฐาน
ส่วนกลาง
ประสานงาน
จากสัตวแพทยสภา
ขอรายชื่อผู้ที่ออกข้อสอบในระบบ
หลักฐานการมีส่วนร่วม

ด้านการวิจัย
(แก้ไขโดยเพิ่มรายละเอียด ข้อ 3.4.1)
3.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
3.4.1 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 100 คะแนน/เรื่อง
หมายเหตุเพิ่มเติม กรณีเรื่องนั้น มีผู้มีส่วนร่วมหลายคนที่เป็น
อาจารย์สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฯ จะต้องมีหลักฐานการ
แบ่งส่วนร่วมให้ชัดเจน หากไม่มีหลักฐานการแบ่งส่วนร่วมจะ
ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมเท่ากัน
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
3.3 ขอต่อระยะเวลาใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอต่อระยะเวลาใช้พื้นที่เพื่อ
ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (AWN) ที่มี
ความประสงค์ขอต่อระยะเวลาให้สิทธิใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ณ พื้นที่ชั้น
ดาดฟ้าอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2565 โดยขอความอนุเคราะห์ใช้อัตราค่าเช่าเดิมและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ ตาม
หนัง สือเลขที่ AQMD139/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยในส่วนของคณะสัต วแพทยศาสตร์ จะได้รับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ดังนี้
1. ค่าบารุงสถานที่ ปีละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
2. ทุนการศึกษา ปีละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารสัญญาเลขที่ 011/2559 ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาได้ตามเสนอ และให้ติดตามว่าที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินค่าเช่า
พื้นที่มาให้คณะหรือไม่อย่างไร
3.4 ขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ 2562 กรณี ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์
ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562 กรณี ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิง ห์ ในหัวข้อวิจัย Laboratory
Pharmacology training and Glucose transpoter in vascular and ileal smooth muscles contraction
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(GLUTs/SGLTs) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ Nippon Veterinary and Life
Science University (NVLU) รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
3.5 รับรองเกรด
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2561 คือ วิชา 710 898 วิทยานิพนธ์ จานวน 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
S ที่ต้องเรียน
S สะสม
ลงภาคปลาย
S ที่ผ่านภาค
2561
ปลาย 2561
1 นายพีรพัฒน์ ดีสุข
36
35
1
1S
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองเกรดตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสาคัญการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ทราบสาระสาคัญการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยได้
ประชาสัมพันธ์ให้คณะเข้าร่วมโครงการ Academic Honesty ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามความร่วมมือ
กับ University of Georgia (UGA) กาหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Academic Honesty ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้แต่ละส่วนงานเสนอชื่อไม่เกิน 1 ท่าน รวมทั้งหมด 3 ท่าน (3
ส่วนงาน) โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติและค่าเดินทาง ในส่วน
ของคณะได้ส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนเข้าไปร่วมคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการคัดเลือก
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 สาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ทราบสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง ศาสตราจารย์
ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1. เพิ่มจานวนนักวิจัยให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยขนาดใหญ่เป็นทีม มีผลกระทบสูง และมีความต่อเนื่อง
3. ผลักดันงานวิจัยสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
4. พยายามสร้างเครือข่ายวิจัยกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สาระสาคัญการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบสาระสาคัญการประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
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1. ภาคีคณบดีฯ ได้ทาหนังสือเสนอไปยังสัตวแพทยสภา เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐาน
สัตวแพทยสภา เพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
2. Reduced Drug Used Curriculum (RDU Curriculum) ซึ่งสัตวแพทยสภาได้เซ็น TOR เรียบร้อยกับ
องค์การอาหารและยา หรือ อ.ย. แต่คณะทางานคือ ภาคีคณบดีฯ ซึ่งทาง อ.ย. อยากให้ในหลักสูตรมีการ
เรียนการสอนเกี่ยวข้องกับ RDU ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยที่ในที่ประชุมภาคีคณบดีฯ ได้ให้
ความเห็นว่าอาจจะเป็นวิชาหรือไม่เป็นวิชาก็ได้ อาจจะแฝงอยู่ในรายวิชาของ Med, Surgery,
Reproduction หรือ Public Health ก็ได้ ซึ่ง Timeline ของ การจัดทา RDU Curriculum นี้จะให้แล้ว
เสร็จในเดือนตุลาคม 2562 และทางภาคีคณบดีฯ ได้ขอผู้แทนสถาบันละ 1 ท่าน โดยเป็นอาจารย์ทาง
สาขาเภสัชวิทยาหรือสาขาอายุรศาสตร์
3. ความคืบหน้าการวางแผนการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทยสภาของศูนย์ประเมินฯ มีความคืบหน้าคือนอกเหนือจากการจัดให้มีการสอบข้อเขียนแบบ
Multiple Choice Question (MCQ) แล้วศูนย์ประเมินได้มีการเตรียมการที่จะจัดให้มีการสอบแบบ
Obstructive Structured Clinical Examination หรือ OSCE ร่วมด้วย แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการ
เตรียมการและทรัพยากรบุคคลยังไม่พร้อม รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายมาก จึงอาจจะจัดการสอบใน
รูปแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-base examination) ไปก่อน แต่ยังไม่ได้กาหนดปีที่สอบที่แน่นอน
4. ความคืบหน้า การปรับปรุงแก้ไข มคอ 1 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับไปดาเนินการอย่างเร่งด่วน
5. ความคืบหน้าการจัดทา (ร่าง) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ปี ตามที่ทางภาคีคณบดีฯ ได้เสนอให้
พิจารณาหลักสูตรฯ 4 ปี โดยให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะทางานหลัก เพื่อ
เสนอต่อสัตวแพทยสภา เพื่อเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กว้างขวางขึ้นสาหรับบุคคลที่สนใจที่จบปริญญาตรี
แล้วหรือจบในสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมจะเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในรูปแบบ 4 ปี ได้ เหมือน
ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ใช้เวลา 6 ปี ใน
ปัจจุบัน ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งว่ากาลังจะแต่งตั้งคณะทางาน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นคณะทางานในส่วนของ การปรับปรุงแก้ไข มคอ 1 สาขาสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ให้ความเห็นต่อที่ประชุมความว่า คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจะ
ทราบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
ประธานขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการนาข้อมูลดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไปด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจาปี 2562
ประธานแจ้งให้ทราบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจาปี 2562 ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการ คือ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รุ่นที่ 1
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2. กลุ่มทางานราชการ คือ น.สพ.ศิลปกิจ บุญโพธิ์ รุ่นที่ 3
3. กลุ่มธุรกิจเอกชน ได้แก่
3.1 น.สพ.อัศวิน ศิริคุณ
รุ่นที่ 6
3.2 น.สพ.ภูวนารถ ยะโสราษฏร์
รุ่นที่ 10
3.3 น.สพ.บุญชัย สิงห์ทอง
รุ่นที่ 10
4. กลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ ได้แก่
4.1 น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน รุ่นที่ 11
4.2 น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์
รุ่นที่ 16
ซึ่งทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในงานคืนสู่เหย้าฟ้าหม่นมอดินแดงในวันที่ 21 มีนาคม 2562
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 ผลการดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการ ปี 2561
ประธานแจ้งให้ทราบผลการดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการ ปี 2561 ซึ่งมีรายได้จากการขายเป็นเงิน
9,810,020.75 บาท ต้นทุนขาย เป็นเงิน 7,669,491.57 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นเงิน
806,272.93 บาท ซึ่งมีกาไรสุทธิ เป็นเงิน 1,422,942.00 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 ปฏิทินกิจกรรมประจาเดือนมีนาคม-เมษายน 2562
ประธานแจ้งให้ทราบปฏิทินกิจกรรมประจาเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เพิ่มเติมกิจกรรมดังนี้
1. วันที่ 20 มีนาคม 2562 Pre-congress Workshop on Equestrian Veterinarians
2. วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 KVAC2019
3. วันที่ 28 มีนาคม 2562 เลือกตั้งสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
4. วันที่ 26-28 มีนาคม 2562 โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
5. วันที่ 10 เมษายน 2562 สงกรานต์ประจาปี 2562
6. วันที่ 25 เมษายน 2562 สัมมนาบุคลากรประจาปีทบทวนวิสัยทัศน์
7. วันที่ 28 เมษายน 2562 มะหมามาราธอน
4.7 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จากระบบ KKUFMIS ดังนี้ เงิน
งบประมาณแผ่นดินที่ตั้งไว้จานวนเงิน 3,669,001.00 บาท ได้ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1,716,350.06 บาท คิดเป็น
46.78% คงเหลือจานวนเงิน 1,952,829.22 บาท ส่วนงบประมาณเงินรายได้ที่ตั้งไว้ จานวนเงิน 67,930,301.80
บาท ได้ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 22,742,072.14 บาท คิดเป็น 33.48% คงเหลือจานวนเงิน 45,188,229.60 บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 เวียนรับรองผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบการเวียนรับรองผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ของ นายเสริมสุข
ประทีป รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.9 สรุปโครงการค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปโครงการค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ
จ.เลย ของชุมนุมสัตว์แพทย์สัตว์ป่า ซึ่งมี ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม มีผู้เข้าร่วม
โครงการ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จานวน 68 คน รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
เป็ น อาจารย์ ป ระจ าค่ า ย กิ จ กรรมจั ด ให้ มี ก ารเดิ น ป่ า ศึ ก ษาธรรมชาติ การหล่ อ รอยเท้ า สั ต ว์ และการส่ อ งนก
งบประมาณที่อนุมัติเป็นจานวนเงิน 15,000.-บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 15,000 บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.10 สรุปโครงการกีฬาศูนย์แพทย์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปโครงการกีฬาศูนย์
แพทย์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬา มข. 2 มีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สโมสรนักศึกษา
คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย ผู้เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1-5 จานวน
200 คน สโมสรนักศึกษาฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญ
เงิน 8 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ งบประมาณที่ใช้จากสมาพันธ์ฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสาธารณะบึงสีฐาน และสวนดอกไม้กาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สโมสรนักศึกษาคณะฯ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.น.สพ.
ดร.วีรพล ทวีนันท์ ผู้เข้าร่วมโครงการคือนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1-4 จานวน 28 คน มีรูปแบบกิจกรรม คือ ช่วง
เช้าวิทยากรบรรยายให้ความรู้ วิธีการและเทคนิคในการถ่ายภาพ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นปฏิบัติการถ่ายภาพ
งบประมาณที่อนุมัติ เป็นจานวนเงิน 4,500 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างดาเนินการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.12 สรุปโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี
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ประธานให้ ร องคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบสรุ ป โครงการ
ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม 2562 ณ วั ด โพธิ์ ห นองบุ ญ ชู บ้ า นหนองบุ ญ ชู อ.เชี ย งยื น จ.
มหาสารคาม มีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 26 คน ได้ยอดเงินผ้าป่าทั้งสิ้น 106,140 บาท
งบประมาณที่อนุมัติ เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท งบประมาณอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.13 สาระสาคัญจากที่ประชุมสัตวแพทยสภา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระสาคัญจากที่
ประชุมสัตวแพทยสภา คือ สัตวแพทยสภาได้ประกาศรับสมัครการสอบเพื่อขออนุมัติบัตรฯ มีผู้สมัครจานวน 30 คน
และปัจจุบันมีจานวนของผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ชั้น 1 จานวน ประมาณ 9,500 คน และ
ชั้น 2 จานวนประมาณ 480 คน ทั้งนี้ทางสัตวแพทยสภาได้ให้ข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์สาหรับการตรวจสอบข้อมูล
ชื่อ-สกุลท่านใดมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์หรือไม่
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.14 สาระสาคัญจากที่ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN)
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระสาคัญจากที่
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขร่าง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยจะเสนอให้เหลือผู้แทนสมาชิกจากมหาวิทยาลัยแห่งละ 2 คน และใน
อนาคตจะเน้นนโยบายที่มีความยั่งยืนและอาจจะจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมในอนาคต ซึ่งจะมีสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักศึกษาเน้นในโครงการที่แต่ละมหาวิทยาลัยร่วมกัน ดังเช่นค่ายฝึกภาคสนามร่วม(Com Med) เป็นต้น
ที่จะขอเงินมาสนับสนุนต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.15 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
ประธานให้ ร องคณบดี ฝ่ า ยพั ฒนานั กศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พันธ์ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบกรณี นัก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระโดดตึกฆ่าตัวตาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยังมีนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน จึงทาให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะต้องมีความตระหนักว่า
จะต้องดาเนินการอย่างไรที่จะลดความเสี่ยงในปัญหาดังกล่าวได้
ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมความว่า อธิการบดีได้แจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ว่าในช่วงนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ารับการรักษาที่แผนกจิตเวชเป็นจานวนมากจนล้น จึงขอให้รองคณบดีฝ่าย
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาฯ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง มี จ ดหมายแจ้ ง ถึ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา หากพบนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามเครี ย ดต้ อ ง
ดาเนินการอย่างไร สาหรับอาคารเรียนของคณะขอให้เช็คด้วยทางขึ้นดาดฟ้าควรปิดล็อคทุกอาคาร และในส่วนใดที่
ความเสี่ยงขอให้ช่วยกันดูแลต่อไปด้วย หรือมีข้อมูลของนักศึกษาที่มีโรคซึมเศร้า หรือมีความเครียด ก็ควรเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย
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มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ จัดประชุมเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่อาจารย์และบุคลากรต่อไปด้วย
4.16 การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ทราบการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางสั ตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ไฮแอ็ท เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยนาเสนอความก้าวหน้าด้านวิชาการของสัตวแพทย์ไทย ภายใต้แนวคิด “70 ปี สัตว
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์: การเฉลิมฉลองแห่งความสาเร็จ ” และมี รศ.สพ.ญ.ดร.จารุ
วรรณ คาพา และ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 444/2562
ประธานแจ้งให้ทราบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 444/2562 ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะมีการเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน คือ คณบดี รอง
คณบดี จานวน 3 ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ และจะใช้เงินรายได้คณะเบิกจ่ายให้แก่ รองคณบดี
จานวน 1 ตาแหน่งคือ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี จานวน 3 ตาแหน่ง รวมเป็นเงิน
62,500 บาท/เดือน และจะมีก ารเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ให้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อานวยการกอง
บริหารงานคณะ เป็นเงิน 13,500 บาท/เดือน ดังนั้นในส่วนที่จะต้องใช้เงินรายได้คณะเบิกจ่ายให้แก่ผู้บริหารจะเป็น
จานวนเงิน 76,000 บาท/เดือน ซึ่งจะเริ่มเบิกจ่ายมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การเปลี่ยนแปลงการเปิดเทอม
ประธานให้ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู สอบถามในที่ประชุมถึงการเปลี่ยนแปลงการเปิดเทอม จะมี
แนวโน้มการเปิดเทอมในเดือนมิถุนายนหรือไม่
ประธานชี้แจงในที่ประชุมความว่าในกลุ่มไลน์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการหารือในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน หาก
มีความคืบหน้าจะนามาแจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
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(นายอุดร พุทธิมา)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ
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นายอุดร พุทธิมา
นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

