รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 7/2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ผู้มาประชุม
1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
2. ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา
3. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
4. น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์
แทน
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
6. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
7. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
8. รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
9. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางวีณา รองเมือง

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

ผู้ช่วยเลขานุการ

20

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

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
30
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การทบทวนโครงสร้างการบริหารวิชาการ
ยังไม่มีเรือ่ งสืบเนื่อง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 การขออนุมัติงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณสืบเนื่องเรื่องการขออนุมัติงบประมาณเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ขอสืบเนือ่ งในวาระที่ 3.3 เนื่องจาก
กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์และการสืบพันธุ์ ขออนุมัติงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.3 การพิจารณาแผนงบประมาณการเงินรายได้ ประจําปี 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณสืบเนื่องเรื่องการพิจารณาแผนงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี 2564 ซึง่ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงได้นําแผนงบประมาณ
เงินรายได้มาปรับปรุง ดังนี้
1) โรงพยาบาลสัตว์ มีการปรับรายรับ เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท จาก 38,000,000 บาท เป็น
40,000,000 บาท
2) กองบริหารงานคณะ ยังคงงบประมาณตามเดิมคือ มีรายรับ 42,427,500 บาท
3) ค่าธรรมเนียมปริญญาตรี ในส่วนของการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปรับ
รายรับให้อยู่ที่ 200,000 บาทต่อปี
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่าประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
โรงพยาบาลสัตว์นั้นเอาไปใช้ในส่วนใดบ้าง ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณชี้แจงว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น
จัดอยู่ในหมวดเงินใช้สอยในส่วนของเวชภัณฑ์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.4 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ สืบเนือ่ งเรื่องวารสารสัตวแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยเมื่อคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอให้มีการปรับปรุงวารสารสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ว่าผู้ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งต้องมีผลงานนําเสนอในวารสารระดับ TEIR 1 แต่ว่าวารสารสัตวแพทยศาสตร์นั้น
ตกไปอยู่ในลําดับ TEIR 2 จากผลการประเมินในเดือนมกราคม ปี 2563 โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการอ้างอิง
ข้อมูลในวารสารยังมีน้อย อาจแก้ปญ
ั หาได้โดยการกําหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีผลงาน หรือการคัดเลือก
โครงการในวิชาสัมมนาปัญหาพิเศษที่มีคุณภาพไปตีพิมพ์ในวารสาร ก็จะมีการอ้างอิงข้อมูลมากยิ่งขึ้น ซึ่งประธานได้แจ้ง
ว่าได้รับทราบข้อมูลและมีความตระหนักถึงปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้มอบหมายให้ รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้ดําเนินการ ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะได้มี
การแต่งตั้งคณะทํางานวารสารสัตวแพทยศาสตร์ชุดใหม่แล้ว สําหรับประเด็นที่คณะกรรมการประเมินวารสาร ให้แก้ไข
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4 ประเด็น คณะทํางานได้แก้ไขทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการอ้างอิงข้อมูล (Citation Index) ซึ่งยังมีข้อจํากัดอยู่ และ
จะประสานกับคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนําข้อเสนอของ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ไปพิจารณาต่อไป
รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมว่า การประเมินปีนี้ มีความเข้มข้น
มากขึ้น ทําให้วารสารหลายๆ เล่มในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตกไปอยู่ในลําดับ TEIR 2 เช่นเดียวกัน สําหรับการที่จะ
กําหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนั้น อาจทําได้แต่ต้องปรับ
เกณฑ์การได้รับทุน ส่วนในรายวิชาสัมมนาปัญหาพิเศษนั้น ก็สามารถนําไปตีพิมพ์ในวารสารได้เช่นเดียวกัน ถ้าคัดเลือก
ผลงานที่มีคุณภาพ และคณะกรรมการประเมินวารสารมีกาํ หนดประเมินในครั้งถัดไปคือเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจะ
คงผลการประเมินนั้นไว้ 5 ปี
ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมว่า ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชา และได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าของวิชาสัมมนาปัญหาพิเศษ 1 และ 2 คณะกรรมการก็ได้มีการพูดคุยถึงคุณภาพของงานโดยจะคัด
ผลงานที่มีคุณภาพไปตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์เช่นเดียวกัน และนักศึกษาคนใดที่มีผลงานดีก็จะทาบทาม
ให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่าด้วย การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในแต่ละปี คณะได้ตั้งงบประมาณไว้ปีละ 6 แสนบาท เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร และเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จึงมีความจําเป็นต้องมี
การปรับปรุงประกาศดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/ep8j5 ดังนี้
3.1.1 บุคลากรสายวิชาการ และสัตวแพทย์ กําหนดวงเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมการอบรม
ประชุม สัมมนา ปีละไม่เกิน 10,000 บาท และเข้าร่วมการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ปีละไม่เกิน 10,000 บาท
เว้นแต่
1) อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรของคณะ หรือกองบรรณาธิการวารสารสัตว
แพทยศาสตร์ มข. ให้เพิ่มงบประมาณเพื่อร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 20,000 บาท
2) สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้างานให้เพิ่มงบประมาณเพื่อร่วมการอบรม ประชุม
สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 15,000 บาท
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3.1.2 บุคลากรสายสนับสนุน (ยกเว้นสัตวแพทย์) กําหนดวงเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมการ
อบรม ประชุม สัมมนา ปีละไม่เกิน 5,000 บาท และเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัย ปีละไม่เกิน 5,000 บาท เว้นแต่
1) ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะให้เพิ่มงบประมาณเพื่อร่วมการอบรม ประชุม
สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน 20,000 บาท
2) หัวหน้างานให้เพิ่มงบประมาณเพื่อร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน
15,000 บาท
3) หัวหน้าภารกิจให้เพิ่มงบประมาณเพื่อร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นปีละไม่เกิน
10,000 บาท
ซึ่ง รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้เสนอว่าควรเน้นการสนับสนุนเรื่องคลินิกเฉพาะทาง เช่น โรคหัวใจ
โรคผิวหนัง ฯลฯ ส่วนกรณีกองบรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์นั้น ตนเองไม่ค่อยเห็นด้วย ส่วน ผศ.สพ.ญ.
ดวงเดือน แก่นค้างพลู ได้สอบถามว่านักวิทยาศาสตร์นั้นรวมอยู่ในสายวิชาการด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน
การประชุมสัมมนาสูง ซึ่งประธานได้ชี้แจงทั้ง รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ และ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ว่า
กรณีที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอย่างเร่งด่วน หรือมีความจําเป็นต่อการบรรลุตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะ คณบดีอาจอนุมัติงบประมาณให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาเชิงวิชาการหรือสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หรือเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับโอนย้ายนักศึกษา
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับโอนย้ายนักศึกษา ในกรณี
ที่นักศึกษาไม่เต็มจํานวนตามที่หลักสูตรกําหนด อาจรับนักศึกษาโดยการโอนย้าย ทั้งจากการโอนย้ายนักศึกษาจาก
ต่างมหาวิทยาลัยและโอนย้ายนักศึกษาต่างคณะในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เข้ามาเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/28f4d ดังนี้
ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ได้ตั้งข้อสังเกตว่า นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ ที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
ประกาศนี้ จะสามารถโอนย้ายได้หรือไม่ เพราะคณะแพทยศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาสายสังคมศาสตร์เข้า
ศึกษาได้ ส่วน รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอว่าควรปรับผลการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นไม่น้อย
กว่า 3.5 เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม เสนอว่าควรแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชา เช่น
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 การขออนุมัติงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์และการสืบพันธุ์ที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ
จํานวน 219,150 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/qxi4f ดังนี้
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 การขออนุมัติโอนย้ายงบประมาณเพิ่มเติม
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโอนย้ายงบประมาณ
เพิ่มเติม จากโครงการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จํานวน 300,000 บาท ดังนี้
3.4.1 งบประมาณจากสถานีฟาร์ม
จํานวน 1,150,000 บาท
3.4.2 ขออนุมตั ิโอนย้ายงบประมาณจากคราวประชุมที่ผ่านมา จํานวน 521,781.50 บาท
3.4.3 ขออนุมตั ิโอนย้ายงบประมาณสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ฯ
จํานวน 219,150 บาท
3.4.4 ขออนุมตั ิโอนย้ายงบประมาณสําหรับโครงการ Clinical Skills Lab
จํานวน 58,443 บาท
3.4.5 ขออนุมตั ิโอนย้ายงบประมาณสําหรับการซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
จํานวน 18,500 บาท
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.5 ร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ นําเสนอร่างแผนปฏิบัติการ 2564 ให้ที่ประชุม
พิจารณา ซึ่งร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2564 นั้นนําเค้าโครงมาจาก แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ พ.ศ.25612565 และแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/oqr2u
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดย รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ขอสงวนสิทธ์ในการรับรอง เนื่องจาก
เอกสารส่งมาโดยกระชั้นชิด
3.6 การรับรองเกรด วิชา 717 311 หลักวิชาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมเพื่อรับรองเกรด รายวิชา
717 311 หลักวิชาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการแล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.7 การรับรองเกรด วิชา 713 314 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา
2562
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมเพื่อรับรองเกรด รายวิชา
713 314 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ซึง่ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

-6-

5

10

15

20

25

30

3.8 การรับรองเกรด วิชา 713 431 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมเพื่อรับรองเกรด รายวิชา
713 413 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.9 การรับรองเกรด วิชา 716 414 Animal Health Care In Sufficient Economics Philosophy
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมเพื่อรับรองเกรด รายวิชา
716 414 Animal Health Care In Sufficient Economics Philosophy ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.10 ขอให้สัญลักษณ์ I รายวิชา 716 312 ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน ภาคการศึกษาพิเศษ
ปีการศึกษา 2562
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม เพื่อรับรองการให้
สัญลักษณ์ I รายวิชา 716 312 ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ของนางสาวภาริตา กัณหารัตน์ รหัสนักศึกษา 563180082-9 เนื่องจากนักศึกษายังไม่ส่งรายงาน โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/mf9qm
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.11 ขอแก้ไขสัญลักษณ์ I เป็น C+ รายวิชา 716 453 การบริหารงานทางสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2562
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม เพื่อรับรองการแก้ไข
สัญลักษณ์ I เป็น C+ รายวิชา 716 453 การบริหารงานทางสัตวแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2562 ของนายนันทิพัทธ์ ปฏิมารักษ์ รหัสนักศึกษา 563180081-7 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/w-zdg
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.12 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
(นานาชาติ) ได้พิจารณายกเลิกอาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมที่ขาดคุณสมบัติและอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เป็น
ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ และ อ.สพ.ญ.ดร.เกตุมณี เสนาพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/20c5q
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วิชาการและวิจัย
3.13 ขออนุมัติงบประมาณ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม เนือ่ งจาก
งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง ขออนุมตั ิซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ติดตั้งในพิพิธภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ได้แก่พัดลมตั้งพืน้
ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 11,800 บาท และอ่างล้างมือ 1 ชุด เป็นเงิน 6,500 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 18,500 บาท
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.14 ขอขยายระยะเวลาการรับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม กรณีนักศึกษาขอ
ขยายระยะเวลาการรับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต เนื่องจากครบกําหนดการศึกษาแล้วแต่ยงั ไม่สําเร็จ
การศึกษา และอยู่ในระหว่างการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ คือ
3.15.1 รศ.สพ.ญ.กัลยา วรวงศ์ รหัสนักศึกษา 597180003-2
3.15.2 ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ รหัสนักศึกษา 597180005-8
3.15.3 น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ รหัสนักศึกษา 597180007-2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ 2563 นั้น มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
4.1.1 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 – วันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. 2567
4.1.2 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช เป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ 2563 – วันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2567
4.1.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ เป็นผู้อํานวยการสํานักบริการ
วิชาการ โดยมีเงื่อนไขว่าให้ดํารงตําแหน่งไปจนกว่าสํานักบริการวิชาการจะเปลี่ยนชื่อเป็น College of Art and
Science ในระยะเวลาอันใกล้นี้
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4.1.4 อนุมัติจัดตั้ง สถานวิจัยแพทย์แผนไทยของคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.1.5 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอให้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งรอการ
พิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 สาระสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ
2563 มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
4.2.1 จํานวนสมาชิกสัตวแพทยสภา นับจนถึงเดือนพฤษภาคม มีจํานวนทั้งสิ้น 10,813 คน
4.2.2 กําหนดการจัดประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจําปี 2563 ในวันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ.
2563 ณ สํานักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี
4.2.3 ขณะนี้สตั วแพทยสภา กําลังขออนุมัติเทียบโอนอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการเทียบโอนอนุมัติบัตรเป็นการเทียบเท่าในเชิงหลักสูตร โดยไม่มีผลต่อระดับ
ฐานเงินเดือน แตกต่างจากวุฒิบัตร ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนชัดเจน สามารถใช้ปรับระดับฐานเงินเดือนได้
ซึ่งต้องรอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สาระสําคัญการประชุมรับทราบการถ่ายทอด OKRs
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีการประชุมเพื่อรับทราบ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดแห่งความเป็นเลิศ หรือ OKRs ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มี OKRs ที่ตั้งไว้จํานวน 25 ตัว และ
คณะจะต้องเลือก 6 ตัว โดยจะมีการทําข้อตกลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 เล่าสู่กันฟัง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
วาระการดํารงตําแหน่งผู้บริหารชุดปัจจุบัน เหลือเวลาอีก
ประมาณ 2 ปี 3 เดือน ดังนั้น การทํางานจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายประการหนึ่งคือผ่านประเมิน EdPEx
200 ซึ่งปัจจุบันพบว่าคณะยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนั้น คณบดีจึงต้องเน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ของคณะ โดยจําแนกเป็น การสื่อสารให้สายวิชาการ สัตวแพทย์ และสายสนับสนุนทราบเรื่องราวต่างๆ เช่น จาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมสัตวแพทยสภา ผ่านการเล่าสู่กันฟัง โดยในเดือนกรกฎาคมนี้
จะเน้นเรื่องสารสนเทศต่างๆ ของคณะ นอกจากนั้น จะมีการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารชุดในปัจจุบันและ
อนาคต โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้เชิญ ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม อาจารย์จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มาบรรยายเรื่อง Lean ด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 สาระสําคัญจากการเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ ERP. หรือ Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือระบบที่
ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยจะเชื่อมโยงระบบ HR และระบบการเงิน โดยมหาวิทยาลัยจะทําเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม และจะเชิญ
บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 สาระทําสําคัญการจากการประชุม Digital Tranformation 2020 : KKU Virtual Town Hall
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 มีการประชุม Digital
Transformation 2020: KKU Virtual Town Hall ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี มาใช้ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพูดถึงโอกาสและวิกฤตเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการเตรียมนักศึกษาเพื่อ
ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้พร้อมต่อการทํางานในอนาคต
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 สาระสําคัญจากการหารือกับบริษัทบลูโอเชียน เทคโนโลยี และบริษัทกฤชรสร 55 จํากัด เพื่อ
พัฒนาการทํา VR
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 บริษัทบลูโอเชียนและบริษัท
กฤชรสร 55 จํากัด ได้มานําเสนอโปรแกรมจําลองการผ่าตัด หรือ VR ซึ่งจะช่วยให้คณะลดการใช้สัตว์ทดลอง
ต่อมาประธานได้นําเรื่องดังกล่าวหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ซึ่งก็ให้ความสนใจและจะสนับสนุนงบประมาณ
ส่วนหนึ่ง จึงได้มอบหมายให้ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา เขียนโครงการเสนอต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่คณะต้องการผ่าน EdPEx 200 จึงเสนอแต่งตั้ง ผศ.
น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อดูแลเรื่อง EdPEx และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เนื่องจากในปี 2565 คณะจะใช้แนวทาง AUN QA มาใช้ในการบริหารหลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.9 มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีบันทึกที่ อว 660201.1.4.2/ว 882
ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ได้ขอให้ส่วนงานดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้
1. ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในรับทราบ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสํานึกในการให้บริการให้แก่บุคลากรภายในส่วนงานผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
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3. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ขัน้ ตอน แนวปฏิบัติในการใช้ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้
บุคลากรภายในมากยิ่งขึ้น
4. สื่อสารงบประมาณประจําปีและการเบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในส่วนงานรับทราบ
มากขึ้น
ทั้งนี้ คณะได้ดําเนินการในข้อ 3 และ ข้อ 4 แล้ว เหลือในส่วนของข้อ 1 ซึ่งจะดําเนินการให้แล้ว
เสร็จในเดือนกันยายน 2563 ส่วนในข้อ 2 คณะจะจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสํานึกในการให้บริการแก่บุคลากรในวันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติและการสัมมนา
บุคลากรประจําปีของคณะ โดยวิธีออนไลน์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.10 กําหนดการสัมมนาบุคลากร ปี 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกําหนดการ
สัมมนาบุคลากร ปี 2563 ซึ่งจัดใน 2 ช่วง ได้แก่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จะมีการบรรยายเรื่อง การเพิ่ม
คุณค่างานด้วยหัวใจบริการ โดยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จรรยาบรรณบุคลากร โดย
ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และการรายงานผลการปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน ในช่วงบ่าย
เป็นการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2564 โดย คณบดีและรองคณบดี และการบรรยายเรื่องแผนและการ
ประกันคุณภาพระดับคณะและระดับหลักสูตรโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ส่วนกิจกรรมช่วงที่ 2 จัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.11 ค่า FTES ของแต่ละกลุม่ วิชา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ นําเสนอค่า FTES ของแต่ละกลุ่มวิชาที่ได้
จากการคํานวน ดังนี้
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ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู ได้สอบถามว่า ได้คํานวนค่า FTES ในปีต่อๆ ไปไว้ด้วย
หรือไม่ เนื่องจากจะมีผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งว่ากําลังอยู่ในระหว่าง
การดําเนินการ
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.12 การขออนุมัติใช้สัตว์หรือซากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนรายวิชาของคณะ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ แจ้งการขออนุมัติให้สัตว์หรือซากสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนรายวิชาของคณะ ประจําปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคการศึกษาต้นและ
ภาคการศึกษาปลาย ว่าได้ทําหนังสือไปถึงเจ้าของรายวิชาต่างๆ จํานวน 54 รายวิชา มีส่งข้อมูลมาแล้ว 18 รายวิชา
สําหรับการขออนุมัติใช้สัตว์หรือซากสัตว์ในภาคการศึกษาต้น ต้องเร่งดําเนินการเนื่องจากใกล้เวลาเปิดภาคการศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.13 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/6hydg ดังนี้
1. สํานักงาน/สาขาวิชา งบประมาณโครงการที่ตั้ง 40,837,754.41 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 20,821,925.43 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 19,007,772.87 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 20,061,728.98 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 46.54
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 35,152,354.36 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 24,588,299.53 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 23,480,722.22 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 10,564,054.83 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 66.80
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.14 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 แล้ว ตาม
บันทึกที่ อว 660203/1272 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/0g7kมติ ที่ประชุมรับทราบ
4.15 รับรองการเปลี่ยนหลักสูตรจากสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต ของนางสาว
ภัทรวดี ธาตุทําเล
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่นางสาวภัทรวดี ธาตุทําเล
ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ นัน้
ที่ประชุมได้อนุมัติโดยวิธีการเวียนแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/uvg1a
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.16 จํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีการศึกษา 2563 มี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 72 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ktrm6
ประกอบด้วย
รอบที่ 1 Portfolio
จํานวน 4 คน
รอบที่ 2 โควตา
จํานวน 17 คน (แจ้งความประสงค์จะขอลาออก 1 คน เนื่องจากสอบ
ติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
รอบที่ 3 กสพท.
จํานวน 22 คน
รอบที่ 4 Admission จํานวน 29 คน
เป็นนักศึกษาหญิง 48 คน และเป็นนักศึกษาชาย 24 คน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.17 การจัดทําหลักสูตรโดยไม่ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการทีก่ ระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ยกเลิกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ.3-7 คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จึงได้เชิญคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มาบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไม่ใช้ มคอ. 3-7
ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี 3 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยืนยันจะใช้ มคอ.3-7 ในปีการศึกษา 2563-2564 ส่วน
ในปีการศึกษา 2565 จะใช้แนวทางการบริหารหลักสูตรตาม AUN QA
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.18 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบกําหนดการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่กอ่ นเปิดเรียน โดยจะจัดแบบออนไลน์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยมีกําหนดการตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/javst
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.19 ศิษย์เก่าได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
รุ่นที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.20 รายได้โรงพยาบาลสัตว์ ประจําปี 2563
ประธานให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยบกับรายได้ของโรงพยาบาลสัตว์
ประจําปี 2563 ซึ่งลดลงจากเมื่อปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ใน
ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายแล้ว ทําให้โรงพยาบาลสัตว์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะแจ้งรายรับให้ที่ประชุม
ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.21 กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง” รุน่ ที่ 34
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีปฐมนิเทศในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงต้องจัดพิธีปฐมนิเทศในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีกําหนดการตาม
รายละเอียดแนบท้ายการประชุม https://kku.world/qigzm
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 ขอเปลี่ยนแปลงระบบรายงานผลการศึกษา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม กรณีนางสาวศุภวรรณ
ไตรพินิจกุล รหัสนักศึกษา 625180001-5 ซึง่ เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
ขอเปลีย่ นแปลงการให้เกรดเป็นแบบ Audit ในรายวิชา VM 009 002 Experimental desige in verterynary
medicine และ VM 009 002 Writing and precenting Scientific papers และจะใด้แจ้งแก้ไขเกรดเป็นแบบ
Audit ให้สํานักทะเบียนและประเมินผลทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.2 ร่างประกาศคณะสัตแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้คะแนนระดับตัวอักษรในการประเมินผล
รายวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้คะแนนระดับตัวอักษรในการประเมินผลรายวิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/adxk8
สําหรับประเด็นการให้ระดับคะแนนตัวอักษรให้ใช้แบบอิงเกณฑ์แบบปัดทศนิยม ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน
แก่นค้างพลู เสนอว่าควรปรับจาก 0.4 เป็น 0.5 เนื่องจากเป็นมาตรฐานทางคณิตศาสตร์
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.3 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมขอตัดโอนครุภณ
ั ฑ์
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตัดโอนครุภณ
ั ฑ์ 2 รายการ
ที่กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ ตามบันทึกที่ อว.660201.1.1.16/2061

- 14 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้แก่ รถกระบะเทท้ายหน้าสั้น และรถฟาร์มแทรคเตอร์ นั้น ทีป่ ระชุมเห็นว่าคณะ
ยังมีความจําเป็นต้องใช้งานในส่วนของโครงการคอกพักและแปลงหญ้าเลีย้ งสัตว์ใหญ่ ซึ่งกําลังเริ่มจัดสร้างภายในพืน้ ที่
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความจําเป็นต้องใช้งานครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในการไม่อนุมัติให้ตดั โอนครุภณ
ั ฑ์
5

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

10

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ

