รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
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ครั้งที่ 3/2564
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 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. รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล กรรมการ
6. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ
7. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
8. รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอน
กรรมการ
รายวิชาทางปรีคลินิก
9. ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลนุ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์กลุ่มผู้สอน
กรรมการ
รายวิชาทางคลินิก
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางวีณา รองเมือง
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/3wrqs ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 19 แก้ไขผู้ไม่มาประชุมจาก รศ.น.สพ.ปรีณัณ จิตตะสมบัติ เป็น รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
ทั้งนี้ ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับมติที่ประชุม เรื่อง ขอความเห็นชอบอัตรา
ค่าบริการทางศัลยกรรม ราคาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ คลินิกสัตว์ใหญ่ ในหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 3-4 นั้นถูกต้องหรือไม่
เพราะตนเองจาได้ว่าให้มีการทบทวน ซึ่งประธานแจ้งว่ามติดังกล่าวถูกต้องแล้ว

-2มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2550-2563
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการติดตามโครงการวิจัยโดยใช้เงินรายได้คณะ
ปีงบประมาณ 2550-2563 โดยผู้อานวยการกองบริหารงานคณะพร้อมด้วยหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษาได้
เข้าพบผู้อานวยการกองคลังเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การติดตามโครงการวิจัยที่ยังคงค้างฯ ซึ่งผู้อานวยการกองคลังได้แนะนา
ว่าให้แบ่งแยกงานวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานวิจัยที่ยุติโครงการและพร้อมจะเบิกจ่ายแล้ว และโครงการวิจัยที่ยัง
ทาไม่แล้วเสร็จต้องยุติโครงการ ซึ่งงานวิจัยที่ยุติโครงการและพร้อมเบิกจ่ายแล้ว ให้ผู้วิจัยทาหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการวิจัยของคณะ เพื่อขอขยายระยะเวลาในการดาเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายมาที่กองคลัง เนื่องจาก
เป็นการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ส่วนงานวิจัยที่ยุติโครงการต้องดาเนินการตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินกองทุนวิจยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ในแต่ละปี ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ไม่
สามารถดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นได้ โดยต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้แก่คณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/388mi
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ผลการวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาสและภาวะคุกคามเพื่อรองรับการสรรหาคณบดีคนใหม่
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาสและภาวะ
คุกคามเพื่อรองรับการสรรหาคณบดีในวาระถัดไป โดยสืบเนื่องจากการที่คณบดีได้รับการสรรหาให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น คณะจึงต้องดาเนินการวิเคราะห์องค์กร
จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาสและภาวะคุกคามเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งคณบดี นาข้อมูลไป
เขียนแผนการดาเนินการเสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดี ซึง่ สานักงานสภามหาวิทยาลัยกาหนดส่งผลการวิเคราะห์
องค์กรภายในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะรายงานผลการ
วิเคราะห์องค์กร ซึ่งจัดในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
โดยมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาชีพ และสายสนับสนุนทั่วไป เข้าร่วมการวิเคราะห์องค์กร จานวน
ประมาณ 30 คน ซึ่งในการวิเคราะห์องค์กรดังกล่าว นาโดย ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ อาจารย์จากสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ดร.อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ และ ดร.สริญญา
ลัทธิ์ถีระสุวรรณ จากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยได้จาแนกการวิเคราะห์องค์กรออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการศึกษาต่อเนื่องและการบริหารวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม และด้านการ
บริหารจัดการองค์กร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ng4f0
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ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับจุดแข็งกับจุดอ่อนในด้านความพร้อมของเครื่องมือ เนื่องจากเป็นทั้งจุดแข็ง
และจุดอ่อน และปรับถ้อยคาให้กระชับและสละสลวย รวมถึงจัดเรียงลาดับความสาคัญเสียใหม่ โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ ยวางแผนและงบประมาณและ
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เป็นผู้ตรวจทานการวิเคราะห์องค์กรฯ ร่วมกับภารกิจด้านแผนและการประกันคุณภาพ
ก่อนที่จะส่งให้สานักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ผลการวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาสและภาวะ
คุกคามของคณะสัตวแพทยศาสตร์
3.2 การกาหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตนเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาจะกาหนดรายละเอียดในการสรรหา
คณบดีอีกครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการ 3 กระบวนการหลักคือ ขั้นตอนการเสนอชื่อ ขั้นตอนการคัดเลือกและ
กลั่นกรอง และขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นธรรมเนียมของคณะที่จะให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการ
สรรหาได้มีโอกาสเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของตนแก่บุคลากรคณะ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในเดือน
เมษายน – พฤษภาคม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี จะเสนอชื่อคณบดีคนใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในเดือนมิถุนายน 2564 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกวันที่จะให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหา
แสดงวิสัยทัศน์ โดยในเบื้องต้น อาจเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันสถาปนาคณะด้วย ทีป่ ระชุมได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดียังไม่ได้กาหนดปฏิทินดาเนินการ จึงเห็นควรกาหนดไว้เป็นหลักการว่า
ให้กาหนดวันที่แสดงวิสัยทัศน์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนทีบ่ ุคลากรจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 รับรองเกรดวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองเกรด
วิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 จานวน 2 ราย คือ Mr.Latsamy Soulivognsa และ
Ms.Dadan Liu นักศึกษาในที่ปรึกษาของ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล และ รศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์
ตามลาดับ โดยนักศึกษาทั้งสองรายมีหน่วยกิตที่สอบผ่านครบตามหลักสูตรแล้ว พร้อมสอบวิทยานิพนธ์ภายใน 45 วัน
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/h68cw
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 ร่าง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ โดยสืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
1542/2563 ได้ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้วนั้น โดยในข้อ 7 ของประกาศดังกล่าว ได้กาหนดให้คณะออกประกาศเพื่อประกอบการ
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เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ โดยต้องไม่ขัดกับประกาศมหาวิทยาลัย จึงได้ร่างประกาศของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง
กาหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/47i6t
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้แก้ไขตาแหน่งรองคณบดีที่ปรากฎในประกาศให้เป็น รองคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากรองคณบดีในวาระถัดไปอาจมีชื่อตาแหน่งอื่นก็ได้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกั บ สาระส าคั ญ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเช้าวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 สรุปดังนี้
- มหาวิทยาลัยอนุมัติการตั้งส่วนงานใหม่ โดยเป็นวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ โดยแยกออกมาจาก
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาในสังกัดประมาณ 1,000 คน
- มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณกลางปี 2564 แล้ว โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติ
ตามจานวนที่ขอไป คือ 8 ล้านบาท ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินก็ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ปฏิทินกิจกรรมประจาเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564
ประธานให้รักษาการรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ แจ้งปฏิทินกิจกรรมประจาเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/hbb98
ดังนี้
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.3 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2564 ประจาเดือนมีนาคม 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/md495 ดังนี้
1. กองบริหารงานคณะ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 32,790,032.90 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 12,536,183.33 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 11,489,774.77 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 21,505,638.13 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 34.82
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 34,499,824.20 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 20,094,466.00 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 27,730,975.43 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 6,848,648.77 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 19.81
สาหรับโรงพยาบาลสัตว์ มีรายได้โรงพยาบาลสัตว์ ประจาเดือนมีนาคม 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น
4,517,447.00 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4.5 สรุปกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจาเดือน เมษายน 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจาเดือน เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/2v6ea ดังนี้
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 เวียนขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ราย อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมติการเวียนขอความเห็นชอบ
กรณีการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ราย อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และอยูใ่ นระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/idf5r ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากมี
กรณีในลักษณะนี้ ประธานให้ขอให้นาเข้าพิจารณาในวาระปกติต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 เวียนรับรองเกรดรายวิชา 710 651 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกีย่วกับการเวียนขอความเห็นชอบใน
การรับรองเกรดรายวิชา 710 651 Pre-Cooperative Ed. In Small Animal Med. ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคปกติ จานวน 4 คน และภาคพิเศษ จานวน 22 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/dvzg9 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 การจัดงานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี
ประธานให้นางวีณา รองเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกาหนดการจัดงาน
สถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 25634 โดยในช่วงเช้าจะมีจัดกิจกรรม
ทาบุญตักบาตร ทั้งนี้ ประธานให้ฝ่ายเลขานุการทาหนังสือเชิญอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การสอบวินัยของบุคลากรกองบริหารงานคณะ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีนางสาวจงกลวรรณ
จันทรสมบัติ ไม่สแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 54 ครั้ง
ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วมีมูล จึงได้ส่งเรื่องให้กองกฎหมายเพื่อดาเนินการสอบวินัยต่อไป และจากกรณี
ดังกล่าว ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะจะต้องสื่อสารและทาความเข้าใจกับบุคลากร ว่ามหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่า
ได้มอบให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของนางสาวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ กองกฎหมาย
ได้รับเรื่องแล้ว อยู่ในระหว่างรอการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดาเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สอบถามถึงขั้นตอน วิธีการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งหัวหน้า
งานบริหารและธุรการ ได้ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานทุกวัน แต่รายงานให้ผู้อานวยการทราบเดือนละ 1
ครั้ง และผู้ที่มาปฏิบัติงานสาย เจ้าตัวก็รับทราบอยู่แล้ว ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควร
ให้มีการปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งในส่วนของกองบริหารงานคณะและโรงพยาบาลสัตว์ เนื่องจากเป็นหน่วยงานในส่วนงาน
เดียวกัน จะได้ไม่เกิดความลักลั่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 การปิดบริการของโรงพยาบาลสัตว์ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ สอบถามเรื่องการปิดบริการของโรงพยาบาลสัตว์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึง่ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่า ได้มีการปิดให้บริการ
ในช่วงสงกรานต์ปีนี้เป็นปีแรก เพื่อให้บุคลากรได้หยุดพัก แต่ในส่วนของแผนกฉุกเฉินยังเปิดให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ มีความเป็นห่วงว่าผู้ใช้บริการบางส่วน
อาจจะไม่ทราบถึงการปิดให้บริการ และควรจัดอัตรากาลังในช่วงวันหยุดเทศกาลให้เหมาะสม อีกทั้งไม่ควรปิดการ
ให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาล ซึ่งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้รับทราบ และ
จะได้นาไปทบทวนต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การขอแก้ไขระดับคะแนน I วิชา 716 452
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไข
ระดับคะแนน I วิชา 716 452 Fiedl Practice and Approch in Community Veterinary Medicine ประจาภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จานวน 36 คน ซึ่งมี ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ได้ระดับคะแนน A ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tfimq
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.4 การขอแก้ไขระดับคะแนน I วิชา 716 312
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไข
ระดับคะแนน I วิชา 716 312 Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine ประจาภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2563 จานวน 1 คน คือ นางสาวทิพย์สุดา ฮวดวงษา รหัส 523180134-2 ซึ่งมี รศ.น.สพ.ดร.นริศร นางาม
เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ได้ระดับคะแนน B+ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/84m-2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.5 การขอแก้ไขระดับคะแนน I วิชา 710 650
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไข
ระดับคะแนน I วิชา 710 650 Pre-Operative Education in Small Animal Surgery ประจาภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2563 จานวน 1 คน คือ นายกฤษณะ สุขเลิศ รหัส 583180046-5 ซึ่งมี ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ได้ระดับคะแนน B+ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/0zngr
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เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
16
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

