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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 9/2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมคชสาร อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์
---------------------------------------------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

15

9. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

20

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเมื่อที่ประชุม
พิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 22 เพิ่มเติมมติการประชุม โดยให้นําแผนงบประมาณที่จะใช้ในการจัดทําคอกสัตว์
และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 21 แก้ไข ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ เป็น รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 26 แก้ไข ExPEx เป็น EdPEx

-2มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมข้างต้นแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การทบทวนโครงสร้างการบริหารวิชาการ
ประธานสืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามข้อมูลใน 2 ประเด็น คือ 1. ข้อสรุปของการประชุม VM KKU Meeting 2. การ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งในประเด็นแรก รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ต้องการให้สรุป
ประเด็นข้อเสนอแนะของบุคลากรไว้ในรายงานการประชุมด้วย เพื่อที่จะติดตามว่าได้ดําเนินการในประเด็นใดไป
แล้วบ้าง ประเด็นใดที่ไม่สามารถทําได้ เพราะสาเหตุใด ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งว่าในวันประชุม VM KKU Meeting ก็
ได้ตอบข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามของบุคลากรไปบางส่วนแล้ว และได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สรุปผลการประชุม VM KKU Meeting เพื่อนํามาเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป
ในส่วนประเด็นที่ 2 การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ประธานได้แจ้งว่า คณะผู้บริหารจะดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการไปประมาณ 3 เดือนก่อน จึงจะประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 การต่ออายุการใช้พื้นที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
ประธานสืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบว่า ส่วนวิชาการและกฎหมาย สํานักทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยไปยื่นแบบอนุญาตขอใช้พื้นที่ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภายใน
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากจะครบกําหนดที่กรมป่าไม้ อนุญาตให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์ (มีระยะเวลาการอนุญาต 30 ปี) ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ทําเรื่องขอยุติการใช้สถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษาในปี 2561 จึงอยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาว่าจะขอใช้พื้นที่ต่อหรือไม่ ในส่วนพื้นที่บริเวณ
บ่อบําบัดน้ําเสียที่คณะขอใช้เป็นพื้นที่จัดทําคอกสัตว์และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ใหญ่นั้น อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยเสียก่อน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบอีกครั้ง
ในส่วนของงบประมาณในการจัดทําคอกสัตว์และแปลงหญ้าเลีย้ งสัตว์ใหญ่นั้น ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ
2564 จํานวน 1 ล้านบาท หากได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ งบประมาณดังกล่าวคงไม่เพียงพอ อาจต้องขออนุมัติใช้
งบประมาณกลางปี 2564 เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม จะได้นํางบประมาณที่ต้องขอใช้เพิ่มเติมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง และจะดําเนินการอย่างโปร่งใสมากที่สุด
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การปรับโครงสร้างคณะ
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การปรับโครงสร้างคณะ ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
กองบริหารงานคณะ และโรงพยาบาลสัตว์ ส่วนการบริหารวิชาการจะอยู่ภายใต้สาขาวิชา ซึ่งในกองบริหารงานคณะ
จะประกอบด้วยงานต่างๆ คือ งานแผนและงบประมาณ งานวิจัยและบริการการศึกษา งานบริหารและธุรการ งาน
ห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง และงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ทั้งนี้ จากการที่คณะได้ยุติการใช้สถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษา ในปี 2561 งานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาจึงมีภาระงานน้อยลง โดยงานสถานีฟาร์มฯ มีอัตรากําลัง 5 อัตรา
เป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา และลูกจ้างประจํา 3 อัตรา ซึ่งในส่วนลูกจ้างชั่วคราวนั้น มหาวิทยาลัยได้ตัดโอนไปที่
สํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว ส่วนลูกจ้างประจํา ให้คณะดําเนินการขอปรับโครงสร้าง
และโอนอัตราให้มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการปรับโครงสร้าง โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/a-sxo ดังนี้
1) การยุบงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ในสังกัดกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะโอน
ภาระงานที่ยังคงเหลือให้งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง
2) ตัดโอนผู้ปฏิบัติงานที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ในตําแหน่งลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน คือ
1. นายบุญเตียง เตตะมะ ตําแหน่งพนักงานผลิตทดลอง 2. นายประจิม ปานประเสริฐ ตําแหน่งช่างไฟฟ้า 3. นายณัฐวุฒิ
ผางสา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ไปที่สานักงานอธิการบดี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 ร่าง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ .../2563) เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสําหรับผู้พักอาศัย
ห้องพักชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ... /2563) ข้อปฏิบัติ
และข้อห้ามสําหรับผู้พักอาศัยห้องพักชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/9qjgd ดังนี้
ข้อปฏิบัติ
1) ผู้เข้าพักจะต้องรักษาความสะอาดที่พักอาศัยตลอดจนบริเวณที่พักอาศัยของตนมิให้รก
รุงรัง และไม่วางสิ่งของเครื่องใช้ไว้บริเวณหน้าห้องพัก
2) ผู้เข้าพักต้องดูแลรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่มีประจําที่พักอาศัยเอง
3) หากที่พักอาศัยใดชํารุดเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้เอง ให้แจ้งประธานกรรมการ
จัดที่พักอาศัยคณะ เพื่อจะได้ดําเนินการจัดการซ่อมแซมต่อไป โดยผู้เข้าพักอาศัย
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
4) ให้ปฏิบัติตามประกาศที่ทางคณะกําหนดโดยเคร่งครัด หากผู้พักอาศัยที่ไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศหรือคําเตือนคณะกรรมการจัดทีพ่ ักอาศัยคณะ คณะกรรมการจะพิจารณา
ลงโทษตามลําดับขั้นตอน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บน ให้ออกจากที่พัก และไม่มี
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สิทธิ์เข้าพักอาศัยอีก
ข้อห้าม
1) ห้ามใช้ที่พักอาศัยเป็นแหล่งก่อให้เกิดอบายมุข หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม หรือหา
ผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยการให้เช่าหรือแบ่งส่วนให้เช่าโดยเด็ดขาด
2) ห้ามนําวัสดุสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาไว้ในครอบครองหรือในบริเวณ
ห้องพักของตน หรือของผู้อื่น
3) ห้ามกระทําการใดๆ ที่เป็นการส่งเสียงดังรบกวนต่อเพื่อนร่วมห้องพักอาศัยและต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
4) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยเป็นที่อจุ าด หรือส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณห้องพักอันจะเกิด
ความรําคาญต่อเพื่อนร่วมห้องพักอาศัยและต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
5) ห้ามนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงโดยเด็ดขาด
6) ห้ามรื้อถอน ต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุและครุภัณฑ์ทกุ ชนิด เว้นแต่
จะทําหนังสือชี้แจงและได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดําเนินการได้
7) ห้ามแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ประจําที่พักอาศัยออกไปยังที่พักอาศัยอื่น
8) ห้ามแลกเปลี่ยนที่พักอาศัย เว้นแต่จะทําเรื่องถึงประธานคณะกรรมการที่พักอาศัย
หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการจัดที่พักอาศัยนําเสนอ คณบดีพิจารณา หากอนุมัติแล้วให้ผู้ขอ
แลกเปลี่ยนดําเนินการเข้าพักเช่นเดียวกับการเข้าพักอาศัยใหม่
กรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศ ให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็นผู้วินิจฉัย และคําวินิจฉัยถือเป็นที่สุด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 ร่าง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ .... /2563 ) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้
ทุนการศึกษานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ .... /2563 ) เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนการศึกษานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/3oqbd ดังนี้
แหล่งที่มาของทุน
1) เงินจัดสรรจากงบเงินอุดหนุนงบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์
2) เงินจากผู้บริจาคให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา
ประเภทของทุนการศึกษา มีดังนี้
1) ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์
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- ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ทุนๆ ละ
ไม่เกิน 20,000 บาท
- ทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ละชั้นปี จํานวนไม่น้อย
กว่า 6 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 5,000 บาท
- ทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมดีเด่น จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ทุนๆ ละ
ไม่เกิน 5,000 บาท
2) ทุนการศึกษาจากผู้บริจาคให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจํานวนทุนและจํานวนเงินตามความเหมาะสม และเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของผู้บริจาค
3) การพิจารณาจัดสรรหรือยกเลิกการให้ทนุ การศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
4) ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้รองคณบดีที่รับผิดชอบด้าน
การพัฒนานักศึกษาทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่อีก 3 คน
เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนานักศึกษาอีก 1 คน ทาหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทั้งนี้คณะอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้
5) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้ทุนหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคาวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 ตําแหน่งรังสีการแพทย์
ประธานขอถอนวาระนี้จากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.5 ร่าง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์คา่ ใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว ทั้งนี้ รายรับ-รายจ่ายในโครงการบัณฑิตศึกษามีตัวเลขใกล้เคียงกัน แต่คณะ
จําเป็นต้องเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบตัวชี้วัดเกี่ยวกับงานวิจัย ผลงานทีต่ ีพิมพ์ หรือการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ฯลฯ ซึ่งจะได้นําเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในคราวประชุมถัดไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์คา่ ใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
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ในการนี้ รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า คณะจะเปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ จึงควรจะทําเป็นประกาศเดียวกัน ส่วนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ก็ยังสามารถใช้ประกาศเดิมซึ่งมีผลบังคับใช้ได้อยู่ จึงควรชะลอเพื่อออกประกาศ
พร้อมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ซึ่งประธานเห็นควรให้นาํ ไปสืบเนื่องใน
คราวประชุมครั้งถัดไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.6 เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรเพิ่มเติม
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้เสนอให้ อ.สพ.ญ.ดร.น้ําฟ้า เฟื่องบุญ เป็นอาจารย์ประจําทั้ง 2 หลักสูตร
ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า ผู้ที่ลงนามในบันทึกขอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ควรเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ไม่ใช่หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
ซึ่ง ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เสนอว่าควรมีขั้นตอนและแนวทางที่ชัดเจนใน
การเสนอชื่อ และ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ทักท้วงว่าในบันทึกแจ้งว่าได้ผ่านคณะกรรมการประจําคณะแล้ว
จึงควรแก้ไข และนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง โดยประธานให้ใช้วิธีการเวียนเพื่อขอความเห็นชอบ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัยทบทวนขัน้ ตอนการ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ชดั เจน
3.7 รับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมรับรองการสําเร็จการศึกษาของ
นางสาววิภาดา วิภูสันติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัสนักศึกษา 595180005-4 ซึ่งส่งเอกสารใบตอบรับการ
ตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยและได้ผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/3h6m6
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.8 แก้เกรดรายวิชา 716 312 ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการแก้เกรด รายวิชา 716 312
ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์ ของนางสาวภาริตา กัณหารัตน์ รหัสนักศึกษา 563180082-9
ซึ่ง รศ.น.สพ.นริศร นางาม เป็นอาจารย์ประจําวิชา โดยแก้ไขจากสัญลักษณ์ I เป็น A เนื่องจากนักศึกษาได้ส่ง
รายงานเรียบร้อยแล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.9 แนวทางการหาตําแหน่งทดแทนผู้เกษียน
ประธานให้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีอตั รากําลังของสายวิชาการ
ที่จะทยอยเกษียณอายุราชการ โดยใน 10 ปีข้างหน้านี้ คณะจะมีผู้เกษียณอายุราชการ ประมาณ 40 อัตรา จึงขอให้
เป็นวาระเร่งด่วนที่คณะจะต้องพิจารณาแนวทางหาอัตราทดแทน เนื่องจาก ตําแหน่งอาจารย์จะต้องมีเวลาในการ
เตรียมความพร้อมพอสมควร
ซึ่งประธานแจ้งว่าได้ตระหนักถึงปัญหานี้เช่นเดียวกัน และได้หาแนวทางในการ
เตรียมคนเพื่อทดแทนไว้แล้ว ดังนี้
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1) ให้บุคลากร ตําแหน่งสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สายวิชาการ
2) จ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยสอน โดยใช้เงินรายได้ของ
คณะ ซึ่งหลายคณะที่ประสบปัญหาอัตรากําลังก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกัน โดยเงื่อนไขการจ้างอาจ
มีหลายรูปแบบ เช่น จ้างเป็นรายเดือน หรือใช้สิทธิ์ในการเป็นอาจารย์ขอทุนวิจัย เป็นต้น
3) การเกลี่ยอัตรากําลังเพื่อร่วมสอน ซึ่งปัจจุบนั เริ่มมีอาจารย์ใช้วิธีนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนอัตรากําลังบ้างแล้ว
4) การจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อร่วมสอน ซึ่งคณะได้สนับสนุนมาตลอด ซึ่งวิธีนี้ใช้กันในหลาย
มหาวิทยาลัย
5) เมธีวิจัยอาวุโส สําหรับบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง
เงินเดือน
6) ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาเป็นผู้ช่วยสอนในบางวิชา
ซึ่งทั้งนี้ จะเลือกแนวทางที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการขอกรอบอัตรากําลังทดแทนผู้เกษียณ
ประจําปีงบประมาณไปด้วย ต้องขอบคุณ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ที่กระตุน้ ให้คณะหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 คณะไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลัง และน่าจะไม่ได้รับการจัดสรร
อีกช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากอัตรากําลังที่เหมาะสมของคณะ จะอยู่ในราว 64 คน คิดจากอัตราส่วนอาจารย์ :
นักศึกษาเป็น 1 : 6 ซึ่งปัจจุบันคณะมีอัตรากําลังของสายวิชาการอยู่ที่ 71 คน
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้เพิ่มเติมว่า สัตวแพทย์ทศี่ ึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น อาจไม่
สามารถเป็นอาจารย์ได้ทกุ คน และในส่วนของการเกลี่ยอัตรากําลังก็น่าจะมีปัญหาในระยะยาว เนื่องจากอัตรากําลังจะ
ลดลงจนไม่สามารถเกลี่ยได้ ส่วนการจ้างอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนนั้น ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก จึงควร
ให้เน้นไปที่การคํานวณค่า FTES ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และกําหนดแผน
เกี่ยวกับบุคลากรให้ชัดเจนว่าในปีใดจะรับอาจารย์สาขาใด เพื่อที่จะได้เตรียมการเข้าสู่ตําแหน่งได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม เสนอเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามประธานเห็นว่าเรื่องอัตรากําลังน่าจะมีปัญหา
อยู่ในราว 4 ปี หลังจากนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาก็จะเกิดความสมดุล ปัญหาต่างๆ ก็จะน้อยลง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.10 เสนอชื่อบุคคลย้ายเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานงบประมาณเงินแผ่นดิน
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กรณีที่กองยุทธศาสตร์มี
บันทึกที่ อว 660201.1.4.1/1234 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 แจ้งกรอบพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ
รองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเงินรายได้ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรร 3 อัตราในตําแหน่งสัตวแพทย์
โดยโรงพยาบาลสัตว์ ได้เสนอชื่อพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งสัตวแพทย์ จํานวน 3 ราย เพื่อขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม ดังนี้
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1) น.สพ.วายุ รัตนะกนกชัย
2) น.สพ.พหลยุทธ โสระเนตร
3) น.สพ.รักษ์พล เดชคง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.11 โอนย้ายงบประมาณ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการ
โอนย้ายงบประมาณ จากหมวดเงินทั่วไป ไปให้โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ จํานวน 750,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/lsl04
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.12 เสนอแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์คลินิกหลักสูตรใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ 2563 โดยมี
รายชื่อดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
เป็น ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร เป็น กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ เป็น กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ เป็น กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.พัชรา เผือกเทศ เป็น กรรมการ
เป็น กรรมการ
6) อาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี
7) อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม
เป็น กรรมการ
8) นางสมบัติ แสงพล
เป็น กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวชนิดา ชาอินทร์
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้มีวาระ 2 ปี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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1) มหาวิทยาลัยได้ออกหลักเกณฑ์ในการประเมินหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วน
งานในระดับคณะหรือเทียบเท่า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดีอีก 3
ท่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยองค์ประกอบของการประเมิน 3 ด้าน ซึ่งด้านที่ 1 คือการดําเนินงานตาม OKRs ที่
ได้รับจากมหาวิทยาลัย คิดค่าน้ําหนักเป็นร้อยละ 40-60 ด้านที่ 2 คือ ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี คิดค่าน้ําหนักร้อยละ 15-35 และด้านที่ 3 คือ ผลความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ภาวะความเป็นผู้นํา การ
ส่งเสริมคุณธรรม คิดค่าน้ําหนักร้อยละ 15-35
โดยผลการประเมินรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน หัวหน้าส่วนงานมีสิทธิอุทธรณ์ผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายใน 30 วัน หากยังไม่ผ่าน ต้องพ้นจากการดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 แล้ว
2) ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งงบประมาณไว้ที่ 18,153.6768 ล้านบาท ซึ่ง
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,335.9718 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 11,975.3056 ล้านบาท ส่วนที่ 3 เงินทุนสํารองสะสม จํานวน 842.3994 ล้านบาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 สาระสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา ดังนี้
1) ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสัตวแพทยสภา ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 จํานวน 11,070 ราย
2) สัตวแพทยสภาได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานผสมเทียม โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ง
อาจารย์เป็นผู้ประเมินหลักสูตร โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ง ผศ.น.สพ.ดร.ไชยวัฒน์ จรัสแสง
เป็นผู้ประเมินหลักสูตร
3) ที่ประชุมสัตวแพทยสภา เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงของคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระหว่างการแก้ไข
โดยจะเข้าอนุกรรมการมาตรฐานในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 เล่าสู่กันฟัง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลจากการสัมมนาบุคลากรของคณะ มีเสียงสะท้อนว่า ผู้บริหาร
สื่อสารกับบุคลากรน้อยเกินไป เช่น การสัมมนาคณะ หรือโครงการผู้บริหารพบบุคลากรจัดเพียงปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น
ประธานจึงใช้หลายๆ ช่องทางในการสื่อสารเพิ่มเติม เช่น โครงการ VM KKU Meeting หรือ เล่าสู่กันฟัง ซึ่ง
ลักษณะเป็นเหมือนการเขียนจดหมายข่าว ลงในเว็บไซต์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดือนละ 2 ครั้ง โดยนําเรื่องราว
ต่างๆ ทีค่ ณะได้มีการจัดกิจกรรม หรือ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้บุคลากรทราบ ในครั้งนี้ จะเป็น
ฉบับที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ilrf4
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รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้สอบถามเรื่องรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ กรณี น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 ปศุสัตว์จังหวัดสตูล ซึ่งประธานได้แจ้งว่า บุคคลดังกล่าวเคยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น
รศ.น.สพ.ปรีณนั จิตะสมบัติ ยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นควรพิจารณาผู้ที่เหมาะสมในทุกด้าน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้นํานักศึกษา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้นํานักศึกษา ซึ่งจัดขึน้ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง นักศึกษาจะให้ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่
ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข ซึง่ ในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะหลายประเด็น เช่น เรื่องถนนบริเวณด้านข้างคณะบริเวณหลัง
โรงแรมบายาสิตาลื่น ไม่มีแสงไฟส่องสว่างบริเวณที่จอดรถประจําทาง ห้องน้ําหญิงที่อยู่บริเวณโรงอาหารบางห้อง
ใช้งานไม่ได้ พื้นที่คณะมียุงและแมลงรบกวน การกั้นคอกโรงเรือนเลี้ยงสุนัข เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/4f4bl ทั้งนี้ ได้มอบให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ ไปดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 ผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2563
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 กองตรวจสอบภายในได้เชิญ
ประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน ณ ห้องพยัคฆา ซึ่งมีข้อที่คณะจะต้องนํามาปรับปรุงตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/4ebyo ดังนี้
1) มีการนําฝากธนาคารเงินล่าช้า
2) การยกเลิกใบเสร็จ ผู้ออกใบเสร็จและผู้ยกเลิกใบเสร็จเป็นบุคคลเดียวกัน
3) เงินยืมทดรองจ่าย ไม่ได้ออกเอกสารการรับคืนเงินยืม มีหนี้ค้างชําระเกินกําหนด ไม่ได้
ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร ฯลฯ
4) การทํารายงานขอซื้อขอจ้าง ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน
5) ทะเบียนทรัพย์สิน ระบุประเภทครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
6) การไม่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในครั้งก่อน
ทั้งนี้ บางรายการได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และบางรายการอยู่ในระหว่างแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
ซึ่งจะต้องรายงานให้อธิการบดีทราบภายใน 30 วัน โดยในปีนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มคี ะแนนประเมินร้อยละ 82
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ มีหนังสือชื่มชมบุคลากร
.
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นพ.มานะพงษ์ นาชัยเวียง และครอบครัว ผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์มีหนังสือชื่มชมบุคลากร คือ สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความเอาใจใส่
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เมตตาต่อสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้มีหนังสือขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมต่อ สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/lzzg2
ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ความเห็นว่า สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ เป็นบุคคลที่เอาใจใส่ และ
มีเมตตาต่อสัตว์ที่มารักษา ดังนั้น จึงควรมอบรางวัลชื่มชมประจําปี เพื่อเป็นขวัญกําลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 ผลการขออนุมัติคงอัตราตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการขอ
อนุมัติคงอัตราลูกจ้างชั่วคราว ว่ามหาวิทยาลัยได้อนุมัติมาแล้วจํานวน 38 อัตรา ซึ่งมีคนครองอยู่ 34 อัตรา อัตรา
ว่างที่มีอยู่เดิมและต้องเปิดรับสมัคร 3 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานห้องยา ยาม และได้รับ
จัดสรรใหม่อีก 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คือ ตําแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด มีงบประมาณค่าจ้าง จํานวน 4,220,640 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/v5jun ดังนี้
1. กองบริหารงานคณะ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 40,911,671.58 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 29,877,986.51 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 26,600,591.94 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 11,033,685.07 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 65.02
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 35,152,354.36 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 28,943,183.10 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 27,729,492.05 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 6,109,171.26 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 79.11
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.9 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งกําหนดการจัดโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยจะจัดในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องราชสีห์ และบริเวณที่จอดรถ
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
พักในที่พักชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคําเข้าร่วมด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.10 กําหนดการจัดโครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563
ประธานให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการมุทิตาจิต
สําหรับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสุดารัตน์ บัวทวน และนายสมัย แข็งขันธ์ โดยในปีนี้จัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ และในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 จะโครงการเสวนาเชิงวิชาการด้านโค ณ โรงแรมอวานี โดย
มีวิทยากร คือ รศ.สพ.ญ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีพุทรา รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา และ
น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข โดยเมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาแล้ว จะมีกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ รศ.สพ.ญ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
ซึ่งประธานแจ้งว่า คณะได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบการจัดงานเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง โดยจะเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ในคราวประชุมครั้งต่อไป
รศ.น.สพ.ปรีณนั จิตะสมบัติ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าคณะน่าจะทําหนังสือที่ระลึกสําหรับผู้เกษียณอายุ
ราชการ โดยเฉพาะ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ซึ่งเป็นอดีตคณบดี ซึ่งประธานแจ้งว่าการจัดทําหนังสือที่ระลึกไม่
น่าจะทันตามกําหนดการแล้ว เนื่องจากมีระยะเวลากระชั้นชิด และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือ ซึ่งต้องขออภัยไว้ด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.11 โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ
บริจาคโลหิตร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ขอนแก่น ซึ่งมีส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมจากวันที่ 4
กันยายน พ.ศ. 2563 และตรงกับช่วงที่นักศึกษาเรียน จึงมีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการได้เพียงบางส่วน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.12 รายได้ของร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายได้ของร้านค้าสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังนี้
รายได้จากการขาย
4,696,192.75 บาท
รายได้อื่น
40,949.07 บาท
ต้นทุนขาย
3,546,040.17 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
411,476.98 บาท
กําไรสุทธิ
779,624.67 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ

- 14 4.13 ครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2564
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ใน
ปีงบประมาณ 2564 จํานวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,807,300 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.14 ประเด็น OKRs คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 คณบดีได้ไปลงนามข้อตกลงเพื่อ
รับ OKRs จากมหาวิทยาลัย โดยมี OKRs ที่คณะรับมา 6 ตัวชี้วัด โดยเป็นลักษณะที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 2 ตัวชี้วัด
ได้แก่
1) จํานวนหลักสูตรทีม่ ีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่
2) จํานวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการงานวิจัย (research program)
และคณะเลือก 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา
3) จํานวนอาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงแต่ละปี
4) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
สําหรับในปีงบประมาณ 2563 อาจจะมีตัวชีว้ ัดที่ทําได้ไม่ถึงเป้าหมาย คือ จํานวนหลักสูตรที่มกี าร
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งเป็นโจทย์ให้ฝ่ายวิชาการลงไปทบทวน และร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึง่ ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 75 เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- 15 มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.15 ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรม
เดือนกันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.16 การจัดโครงการทักษะชีวิตสู่ความสําเร็จในศตวรรษที่ 21
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทักษะชีวิตสู่ความสําเร็จในศตวรรษที่ 21 หรือ “ซอฟต์ สกิล
(Soft Skills)” โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ จํานวน 205 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี Associate Professor
Dr. Keow Ngang Tang จาก Institute for Research and Development in Teaching Profession of
ASEAN, Khon Kaen University เป็นวิทยากร โดยได้บรรยายถึงทักษะชีวิตที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร (Communication skills) การแก้ไขปัญหา (Problem-solving skills) การคิด
วิเคราะห์ (Critical thinking) การสร้างความเชื่อมั่น (Decisiveness) การสร้างแรงกระตุ้น/พลังใจ (Self-motivation)
การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การคิดเชิงบวก (Positive attitude) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความ
ใฝ่รู้ (Willingness to learn) และ ความสามารถในการทํางานภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน (Ability to work under
pressure)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ที่ห้องเรียนศัลยศาสตร์
ประธานให้ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ใน
ห้องเรียนศัลยศาสตร์ ไม่ได้อยู่ตําแหน่งให้เหมาะสม ดังนัน้ ก่อนจะติดตั้งควรประสานกับผู้ใช้งานก่อนจึงจะตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งประธานได้แจ้งให้ผ้อู ํานวยการกองบริหารงานคณะไปดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอ
ของ ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู แล้ว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

10

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ

