รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 6/2563
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------5
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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. ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
5. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
6. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
7. รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
8. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
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คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ าจากคณาจารย์กลุ่มผูส้ อนรายวิชา กรรมการ
ทางปรีคลินิก
ผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ าจากคณาจารย์กลุ่มผูส้ อนรายวิชา กรรมการ
ทางคลินิก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจําในคณะ
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ
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9. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางวีณา รองเมือง
2.นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ

25

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

30

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้าภารกิจแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งที่
ประชุมได้ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 11 แก้ไข มติ ที่ประชุมรับทราบ เป็น มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการหาวิธีการที่
เหมาะสมต่อไป
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หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 17 แก้ไข ปฏิเสธการไปช่วยปฏิบัติงาน เป็น ไม่สามารถไปช่วยปฏิบัติงาน
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 25 แก้ไข มติ ที่ประชุมรับทราบ เป็น มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้ทําความเข้าใจและ
ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นให้บุคลากรทราบ
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 8 แก้ไข มติ ที่ประชุมรับทราบ เป็น มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการดําเนินการ
ต่อไป
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 6 แก้ไข วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เป็น 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมดังรายละเอียดข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2563
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ความคืบหน้าในการดําเนินการห้องปฏิบัติการกลางของคณะ
ประธานสืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนินการห้องปฏิบัติการกลาง
ของคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้เสนอรายชื่อกรรมการห้องปฏิบัติการกลางแล้ว ซึ่งจะได้ออกคําสั่ง
คณะเพื่อแต่งตั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 (ร่าง) กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของส่วนงาน พ.ศ.2562 ได้กําหนดให้ส่วนงานมีคณะกรรมการกองทุน ซึ่งแต่งตั้งตาม
คําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน มีบทบาทหน้าที่ 1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนและแนวปฏิบัติการใช้และเบิกจ่ายเงินกองทุน 3) จัดทํางบประมาณ
กองทุนประจําปี และผลการดําเนินงานกองทุนประจําปี 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
ในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อกระทําการใดๆอันอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย ในการนี้ คณะจึงได้เสนอมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4455/2563
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ยังมีผล
บังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/xozzw
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนฯ ที่ได้ยกออกจาก
ประกาศฉบับเดิม มีดังนี้
1. เงินสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากในปัจจุบันมี
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บุคลากรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายแล้ว
2. เงินค่าตอบแทนอาจารย์ทปี่ รึกษาของบุคลากรที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทั้งนี้ หากบุคลากรสายวิชาการได้ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ยังคงได้รับการสนับสนุนหรือได้รับค่าตอบแทนตามประกาศฉบับเดิม จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว หากที่ประชุมเห็นชอบจะได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกาศบังคับใช้ต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดย รศ.น.สพ.ปรีณัน
จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้แต่งตั้ง ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการกองทุนฯ เพิ่มเติม ในฐานะที่ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชา ด้วย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษา
แบบออนไลน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานขอถอนวาระ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.3 ทบทวนโครงสร้างการบริหารวิชาการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ เป็นผลให้ส่วนงานต่างๆ ต้องปรับโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2558 โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ จากเดิมที่เป็นภาควิชา และได้ยุบ
เป็นสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้บริหารวิชาการตามโครงสร้างใหม่ เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว
จึงขอรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอจากที่ประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารวิชาการในปัจจุบัน ว่ามีปัญหา อุปสรรค
หรือประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า
คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องนี้แล้ว ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าในการดําเนินการอย่างไร ซึ่งประธานแจ้ง
ว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างการ
บริหารวิชาการชุดใหม่ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธาน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยขอให้จัดทําปฏิทินในการดําเนินงาน
และรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 การขออนุมัติงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดและงบประมาณเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทีม่ ีเป้าประสงค์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมให้เป็นแบบออนไลน์ให้
มากขึ้น กอปรกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจําเป็นต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อ

-4รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดและงบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น 2,578,781.50 บาท
ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ https://kku.world/nu261
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ทั้งนี้ จากมติในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาได้อนุมัติหลักการตัดโอนงบประมาณเพื่อใช้ในการรองรับ
การเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จํานวน 2,057,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้น การขออนุมัติงบประมาณ
ในครั้งนี้ จึงขออนุมัติตัดโอนงบประมาณจากโครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเพิ่มเติมอีก 521,781.50 บาท
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้เสนอว่าการเช่าแท็บเล็ตควรสอบถามความต้องการจากนักศึกษา
เพื่อให้ได้จํานวนที่แน่นอนก่อนดําเนินการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.5 พิจารณาแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และนางอรัญญา ศิริไกรวรรณ หัวหน้าภารกิจด้าน
แผนและงบประมาณ นําเสนอข้อมูลแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/8k6lb โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประมาณการรายได้ จํานวน 80,617,500 บาท
1.1 เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อทุ ิศให้แก่มหาวิทยาลัย จํานวน 2,100,000 บาท
1.2 เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
จํานวน 900,000 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ ค่าบํารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับและค่าบริการต่างๆ
จํานวน 37,337,500 บาท
1.4 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรือร่วมลงทุน จํานวน 1,500,000 บาท
1.5 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้หรือจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
จํานวน 430,000 บาท
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1.6 เงินและผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ การวิจัย ฯลฯ จํานวน 38,350,000 บาท
ที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับประมาณการรายได้ ดังนี้
1. ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู สอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา
พิเศษ ของหลักสูตรพิเศษที่ตงั้ ไว้ 390,000 บาท เนื่องจากในหลักสูตรไม่ได้กําหนดว่า
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ จึงขอทราบที่มาของประมาณ
การค่าธรรมเนียมกล่าว ซึ่ง ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม แจ้งว่าเป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษาในวิชาเลือกเสรี ที่เปิดให้นักศึกษาคณะต่างๆ ลงทะเบียนเรียนได้ ซึ่ง ผศ.สพ.ญ.
ดวงเดือน แก่นค้างพลู ขอให้ใส่รายละเอียดที่มาให้ครบถ้วน
2. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ สอบถามเรื่องประมาณการรายได้ของโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่ง
ระบุไว้เพียง 38,000,000 บาท ต่ํากว่าในปีงบประมาณ 2563 ประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่ง
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้ตั้งงบประมาณรายได้ตามที่
คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2563 ทีร่ ายได้ลดต่ําลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตสมบัติ เสนอว่า
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเริ่มคลี่คลายแล้ว ดังนั้น จึงเห็นว่าควรตั้ง
ประมาณการรายรับให้เท่าเดิมหรือเพิ่มอีกร้อยละ 10 ซึ่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
และศิษย์เก่าสัมพันธ์จะนําไปพิจารณาต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
2. ประมาณการรายจ่าย จํานวน 80,617,500 บาท
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน 42,617,500 บาท
- งบบุคลากร จํานวน 2,681,796 บาท
- งบดําเนินงาน จํานวน 8,832,429 บาท
- งบลงทุน จํานวน 3,107,600 บาท
- งบเงินอุดหนุน-ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จํานวน 24,514,763 บาท
- งบรายจ่ายอื่น จํานวน 3,480,913 บาท
2.2 โรงพยาบาลสัตว์ (กิจกรรม การบริการรักษาพยาบาล) จํานวน 38,000,000 บาท
- งบบุคลากร จํานวน 8,094,232 บาท
- งบดําเนินงาน จํานวน 24,890,868 บาท
- งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 374,900 บาท
- งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,840,000 บาท
- งบรายจ่ายอื่น จํานวน 1,900,000 บาท
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ซึ่งที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการจ่าย ดังนี้
1. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม สอบถามเกี่ยวกับโครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ซึ่งเกรงว่างบประมาณที่ประมาณการไว้ จํานวน 285,000 บาท จะไม่เพียงพอ ซึ่งประธาน
รับไปพิจารณา
2. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ สอบถามว่าได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ Clinical
Skills Lab ไว้หรือไม่ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่า ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
โครงการบริหารหลักสูตรและวิชาการแล้ว
3. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ เสนอเกี่ยวกับวารสารสัตวแพทย์ มข. ว่าควรตั้งเป้าหมาย
ในการดําเนินการให้ชัดเจน และควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
4. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ สอบถามความคืบหน้าในการโครงการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ก็ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เช่นเดียวกัน
ซึ่งประธานแจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากได้ยกเลิกการ
ขอใช้พื้นที่บริเวณอําเภอเชียงยืนเพื่อเป็นสถานีฟาร์มฯ สาเหตุจากผู้นําชุมชนไม่เห็นด้วย
ซึ่งขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งสถานีฟาร์ม จึง
จําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ไว้
5. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ Smart Classroom ที่จะ
ดําเนินการที่ห้องอาชาไนย ซึ่งผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งว่าจะนํารายละเอียด
มาชี้แจงในคราวประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.6 ขอแก้ไขการอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 2/2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 2/2563 เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา จาก 10 อัตรา
โดยขอเพิ่มตําแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ อีก 1 อัตรา ทดแทนตําแหน่งของ อ.น.สพ.ภาวิน สายหู
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 รวมเป็น 11 อัตรา ดังนี้
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.7 ขอแก้ไขการคงกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาแก้ไขการคงกรอบอัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติการคงกรอบอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราว จํานวน 36 อัตรา ตามที่ฝ่ายแผนและงบประมาณเสนอ ซึ่งมาพบในภายหลังว่ามีตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ตกหล่นไป 3 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ ยาม และ พนักงานห้องยา ตําแหน่งละ 1 อัตรา ดังนั้น จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาแก้ไขการคงกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว โดยเพิ่มเติมอีก 3 อัตรา เป็น 39 อัตรา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/88bpi ดังนี้
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.8 การขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ของ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์
ของ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา ซึ่งได้แก้ไขผลงานวิชาการตามข้อเสนอแนะและคําแนะนําของคณะกรรมการวิชาการแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามวิธีที่ 2 ในสาขาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตว
แพทย์ของ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา ซึง่ รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ขอให้ตรวจสอบ
สาขาวิชาที่เคยขอตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาก กพอ.03 ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยยืนยันว่าถูกต้องแล้ว ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาผลงาน
ของ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา จํานวน 10 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั ดําเนินการต่อไป
3.9 การขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ อ.สพ.ญ.ดร.น้ําฟ้า เฟื่องบุญ
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของ อ.สพ.ญ.ดร.น้ําฟ้า เฟื่องบุญ ซึ่งได้แก้ไขผลงานวิชาการตามข้อเสนอแนะและคําแนะนําของคณะกรรมการวิชาการแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ในสาขาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์
ของ อ.สพ.ญ.ดร.น้ําฟ้า เฟื่องบุญ และเสนอทีป่ ระชุมพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาผลงานของ อ.สพ.ญ.ดร.
น้ําฟ้า เฟื่องบุญ จํานวน 10 ราย ตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอว่า ให้ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิกอ่ น โดยต้องไม่เป็นผู้เคยมีผลงานวิชาการร่วมกัน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั ดําเนินการต่อไป
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3.10 ขอรับรองเกรด รายวิชา 716 414 Zoonoses
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด รายวิชา 716 414
Zoonoses ซึ่ง รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง ผูป้ ระสานงานรายวิชาเสนอ ดังนี้
1. นางสาวทิพย์สุดา ฮวดวงษา รหัส 523180134-2 ขอเพิ่มเติมเกรด เนื่องจากนักศึกษาไม่มชี ื่อใน
ระบบทะเบียนเรียน ซึ่งได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ได้เกรด A
2. นางสาวภัทรวดี ธาตุทําเล รหัส 543180123-9 ขอแก้ไขเกรด จากการติดสัญลักษณ์ I เป็น A
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.11 ขอรับรองเกรด รายวิชา 716 417 Management of Milk Hygiene
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด รายวิชา 716 417
Management of Milk Hygiene ของนางสาวทิพย์สุดา ฮวดวงษา รหัส 523180134-2 ซึ่ง รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ
อังกิติตระกูล เป็นอาจารย์ประจําวิชา โดยได้เกรดในระดับ B+
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.12 งานเกษียณอายุราชการของ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้สอบถามความคืบหน้าในการเตรียมงานเกษียณอายุราชการของ
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี ว่ามีแผนในการดําเนินการเช่นไร ซึ่งประธานแจ้งว่า ในปีงบประมาณนี้
มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จํานวน 3 ท่าน คือ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย นางสุดารัตน์ บัวทวน และนายสมัย
แข็งขัน ซึ่งยังมีเวลาเตรียมการอีกประมาณ 4 เดือน เนื่องจากต้องดูแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ร่วมด้วย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.13 ลูกจ้างประจําขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ราย
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ลูกจ้างประจํา
เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย คือนายปรีชา พันธุ์สอน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่ง
ผู้บริหารคณะรับทราบความจํานงและตรวจสอบแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในการเปลี่ยนสภาพ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/dyve8
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.14 แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าตรวจบริการรักษาสัตว์
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ..../2563) เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าตรวจบริการรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/zhoeh
ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ได้เสนอแนวทางการกําหนดราคาเวชภัณฑ์ เช่น กําหนดราคาตาม
ความถี่ในขายเวชภัณฑ์ และได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
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1. ให้ตรวจสอบเวชภัณฑ์บางรายการว่าซ้ํากันหรือไม่
2. สอบถามถึงอัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งแยกค่าบริการในเวลาเป็นแบบปกติและแบบ
พิเศษ ว่าแตกต่างกันอย่างไร สามารถกําหนดเป็นอัตราเดียวกันได้หรือไม่
3. มีการตรวจสอบเวชภัณฑ์ที่หมดอายุหรือไม่
4. การกําหนดอัตราค่าเวชภัณฑ์หรือค่าบริการต่างๆ ต้องผ่านคณะกรรมการโรงพยาบาลด้วยหรือไม่
ซึ่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับจะนําข้อมูลเวชภัณฑ์ที่อาจซ้ํากันไป
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และได้ชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. อัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ แบบปกติและแบบพิเศษ ไม่สามารถคิดเป็นอัตราเดียวกันได้
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
2. ได้รายงานเวชภัณฑ์ที่หมดอายุและมูลค่าให้คณบดีทราบทุก 3 เดือน
3. การกําหนดอัตราค่าเวชภัณฑ์หรือค่าบริการต่างๆ ไม่ได้กําหนดว่าต้องผ่านคณะกรรมการโรงพยาบาล
ซึ่งดูแลในระดับนโยบาย แต่ต้องผ่านคณะกรรมการยา เนื่องจากต้องพิจารณาต้นทุนราคาเวชภัณฑ์
ร่วมด้วย
ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นําเสนอกระบวนการ
กําหนดราคาเวชภัณฑ์ในคราวประชุมครั้งต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.15 ขออนุมตั ิซ่อมแซมปรับปรุงคอกม้า
ประธานให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติซ่อมแซมปรับปรุง
คอกม้า เนื่องจากกําลังเข้าสู่ฤดูฝน และพื้นคอกม้ามีน้ําขัง ส่งผลต่อสุขภาวะของม้า จึงขออนุมัติซ่อมแซมปรับปรุงคอกม้า
เป็นกรณีเร่งด่วน โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วนและทํารางระบายน้ํา ในงบประมาณ 81,602.25 บาท โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/hjavs
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสารสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังนี้
1) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2564 ยังคง 3 เสาหลักเดิม 11
ประเด็นยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ 92 แผนงาน/โครงการ โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณ ประมาณ
20,000,000,200 บาท
2) มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้แก่
มาตรการที่ 1 คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10

- 10 -

5

10

15

20

25

30

มาตรการที่ 2 ผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย
- นักศึกษาสามารถผัดชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และหากมีความจําเป็น
สามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีก 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี
- นักศึกษาสามารถผ่อนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้เป็น 3 งวด
มาตรการที่ 3 เพิ่มทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 75 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณ
ของส่วนกลาง 45 ล้านบาท และของคณะต่าง ๆ 30 ล้านบาท
มาตรการที่ 4 เพิ่มทุนจ้างงานนักศึกษา เป็นเงิน 25 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจากส่วนกลาง
15 ล้านบาท และคณะต่าง ๆ 10 ล้านบาท
มาตรการที่ 5 ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 และ
ประสานขอความร่วมมือหอพักเอกชนให้ลดค่าเช่าร้อยละ 10
มาตรการที่ 6 ติดตั้ง High Speed Internet เพิ่มในหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 7 ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศให้เพิ่ม
ความเร็วและลดค่าบริการแก่นักศึกษา
มาตรการที่ 8 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ให้นักศึกษายืม เป็นเงิน 40
ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจากส่วนกลาง 20 ล้านบาท และคณะต่างๆ 20 ล้านบาท
มาตรการที่ 9 จัดทําประกันชีวิต กรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20198 ให้นักศึกษา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.2 สาระสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสารสําคัญจากการประชุมสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาเพิ่มเติม เพื่อให้จํานวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเท่ากับ
กรรมการโดยตําแหน่ง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
2. เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณบดีสถาบันต่างๆ เป็นกรรมการโดยตําแหน่งเพิ่มเติม ซึ่ง น.สพ.ประวัติ
รัตนภูมมะ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสัตวแพทยสภาเพิ่มเติม
3. เนื่องจาก น.สพ.ธนู ลิมปพัฒนวณิชย์ สมาชิกสัตวแพทยสภา มีพฤติการณ์ละเมิด พรก.ฉุกเฉิน
ซ้ําซ้อน และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม สัตวแพทยสภาเห็นว่ามี
ความประพฤติไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ จึงเสนอให้พิจารณาลงโทษ
4. จํานวนผู้ขึ้นทะเบียนสมาชิกสัตวแพทยสภา นับถึงเดือนเมษายน มีจํานวน 10,580 ราย
5. อนุมัติขยายเวลาการต่ออายุสมาชิกสัตวแพทยสภาที่จะหมดอายุในระหว่างเดือนมีนาคม –
มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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6. อนุมัติผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จาก 3
สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบการประชาสัมพันธ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ โดย
ศ.สพ.ญ.อัจฉริยา ไศละสูต เป็นประธานอนุกรรมการ
8. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําหลักเกณฑ์ในการใช้ยาต้านอักเสบในสัตว์เลีย้ ง โดย รศ.สพ.ญ.
รสนา ภู่สุนทรธรรม เป็นประธานคณะทํางาน
9. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน กําหนดให้
เป็นการประชุมลับ จึงไม่สามารถใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ได้
10. กรรมการสัตวแพทยสภาเสนอให้ยกเว้นการเก็บหน่วยกิตในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจาก
สัตวแพทยสภาในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ที่ประชุมไม่
เห็นชอบ เนื่องจากจะกระทบกับมาตรฐานวิชาชีพ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สาระสําคัญจากการประชุมภาคีคณบดีสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 5 มิถุนายน
1. ในปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 13 แห่ง ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นภาคี
คณบดีสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทั้งหมดแล้ว
2. ในปีการศึกษา 2564 จะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการสอบ Admission โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย จะปรับเปลี่ยนการสอบ PAT 1 ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และปรับลด PAT 2 จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20
3. การดําเนินการบริหารหลักสูตร หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้ยกเลิก มคอ.3-7 ซึ่งทุกสถาบันยังคงใช้แนวทางเดิมไปก่อน ในปีการศึกษาถัดไป จึงจะใช้แนวทางของแต่ละสถาบัน
4. การจัดการเรียนการสอนในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลายสถาบันมีแนวทาง
เช่นเดียวกัน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้วิธีการสอนออนไลน์ในวิชาบรรยายทุกวิชา
และยินดีให้คณะสัตวแพทยศาสตร์อื่นๆ ร่วมเรียนด้วย ในส่วนการสอนปฏิบัติการ หลายสถาบันใช้วิธีเดียวกัน คือ
ลดขนาดกลุ่มเรียน หรือจัดการเรียนการสอนเหลื่อมเวลา โดยเน้นการรักษาระยะห่างระหว่างผู้เรียน
5. มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทย ได้นําสัตว์ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นต้น และได้แทรกแซงการรักษาของสัตวแพทย์
ตลอดจนมีพฤติการณ์แสวงหาผลประโยชน์ จึงขอให้สถานศึกษาต่างๆ เพิ่มความระมัดระวัง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.4 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/hrkx6 ดังนี้
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1. สํานักงาน/สาขาวิชา งบประมาณโครงการที่ตั้ง 40,998,438.81 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 18,145,538.92 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 16,699,004.15 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 22,853,799.89 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 40.73
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 35,152,354.36 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 24,207,606.63 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 21,614,315.03 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 10,944,747.73 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 61.49
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 จํานวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับจํานวนการรับนักศึกษาใหม่
TCAS 2563 ซึ่งได้สิ้นสุดแล้ว มีจํานวนนักศึกษาใหม่ 72 ราย ดังนี้
1.รอบที่ 1 (Portfolio) จํานวน 4 ราย
2.รอบที่ 2 โควตา
จํานวน 17 ราย
3.รอบที่ 3 กสพท.
จํานวน 22 ราย
4.รอบที่ 4 Admission จํานวน 29 ราย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 สัตวแพทยสภาอนุมัติการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาและใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติใบประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุมัติใบประกอบวิชาชีพแล้วจํานวน 59
ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/v84x6
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 รับรองการสําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 6
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา จํานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวพรพิไธย สุวรรณกล่อม รหัสนักศึกษา 573180109-6 เกียรตินิยม
อันดับ 1 และ นางสาวสิตานันท์ มานิตย์นาค รหัสนักศึกษา 573180118-5 ซึ่งที่ประชุมได้รับรองการสําเร็จ
การศึกษาแล้ว โดยวิธีการเวียน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563 แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ.2563
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.9 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2563 แล้ว ซึ่งจะได้สง่ ให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.10 กองการต่างประเทศ ประกาศทุน International Visiting Scholars และเลื่อนทุน KKU Funding
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติทนุ
International Visiting Scholars ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งคณะได้เชิญ Clinical Assistant Professor Dr.
Jordan Kirkpatrick - DVM, DACVS จาก Department of Veterinary Clinical Medicine, College of
Veterinary Medicine, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, US มาบรรยายให้แก่
คณาจารย์และนักศึกษา แต่ผบู้ ริหารของ University of Illinois แจ้งขอยกเลิกการเดินทางดังกล่าว เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ กองการต่างประเทศยังคงยืนยันที่จะให้คณะประสาน
กับ Dr.Jordan Kirkpatrick เพื่อจัดการบรรยายแบบออนไลน์ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย เป็นผู้ประสานงานแล้ว โดยจะเน้นในระดับบัณฑิตศึกษาก่อน
ในส่วนของทุน KKU Funding นั้น กองการต่างประเทศขอเลื่อนการดําเนินการเป็นปีถัดไป
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดทําแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะดําเนินการ Workshop ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.
2563 โดยวิทยากรจะมาตรวจสอบแผนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามที่ได้มาตรวจในการ
Workshop ครั้งที่ 1 แล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.12 ประกาศการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 811/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจําปี
การศึกษา 2563 กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุม https://kku.world/8tsip
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.13 การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 3-7
ประธานให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือสอบถาม
ความประสงค์วา่ คณะสัตวแพทยศาสตร์จะดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 3-7
หรือจะปรับเปลีย่ นเป็นรูปแบบอื่น ซึ่งกรรมการวิชาการยังไม่ได้มีมติสรุปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากต้องดูแนวทาง
ของคณะอื่นทีไ่ ม่ได้ดําเนินการตามกรอบ มคอ.3-7 เสียก่อน โดยได้เชิญคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มาบรรยาย
ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมรับฟังตาม
วัน-เวลา ดังกล่าว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รับรองการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการได้ปริญญาเกียรตินิยม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการอนุมัติเปลี่ยนแปลงการได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม ของนางสาวจิรัชญา พินิจมนตรี ซึ่งคณะได้ทําเรื่องของเปลี่ยนแปลงการยกเว้นรายวิชาเป็นการ
เทียบโอนรายวิชา เพื่อให้เข้าเงื่อนไขการได้รับปริญญาเกียรตินิยม ซึ่งสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงให้แล้ว และคณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการได้รับปริญญาเกียรตินิยมได้ โดยการเวียน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 จึงขอให้ที่ประชุมรับรองการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการได้ปริญญาเกียรตินิยม เพื่อ
จะได้เสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ

