รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
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ครั้งที่ 4/2564
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting
-----------------------------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. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
7. รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณาจารย์ประจา
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 11.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานให้กรรมการทุกท่านรายงานตัวต่อที่ประชุม และขออภัยที่ประชุมทีต่ ้องเลื่อน
การประชุมจากเวลา 13.00 น. เป็น 11.00 น. เนื่องจากประธานติดภารกิจสาคัญ จากนั้นจึงเปิดการประชุม และดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการนาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/gyl8q ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 7 แก้ไข งานวิจัยที่ยังคงค้างฯ เป็น งานวิจยั ที่ยังคงค้าง
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 27 แก้ไข จานวนประมาณ 30 คน เป็น จานวน 30 คน
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2

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6 เพิ่มข้อความ ให้ปรับจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านความพร้อมของเครื่องมือ และปรับถ้อยคา
ให้มีความเหมาะสม ในมติการประชุม
มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การติดตามโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2550-2563
ประธานได้สืบเนื่องเรื่องการติดตามโครงการวิจัยโดยใช้เงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2550-2563 ว่า จาก
การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ฝ่ายเลขานุการได้หารือไปยังกองคลังแล้ว
กองคลังแจ้งว่าไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ โดยให้คณะมาปรึกษาหารือกันเป็นการภายในว่าจะดาเนินการ
อย่างไร ซึ่งประธานในฐานะคณบดี เห็นว่าเมื่อกองคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
ยืนยันมาอย่างนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการมีมติ ดังนี้
1) ขอให้เจ้าของโครงการวิจัยที่ยังคงค้าง เร่งรัดงานวิจัยของตนเองให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่คณะมีหนังสือทวงถาม
2) หากเจ้าของโครงการวิจัยสามารถทางานวิจัยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าปิด
โครงการวิจัย แต่ไม่สามารถเบิกเงินงวดที่คงเหลือได้
3) หากไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นได้ ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาการรับทุนวิจัย
ที่ระบุในปีนั้นๆ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
2.2 การกาหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตนเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานขอให้ยกวาระนี้ไปพิจารณาพร้อมกับวาระที่ 3.9 เนื่องจากเนื้อหามีความสัมพันธ์กัน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
2.3 การแก้ไขประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการแก้ไขประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง กาหนดแนวปฏิบัติการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่าตามมติ
ที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ประกาศใช้ประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากภารกิจด้านการเงินและบัญชี
ขอให้เพิ่มเติมในส่วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ดังนั้น จึงเสนอประกาศดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ii0j8
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รายงานผลการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน โดยจาแนกความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน 23 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 4) ความเสี่ยงด้านบริหาร
ด้านธรรมาภิบาล เมื่อครบรอบการรายงานผลรอบ 6 เดือน ผลปรากฏว่าระดับความเสี่ยงลดลงจากเมื่อต้น
ปีงบประมาณ ที่ตั้งไว้ 501 คงเหลือที่ระดับ 452 ลดลงจานวน 49 คิดเป็นร้อยละ 9.78
ส่วนปัจจัยเสีย่ งที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะทางานเห็น
ควรเพิ่มปัจจัยเสี่ยงอีก 3 ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงเรื่องรายได้ของโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งสิ้นเป็น 26 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/0nv-y ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ระบุระดับความเสี่ยงเดิมไว้ดว้ ย
เพื่อจะได้เทียบความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา ว่ามีระดับความเสี่ยงลดลงหรือเพิ่มมากขึ้นเท่าใด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.2 การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
จานวนผลลัพท์/ตัวชี้วัดทั้งหมด 62 ตัวชี้วัด บรรลุแล้ว 23 ตัวชี้วัด อยู่ในระหว่างดาเนินการ 36
ตัวชี้วัด และยังไม่ได้ดาเนินการ 3 ตัวชี้วัด
จานวนกลยุทธ์ทั้งหมด 30 กลยุทธ์ บรรลุแล้ว 14 กลยุทธ์ อยู่ในระหว่างดาเนินการ 14 กลยุทธ์
และยังไม่ได้ดาเนินการ 2 กลยุทธ์
จานวนโครงการทั้งหมด 34 โครงการ สาเร็จแล้ว 18 โครงการ อยู่ในระหว่างดาเนินการ 14
โครงการ และยังไม่ได้ดาเนินการ 2 โครงการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/593k9
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 การรายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม OKRs รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณรายงานผลการติดตามการ
ดาเนินการตาม OKRs รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 โดย OKRs ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย จานวน 2 ตัววัด
หลัก มีผลการดาเนินการดังนี้
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รายละเอียด OKRs ในลักษณะ Top Down
1) OKRs01 จานวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
กระบวนทัศน์ใหม่
2) OKRs05 จานวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการงานวิจยั
(research program)
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1. ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People : P)
1) OKRs08 ร้อยละของอาจารย์ทดี่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
2. ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological : E)
2) OKRs13 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (แผ่นดิน/
รายได้)
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ
3) OKRs22 จานวนอาคารสถานทีท่ ี่ได้รับการปรับปรุงแต่ละปี
3. ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual : S)
4) OKRs33 โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)

14

ผลดาเนินงาน
2564
2

1

1

ซึ่งประธานได้ให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการ
จัดหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่มีหลักการที่สาคัญคือ 1) การปรับเปลี่ยนพันธกิจและเป้าหมาย 2) การปรับเปลี่ยนการ
สอนและโครงสร้างการเรียนรู้ 3) การปรับเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ 4) การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลจาก
การประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ซึ่งจะสามารถผลิตบัณฑิตและกาลังคนที่ตอบ
โจทย์ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการส่งมอบคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งคณะมีหลักสูตรจัดตามกระบวนทัศน์ใหม่จานวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
(นานาชาติ)
ในส่วน OKRs ที่คณะสามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 4 ตัวชี้วัดหลัก มี
รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด OKRs ในแต่ละด้าน

12

ค่าเป้าหมาย
2564
1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ค่าเป้าหมาย ผลดาเนินงาน
90%

85.71%

100%
75%
30 วัน
5

100%
45.46%
30 วัน
11

2

0

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tg6tc
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.4 การขอกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2565
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ
ขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การคงกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
เงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ 2565 และการขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
ประเภทเงินรายได้ ซึ่งประกอบด้วย ตาแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จานวน 4 อัตรา และตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จานวน 1 อัตรา ซึ่งทั้ง 5 อัตราจะ
สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/brlvทั้งนี้ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามว่า ได้มีการพิจารณาขอ
อัตราเพิ่มในส่วนของอาจารย์ และได้มีการสอบถามความต้องการไปยังกลุ่มวิชาหรือไม่ เนื่องจากทราบว่าบางกลุ่ม
วิชายังมีปัญหาเรื่องจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอ และเห็นว่าคณะยังมีแผนการรองรับการเกษียนอายุราชการของ
อาจารย์ไม่ชัดเจน ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่า ได้มีการหารือในทีมบริหารและประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
กลุ่มวิชาสามารถบริหารจัดการอัตรากาลังได้เป็นอย่างดี โดยการจ้างอาจารย์พิเศษหรือการให้อาจารย์จากกลุ่มวิชา
ด้านคลินิกมาช่วยสอน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จึงยังไม่มีการขออัตราในส่วนของอาจารย์เพิ่มในขณะนี้ ในส่วน
การบริหารอัตรากาลังในระยะยาว ขอให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บริหารคณะชุดใหม่จะพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย โดย รศ.น.สพ.ปรีณัน
จิตะสมบัติ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองมติดังกล่าว
3.5 รับรองเกรดของนางสาววทันยา สุขเกษม
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมในการ
รับรองเกรดวิชา 710 534 Clinical Practice in Swine I ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ของ
นางสาววทันยา สุขเกษม รหัสนักศึกษา 583180126-7 โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ระดับเกรด A
มติ ที่ประชุมเห็นชอบเกรดของนักศึกษาดังกล่าว
3.6 รับรองเกรดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผ่านมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยให้ที่ประชุมพิจารณาไปแต่ละกลุ่มวิชา ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/n9mae ซึ่ง ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน ได้ให้ข้อสังเกตว่าในรายวิชาของกลุ่มวิชาวิทยาการ
สืบพันธุ์ ของ ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง จานวน 1 รายวิชา คือ 715 445 Vet.Obstetrics เกรดของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษจะมีการกระจายในลักษณะเบ้ขวา คือ ภาคปกติ ไม่มีนักศึกษาได้เกรดระดับ
A และ B+ ส่วนโครงการพิเศษ ไม่มีนักศึกษาได้เกรดระดับ A B+ และ B ประธานเห็นว่าการกระจายของเกรดใน
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ลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพอาจจะมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการทางวิชาการของ
คณะว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ซึ่งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ชี้แจงว่า จากการ
สอบถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ข้อมูลว่านักศึกษาทาคะแนนในการสอบได้ไม่ดี รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาดังกล่าวให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าข้อสอบออนไลน์ในส่วน
ของข้อสอบแบบเลือกตอบอาจจะมีจานวนข้อไม่เพียงพอที่จะจาแนกนักศึกษาได้ และ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากนักศึกษาที่อาจจะ
สนใจเนื้อหาในรายวิชาน้อยเกินไป จึงต้องพิจารณาในส่วนนี้ด้วย ที่ประชุมจึงได้อภิปรายเพื่อพิจารณาเกรดตาม
ข้อมูลดังกล่าว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบเกรด ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.7 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ข้อกาหนดเกณฑ์ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ข้อกาหนดเกณฑ์ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ คณะได้เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์คลินิก ร่วมกับสัตวแพทยสภา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ
ของบุคลากรคณะและโรงพยาบาลสัตว์ ให้ตอบสนองต่อการเป็น Referral Amimal Hospital โดยจะเริ่มเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึง่ ตามประกาศเดิมของคณะนั้นไม่ครอบคลุมถึงการให้ทุนนักศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ เรื่อง ข้อกาหนดเกณฑ์ให้ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/hdyf8
ทั้งนี้ ประธานขอให้ตัดข้อความที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออก
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.8 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาว่า ตามที่คณะได้มอบหมายให้เป็นประธานในการยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้ดาเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 และได้มีการทาประชา
พิจารณ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. จึงได้สรุปเป็นร่างประกาศคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/2jahe ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะ
แบ่งรายละเอียดออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้าน จะมีค่าน้าหนักในแต่ละส่วน ดังนี้
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ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งการประเมินในส่วนของข้าราชการและพนักงาน
จะใช้เกณฑ์เดิมเมื่อรอบปีประเมิน 2564 แต่จะเปลี่ยนแปลงในประเด็นด้านการวิจัยเพื่อให้มีความทันสมัย เช่น
1. เปลี่ยนแปลงเกณฑ์จากเดิมที่ใช้ Impact Factor เป็น การใช้เกณฑ์ Q1-Q4
2. เปลี่ยนแปลงเกณฑ์คะแนนการผลิตตารา ซึ่งเกณฑ์เดิมจะได้ 1,000 คะแนนต่อตารา 1 เล่ม
ให้เพิ่มเติมการผลิตตาราเป็นภาษาอังกฤษ จะได้ 3,000 คะแนนต่อเล่ม
ฯลฯ
ในส่วนผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้
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ทั้งนี้ ประธานได้สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของการเขียนตาราภาษาอังกฤษ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
กาหนดจานวนหน้าหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดข้อเปรียบเทียบเรื่องความแตกต่างของจานวนหน้าได้ ซึ่ง ผศ.น.สพ.ดร.คณิต
ชูคันหอม ชี้แจงว่าไม่ได้กาหนดเป็นจานวนหน้า หากตารานั้นผ่านผู้ทรงคุณวุฒิก็สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวได้ ส่วน
รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ ยโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้สอบถามเกี่ยวกับการเขียนตาราภาษาอังกฤษเป็น
บท เนื่องจากในปัจจุบันอาจได้รับเชิญให้เขียนเฉพาะบทใดบทหนึ่ง จะมีวิธีการคานวณอย่างไร ซึ่ง ผศ.น.สพ.ดร.
คณิต ชูคนั หอม ได้ชี้แจงว่า ให้คิดตามสัดส่วนของตาราว่าบทที่เขียนนั้นอยู่ในสัดส่วนเท่าใด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะ
สัตวแพทยศาสตร์
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3.9 การกาหนดวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกาหนด
วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งสานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีบันทึกที่
660203/834 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยความเห็นชอบของกรรมการประจา
คณะ เลือกวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวิธีการหย่อนบัตร หรือวิธี
ดิจิทัล ซึ่งในการนี้ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้แนะนาให้ใช้วิธีดิจิทัลในการเสนอชื่อ เนื่องจากผ่านการใช้เสนอ
ชื่อในทุกระดับแล้ว มีความปลอดภัยและมีความสะดวกรวดเร็ว โดยได้กาหนดวันเสนอชื่อล่วงหน้าเป็นวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวันเสนอชื่อเป็นวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งหากคณะกรรมการเลือกวิธีการเสนอชื่อ
แบบดิจิทัล จะไม่มีการเสนอชื่อล่วงหน้า
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเสนอชื่อด้วยวิธีดิจิทัลมีความเหมาะสม จึงมีมติให้เลือกใช้
วิธีการเสนอชื่อแบบดิจิทัล และประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาให้ดารงตาแหน่ง
คณบดี นาเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้กาหนดวันที่
แสดงวิสัยทัศน์ เป็นวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น ณ ห้องสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย โดยกาหนดให้
ใช้ทั้ง 2 รูปแบบ คือทั้งแบบ On Site และ แบบ Online
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติผ่อนปรนการใช้เกณฑ์ประเมินผู้บริหารในระดับส่วนงาน ทีจ่ ะเริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ได้
กาหนดให้หัวหน้าส่วนงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยร้อยละ 80 โดยเกณฑ์ประเมิน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
- ความสาเร็จในการดาเนินการตาม OKRs ร้อยละ 50
- ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานที่เสนอต่อกรรมการสรรหา ร้อยละ 30
- ความพึงพอใจของบุคลากรในส่วนงาน ร้อยละ 20
2. มหาวิทยาลัยมีมติในการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามแนวทางเดิมที่เคยช่วยเหลือนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 คือ การคืนค่าหน่วยกิต
ร้อยละ 10 การผ่อนผันการชาระเงินของนักศึกษา เป็นต้น ซี่งจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยแจ้ง
ให้ทราบต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 สาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการสัตวแพทยสภาชุดใหม่ ได้ใช้สิทธิ์เลือกผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งนายกสัตวแพทยสภา ระหว่าง รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข และ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตว
แพทยสภาในวาระก่อน ซึ่ง รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งนายกสัตวแพทย
สภา โดยจะมีวาระการดารงตาแหน่ง ปี 2564-2566
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2564 ประจาเดือนเมษายน 2564
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/2582f ดังนี้
1. กองบริหารงานคณะ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 32,833,802.90 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 13,170,075.78 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 12,465,175.82 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 20,568,627.08 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 37.73
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 34,440,974.20 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 21,441,844.22 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 19,637,493.98 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 14,883,280.22 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 56.89
สาหรับโรงพยาบาลสัตว์ มีรายได้โรงพยาบาลสัตว์ ประจาเดือนเมษายน 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น
3,311,804.00 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4.4 งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 22 (KVAC 2021)
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 22 (KVAC 2021) มีกาหนดการในการจัดงานในระหว่างวันที่ 22-23
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ Transboundary Animal Diseases (TADs) โดยมีกาหนดการตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/f-gz- ทัง้ นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง Keynote Speaker จาก รศ.
น.สพ.ดร.ปานเทพ รัตนากร เป็น สพ.ญ.ดร.ศิริยา ชื่นกาไร จาก WSAVA ซึง่ มาบรรยายเรื่องโอกาสของวิชาชีพสัตว
แพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนั้น จะมีการสัมมนาเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่
ในสัตว์ ได้แก่ โรค African swine fever (ASF) , AfricanHorseSickness(AHS), Lumpy Skin Disease(LSD)
และโรคระบาดที่เกิดในแพะ โดยมีวิทยากรจากกรมปศุสัตว์และจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ในช่วงเช้าจะแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ห้อง Small Amimal oncology, ห้อง Swine และ ห้อง Equine
ส่วนในช่วงบ่าย ได้แก่ ห้อง Small Animal Medicine(Zoetis), ห้อง Ruminant และ ห้อง Poultry ทั้งนี้ การ
จัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบ Online ทั้งหมด โดยใช้ Oganizer มาบริหารจัดการประชุมแบบ
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Online เช่นเดียวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้งบประมาณ จานวน 514,000 บาท โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tzmg1
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.5 การส่งตัวชี้วัดให้สัตวแพทยสภาเพื่อเตรียมการตรวจรับรองสถาบัน
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการส่งตัวชี้วัดให้
สัตวแพทยสภาเพื่อเตรียมการตรวจรับรองสถาบัน ซึ่งสัตวแพทยสภาได้มีหนังสือมาถึงคณะเพื่อให้เตรียมส่งตัวชี้วัด
จานวน 10 ตัว และให้กาหนดช่วงเวลาในการเข้าตรวจรับรองสถาบัน ซึ่งทางคณะกรรมการได้กาหนดเป็นช่วง
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาจากสัตวแพทยสภา ในส่วนตัวชีว้ ดั
จานวน 10 ตัว ได้เตรียมความพร้อมและมีความคืบหน้าร้อยละ 90 แล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 เวียนรับรองเกรดนักศึกษาชั้นปีที่ 6 รายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเวียนรับรอง
เกรดของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาสหกิจศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ชึ่งที่ประชุมมีมติ
รับรองเกรดดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/a4mxm
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.7 เวียนขอความเห็นชอบสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเวียนขอ
ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดย
เป็นนักศึกษาภาคปกติ จานวน 27 คน และนักศึกษาโครงการพิเศษ จานวน 43 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/anslr
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.8 เวียนขอความเห็นชอบในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเวียนขอ
ความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
จานวน 2 ราย คือ Mr.Seangphed Phommachanh รหัสนักศึกษา 595180020-8 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก1 (นานาชาติ) และ Ms.Vo Thi Hoang Nga รหัส
นักศึกษา 605180007-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย แผน ก แบบ ก1
(นานาชาติ) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/rxtqu
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.9 เวียนขอความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเวียนของความ
เห็นชอบการขยายระยะเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์และงานวิจัยสาหรับการตีพิมพ์ โดยขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อในระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีกาหนด 1 ปี โดยใช้ทุน
ส่วนตัว รวมใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 7 ปี 4 เดือน 15 วัน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/yfenf
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของสายผู้สอน รอบปีประเมิน 2563
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็น
เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาตร์ ฉบับ
ที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งตามประกาศดังกล่าว จะมีอาจารย์กลุ่มวิชาปรีคลินิกบางส่วนได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากคณะปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นผลให้มีสัดส่วนคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงานน้อยกว่าคณาจารย์ในกลุ่มวิชาคลินิก ซึ่งยังมีนักศึกษาโครงการพิเศษเรียนอยู่ จึงนาเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ว่าควรจะนาเกณฑ์ตามข้อ 1.2 ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาตร์ ฉบับที่ 1/2563 มาใช้
กับคณาจารย์ทั้ง 2 กลุ่มหรือไม่ ซึ่งเกณฑ์ตามข้อ 1.2 นั้น มีรายละเอียดดังนี้
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ทั้งนี้ เกณฑ์ประเมินในปี 2564 ได้กาหนดให้ใช้เกณฑ์เดียวกันแล้ว ที่ประชุมจึงอภิปรายถึงความเหมาะสม
ต่างๆ แล้ว จึงได้พิจารณาให้ใช้เกณฑ์ข้อ 1.2 ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 1/2563 ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณาจารย์ทั้ง 2 กลุ่ม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ รอบปี
ประเมิน ปี 2563
5.2 รับรองเกรดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและรับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2563
ประธานให้รักษาการแทนคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกรดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา โดยการเวียนรับรองเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/mvnzy
มติ ที่ประชุมเห็นชอบเกรดวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเกรดของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การขออนุมัติขยายระยะเวลาในการรับทุนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาในการรับทุนการศึกษา เนื่องจากนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมี
เหตุผลจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกระทบต่อการทาวิจัย ดังนี้
1. Mr. Khao Keonam นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัสนักศึกษา 617180002-6 ได้รับทุน
KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries’ personal of Academic year
2018 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. Mrs. Woro Danur Wendo นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 617180004-2 ได้รับทุนจาก
Active Recruitment โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึง่ นักศึกษาทั้ง 2 ราย ขอขยายระยะเวลาการได้รับทุนออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/xffhn
และ https://kku.world/hwemh
ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยตรวจสอบว่าจะสามารถขยาย
เวลาการรับทุนให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 รายได้หรือไม่ และการที่คณะจะช่วยสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาได้ ต้องดาเนินการ
อย่างไรจึงจะถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจากทุนที่นักศึกษาได้รับเป็นทุนของมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของประธาน

- 13 -

10

5.4 ขอความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานให้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการ
สาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้แก่
1. นายศุภกร ชนะภักดิ์ รหัสนักศึกษา 595180017-7
2. นางสาวเสาวคนธ์ พะวังคาม รหัสนักศึกษา 595180018-5
เนื่องจากนักศึกษาทั้ง 2 ราย ได้ส่งวิทยานิพนธ์และส่งใบตอบรับการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสาเร็จการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาทั้ง 2
ราย สาเร็จการศึกษาได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/duyl8
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 ราย
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เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

