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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ
3. รองศาสตาจารย์เจษฎา จิวากานนต์
4. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน
5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์
กรรมการ
กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์
กรรมการ
กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางปรีคลินิก
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
กรรมการและเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานให้ผู้เข้าประชุมรายงานตนเอง จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ต่อที่ประชุมโดยมี
รายละเอียดแนบท้ายการประชุม https://kku.world/becsl ซึง่ ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10 แก้ไข ออร์แกกไนเซอร์ เป็น ออร์แกไนเซอร์
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 19 แก้ไข เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็น แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 27 แก้ไข มติ ที่ประชุมเห็นชอบ เป็น มติ ที่ประชุมรับทราบ
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 21 แก้ไข ช่วยส่งคู่เทียบมาเสนอราคาเพิ่มเติม เป็น แจ้งให้ผู้สนใจรายอื่นยื่นเสนอราคา
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 5 แก้ไข เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็น เสนอแนวคิดให้ที่ประชุมทราบ
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หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 7 แก้ไข ระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร เป็น ระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร
เมื่อแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการคณะ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 บัดนี้
ได้มีการดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลดังนี้
- หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจาคณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ
โดยมีผู้ใช้สิทธ์เสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 78.3 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
อาจารย์ประจาคณะ ร้อยละ 72.5 และผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก 60.9 ตามลาดับ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.2 ขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนของ น.สพ.พันทิศ กาลังชัย
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
สืบเนื่องเรื่องการขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลา
ราชการบางส่วนของ น.สพ.พันทิศ กาลังชัย ว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ไป
ดูสัญญาของ น.สพ.พันทิศ กาลังชัย ว่าได้ระบุถึงข้อผูกมัดว่าต้องปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์หลังจากที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วหรือไม่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วพบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการลงนามในสัญญา โดย
ในสัญญามีรายละเอียดในข้อที่ 10 ว่า ภายหลังจากสาเร็จการศึกษาต้องปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/uebm7 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ
กองเพชร ได้เสนอว่าจะค้นหาร่างสัญญาจากกองทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามว่า จากที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมาได้เสนอให้
คณะจัดทาระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคลากรลาเรียนในลักษณะเดียวกัน
รวมถึงการกาหนดสัดส่วนของบุคลากรที่จะใช้สิทธิลาเรียน ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพได้แจ้งว่ายังไม่ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ประธานจึงมอบหมายให้ผู้อานวยการกอง
บริหารงานคณะรับไปดาเนินการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ซึง่ กองพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาได้แก่นางสาวภาควิมล สุขสาราญ นักศึกษาชั้นปี
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ที่ 1 โดยอ้างตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เข้า
ศึกษาผ่านระบบ TCAS ให้มีโอกาสสาเร็จการศึกษา คณะจึงขอความเห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาวิชาการเป็นทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/brk94
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.2 เสนอชื่อสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท. ประจาปี 2564
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ออกจากการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
แพทย์สาธารณสุข
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอให้พี่ประชุมพิจารณาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข โดยกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้
มีบันทึกที่ อว 660301.13.1.2/227 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข โดยมีรายชื่อคณะกรรมการที่ขอเสนอแต่งตั้งตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/zhg7s ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ไพรัตน์ ศรแผลง
เป็น ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์วรพล เองวานิช
เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. นายธราดล เหลืองทองคา
เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4. นายอนุชา มุมอ่อน
เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช เป็น กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์คมกริช พิมพ์ภักดี เป็น กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ เป็น กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ เป็น กรรมการและเลขานุการ
9. นางสมบัติ แสงพล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกลุ่มวิชาสัตว
แพทย์สาธารณสุขนักศึกษาเข้าศึกษาน้อย จึงได้ทาเรื่องขอปิดหลักสูตรโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดเสียก่อน และจะได้ยุบรวมกับสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ต่อไป แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่ไม่สาเร็จ
การศึกษา จึงจาเป็นต้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ก่อน
ในส่วนการยุบรวมกับสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์นั้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ให้
ความเห็นว่า การระบุชื่อหลักสูตรในใบปริญญาบัตรนั้นไม่สามารถทาได้ แต่อาจจะใช้วิธีการเพิ่มชื่อหลักสูตรต่อท้าย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข) ในใบทรานสคริปต์ได้
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่า ตามข้อ 5 แห่งบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2563 ได้กาหนดให้
ส่วนงานจัดตั้งกองทุนวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาของ
ส่วนงานให้ทาการวิจัยและมีผลงานวิชาการมากขึ้น ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 587/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กองทุนวิจัยและการบริหารกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
แล้ว แต่เพื่อให้การดาเนินการทาวิจัยสอดคล้องกับนโยบายของคณะมากขึ้น จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขึ้นเสีย
ใหม่ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/i64fz
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการ
วิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่า ตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการของส่วนงาน
พ.ศ. 2563 ได้กาหนดให้ส่วนงานเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ต่ออธิการบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่วนงาน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการของคณะ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อราชการ จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการขึ้นเสียใหม่ แทนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
8583/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/rwh66
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
และบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและนวัตกรรม และบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่า ตามข้อ 7
และ 7.2 แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2563 ได้กาหนดให้ส่วนงานกาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน และแนว
ปฏิบัติการใช้และเบิกจ่ายเงินกองทุน
ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนดังกล่าว ไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย และตอบสนองนโยบายด้านการวิจัยของคณะ จึงได้ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการขึ้นเสียใหม่ แทนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 2305/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/1xflv
ทั้งนี้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้เห็นว่าร่างประกาศดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ ก่อน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการ อาจจะใช้วิธีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อน ซึ่งประธานเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จึง
ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยดาเนินการตามที่เสนอและนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุสรา สุวรรณโชติ ขอขยายรับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
1 ภาคการศึกษา
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
นุสรา สุวรรณโชติ ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์ อีก 1 ปีการศึกษา โดยคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาได้ในปีการศึกษา 2564 ในการนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นุสรา สุวรรณโชติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
วิชาการของคณะ จึงขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลารับทุนฯ อีก 1 ภาคการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564
เป็นเงินจานวน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/qs6me
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.8 ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ออกจากการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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3.9 ขอตัดโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การขอตัดโอนครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ตามบันทึกของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ตัดโอนครุภัณฑ์ 2
รายการ ได้แก่ รถกระบะเทท้ายหน้าสั้น หมายเลขครุภัณฑ์ สพ.01-68(1)1-1/37 และรถฟาร์มแทร็กเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ สพ.03-10-1/40 อย่างละ 1 คัน ซึ่งกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ทา
เรื่องขอยืมครุภัณฑ์ไปตั้งแต่คณะยุติการใช้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจาก ครุภัณฑ์ มีสภาพเก่ามีอายุการ
ใช้งาน 27 ปี และ 24 ปี ตามลาดับ จาเป็นต้องได้รับการซ่อมบารุงอยู่เสมอ จึงได้ทาเรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดโอน
ครุภัณฑ์ดังกล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามผู้อานวยการกองบริหารงานคณะว่า จากที่คณะมี
แผนในการจัดตั้งสถานีฟาร์มแห่งใหม่ ไม่ทราบว่าเรื่องดังกล่าว ดาเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ซึ่งผู้อานวยการกอง
บริหารงานคณะแจ้งว่า เดิมคณะมีแผนจะจัดตั้งสถานีฟาร์มที่อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม แต่ชาวบ้าน
บางส่วนไม่ยินยอม จึงได้มียกเลิกโครงการดังกล่าว และได้มาทาเรื่องขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยบริเวณบ่อบาบัดน้า
เสีย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามคณะได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดาเนินการ
ในส่วนนี้ปีละ 1,000,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามประธานว่า คณะมีนโยบายเกี่ยวกับการสถานี
ฟาร์มอย่างไร ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีการปรึกษาหารือเรื่องนี้ในระหว่างผู้บริหาร เนื่องจากเพิ่งมารับตาแหน่ง
ใหม่ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน แจ้งว่า หากมีนโยบายที่ชัดเจน ก็จะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการตัดโอน
ครุภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น เช่น คณะมีแผนจะจัดตั้งสถานีฟาร์ม และมีความจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว ก็อาจจะให้กอง
จัดการสาธารณูปโภคฯ ยืมครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวไปพลางก่อน ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
ประสานกับกองจัดการสาธารณูปโภคฯ ว่าการซ่อมบารุงครุภัณฑ์ดังกล่าว จาเป็นต้องตัดโอนครุภัณฑ์หรือไม่
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3.10 พิจารณาคาอุทธรณ์ของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานสาย
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคาอุทธรณ์ของบุคลากร
ที่มาปฏิบัติงานสาย ตามขั้นตอนในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
7/2558) ข้อ 14 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นาเข้าคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ดังนี้
ฉบับที่ 7/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง วัน และเวลาปฏิบัติงาน การลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 6/250 เรื่อง การกาหนดจานวนครั้งในการมาทางานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาว่ามีอานาจหน้าที่เพียงใด ซึ่งที่ ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
และใช้เวลาในการอภิปรายพอสมควร ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ฉบับที่ 6/2560 ข้อ 7
ได้ก าหนดไว้ว่า พนักงานผู้ใดมีจ านวนครั้งการมาท างานสายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนผู้นั้นตามระดับผลการประเมินเดิม ให้ผู้มี
อานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงเหตุ ผลและนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล
เป็นรายกรณี ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบหมายฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบและส่งเหตุผลพิเศษ เช่น มีภาระ
งานที่คณะมอบหมายเป็นกรณีพิเศษหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างไร เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งที่
ประชุมกาหนดวันประชุม เป็นวันที่ 25 สิงหาคม 2564
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฉบับใหม่
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 1605/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่าย และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็น
ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสวัสดิการที่บุคลากรเคยได้รับเดิมยังคงมีเช่นเดิม โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/8izb2
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 สรุปผลจากการประชุมผูบ้ ริหารระบบการคลังและพัสดุ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปผลจากการ
ประชุมผู้บริหารระบบการคลังและพัสดุ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึง่ ที่ประชุมได้แจ้งงบลงทุนของคณะที่คาดว่าจะ
ได้รับในปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 11 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ทั้งนี้ ได้ผา่ นวาระที่ 1 ในการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณแล้ว จึงขอให้ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการจัดซื้อไว้แต่
เนิ่นๆ ทั้งนี้ เมื่อผ่านวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 แล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้คณะทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่
คาดว่าจะได้รับตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/mqlw2
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.3 โครงการอบรม “เกณฑ์ EdPEx:การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการอบรม
“เกณฑ์ EdPEx:การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20
สิงหาคม 2564 ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยมีคุณภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทน
ผู้อานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.4 ผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษา ปี 6
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการตรวจคัด
กรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก คณะจึงได้จัดซื้อ Antigent test Kit เพื่อให้นักศึกษาตรวจด้วยตนเอง
ผลปรากฎว่านักศึกษาทุกรายมีผลการตรวจเป็น Negative และได้ทราบจากผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ และรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ว่าขณะนี้เริ่มมีนักศึกษาได้รับวัคซีนบ้างแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 การเลื่อนสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
ขั้นพื้นฐานได้เลื่อนการสอบประเมินฯ จากวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ
อาจจะมีการเลื่อนสอบอีกครั้ง ตามความเหมาะสม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดงานเกษียณอายุราชการ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดงานเกษียณอายุ
ราชการ ในปี 2564 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุ จานวน 7 ราย คือ
1. รองศาสตราจารย์ถาวร มิ่งสกุล
2. อาจารย์ภาวิน สายหู
3. นายประสิทธิ์ โททุโย
4. นางสาวนิตยา แก้วก่า
5. นายพงษ์ศักดิ์ ดอนแปว
6. นายพงษ์ชัย หมื่นน้อย
7. นางบัณฑิต ภูมิสาขา
ซึ่งที่ป ระชุมได้ห ารื อถึ งแนวทางในการจั ดงานเกษียณอายุ ให้บ ุคลากรทั ้ง 7 ราย แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย กอปรกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศฉบับที่ 50/2564 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีบุคคลเข้าร่วมเกินกว่า 20 คน ทั้งนี้ ที่ประชุม
เห็นว่ายังพอมีเวลาเตรียมการ จึงได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะจัดทาค าสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเสนอคณบดีเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป ซึ่งรูปแบบการจัดงานอาจเป็นแบบออนไลน์เช่นเดียวกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/grc4m
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.2 ขออนุมัติปรับปรุงห้องพักโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้จากการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโรงพยาบาลสัตว์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน มีจานวนไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยจะ
ขอโอนเงินงบประมาณจากโครงการบริหารวิชาการของโรงพยาบาลสัตว์ จานวนเงิน 90,544 บาท และงบประมาณ
จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์ จานวนเงิน 127,500 บาท รวมเป็นเงิน 218,044 ไปอยู่ที่
หมวดเงินอุดหนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามว่า เมื่อมีการโอนเงินงบประมาณแล้วจะมีผลกระทบ
ต่อทั้ง 2 โครงการหรือไม่ และอยากให้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษา
สัตว์ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งว่า ทั้ง 2 โครงการไม่ได้มีการดาเนินการแล้ว เนื่องจากใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ จึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อตนเองมารับตาแหน่ง ได้ตรวจสอบแล้วว่าโรงพยาบาลสัตว์มีเรื่อง
จัดซื้อวัสดุที่จาเป็นค้างเป็นจานวนมาก ส่วนเรื่องรายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์นั้น
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ตนเองยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียด ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ชุดเดิมว่าโครงการดังกล่าวคงทาไม่แล้ว
เสร็จในปีนี้ จึงจะขอให้รายละเอียดในการประชุมครัง้ ถัดไป
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปว่า ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุทยี่ ัง
ค้างอยู่นั้น มีจานวน 1,110,000 บาท ซึ่งตนเองได้ประชุมร่วมกับสัตวแพทย์ในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลแล้ว พบว่า มี
รายการที่จาเป็นต้องจัดซื้อ ดังนี้
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบประมาณของโรงพยาบาลสัตว์ที่คงเหลือจากระบบ KKUFMIS ประมาณ
500,000 บาท จึงไม่จานวนไม่เพียงพอในการซื้อวัสดุข้างต้น ซึ่งหากไม่มีให้บริการหรือให้เจ้าของสัตว์ไปซื้อจาก
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนภายนอกเอง ก็จะกระทบกับชื่อเสียงของคณะ จึงขอโอนเงินงบประมาณ เพิ่มเติมอีกจานวน
500,000 บาท รวมกับที่ขออนุมัติโอนเงินจาก 2 โครงการข้างต้น 218,055 บาท รวมเป็นเงิน 718,055 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามว่าเมื่อโอนเงินดังกล่าวแล้วจะกระทบกับการเรียน
การสอนหรือไม่
เนื่องจากในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณในส่วนของคณะไปแล้ว
จานวน 900,000 บาท ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพแจ้งว่า จากที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
ได้ชี้แจงนั้น ก็เห็นถึงความจาเป็น เนื่องจากที่ผ่านโรงพยาบาลสัตว์จะประสบปัญหาดังกล่าวอยู่เสมอ ส่วนงบประมาณที่
สามารถโอนได้นั้น จะมีอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องจุลทรรศน์ 1204 จานวน 500,000 บาท ซึง่
ดาเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนี้ ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์รับว่าจะใช้จา่ ยเงินดังกล่าวเท่าที่จาเป็น และ
จะบริหารเงินที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปีนี้และปีถัดๆไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ จานวน 718,055 บาท
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5.4 เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เนื่องจากรองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ชุดเดิมขอลาออก ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2562 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์
2. รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล
3. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

16

5.5 ขอความเห็นชอบการสาเร็จการศึกษาของว่าที่ร้อยตรีอัครพล จันทร์ทองศรี
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอสาเร็จการศึกษาของว่าที่ร้อยตรี
อั ค รพล จั น ทร์ ท องศรี นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รหั ส 615180010-3 สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารสั ตว
แพทยศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่านักศึกษาได้ส่งวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบเรียบร้อยแล้ว และได้ส่ง
เอกสารใบตอบรั บ การตี พ ิ ม พ์ ใ ห้ บ ั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เมื ่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2564 โดยมี ร ายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/jb8of
ในการนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้สอบถามว่านักศึกษาได้ผ่านเงื่อนไขอื่นๆ ในการ
สาเร็จการศึกษาด้วยหรือไม่ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยได้ชี้แจงว่า โดยปกตินักศึกษาที่ผ่านขั้นตอนตอบรับการตีพิมพ์
จะผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษาแล้ว จะมีเฉพาะการตรวจสอบหนี้สินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะได้
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง และจะนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวถัดไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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เลิกประชุมเวลา 16.45 น.
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

