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"พัฒนาวิจัย พฒันาคณะสัตวแพทยฯ์ มข." 
โดย ศ.น.สพ.มงคล เตชะก าพุ  

อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๕  

อาคารพเิชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

---------------------------------- 
 

ถอดองค์ความรู้โดย 
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 

 
เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ได้มีการจัดข้ึนเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ ห้อง

ประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยที่กิจกรรม

ในรูปแบบนี้จะจัดข้ึนปีละ ๑ คร้ังเพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารคณะให้เกิดวิสัยทัศน์ เกิดมุมมองที่แจ่มชัดข้ึน อัน

เกิดจากการได้รับฟังประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ สละเวลาให้เกียรติมาบอกเล่าวิทยา

ยุทธ์ของการบริหารด้านต่างๆให้พวกเราได้รับ ฟังกัน ผมพยายามที่จะเขียนบันทึกให้เป็นการ "ถอดบทเรียน" 

แต่ไม่แน่ใจว่าจะท าได้ดีมากน้อยขนาดไหนและเนื่องจากการบรรยายปีน้ีเป็น เร่ืองของการพัฒนาด้านวิจัยผม

จึงท าหน้าที่อีกด้านหน่ึงในการที่จะต้องถอดบทเรียนเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป 

...เท่าที่ผมพอจ าได้ในฐานะผู้บริหารคณะฯ ในปี ๒๕๕๕ พวกเราได้มีโอกาสรับฟังประสบการณ์การ

บริหารจากท่านอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ท่านได้บอก

เล่าถึงประสบการณ์ของการบริหารคณะแพทยศาสตร์  มข.อันเป็นคณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและถือว่าเป็นพ่ีเบิ้มในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของพวกเรา ส่วนในปี ๒๕๕๖ พวกเรา

ก็ได้รับเกียรติจากท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกล

ไชย มาบอกเล่ากลเม็ดเด็ดพรายในการบริหารจากประสบการณ์อันยาวนานและอันช่ าชองของ ท่านให้พวก

เราได้รับฟังซ่ึงผมก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้สรุปและมาเขียนบันทึก ไว้ทบทวน 

...ส าหรับปี ๒๕๕๗ น้ี วิทยากรที่มา"เล่าสู่กันฟัง"เป็นท่าน ศ.น.สพ.มงคล เตชะก าพุ อดีตคณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งน้ีด้วย ก็นับว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวสัตวแพทย์ฯ มข.ที่ได้มีโอกาสรับฟัง

ประสบการณ์ในการบริหารคณะและการบริหารการวิจัยของผู้ บริหารระดับสูงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซ่ึง

ในปีน้ีหัวข้อของการบรรยายได้ตี กรอบไปอยู่ที่เร่ืองของการวิจัยซ่ึงเป็นเร่ืองที่ต้องเรียกว่าเป็นหัวใจ ส าคัญ

มากๆของการบริหารคณะและมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน...ส าหรับการบอกเล่า ประสบการณ์ในวันน้ันท่าน

วิทยากรได้กรุณาเสิร์ฟเมนูให้พวกเราได้เห็นด้วยอาหาร ๖ จาน ได้แก่ เหตุผลของการที่ต้องท าวิจัยใน

มหาวิทยาลัย องค์ประกอบของการท าวิจัย การเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน รูปแบบการวิจัย การ

สร้างเครือข่ายวิจัย และเมนูสุดท้ายท่านถามเราว่า "เรา (Vet KKU) อยู่ตรงไหน จุดหมาย

ปลายทาง(ก็)อยู่ที่ไหน" เพื่อท าให้เกิดความง่ายในการติดตามผมขออนุญาตในการเขียนบันทึกตามเมนูที่

ท่านวิทยากรได้ใช้เป็นเมนูในการบรรยายเลยนะครับ เมนูจานที่ ๑ เหตุผลในการท าวิจัยในมหาวิทยาลัย 

ผม เท้าความนิดหน่ึงว่า การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยน้ันเราต้องยอมรับกันว่า เป็นการศึกษาในระดับ

ชั้นสูงเป้าหมายหลักก็เพื่อผลิตบัณฑิตหรือสร้างคนให้มี ความรู้ความสามารถในการออกไปท างานหรือ

ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ อย่างไรก็ตามความจริงที่เรามิอาจปฏิเสธได้ก็คือมหาวิทยาลัยคงไม่ได้ท า 

หน้าที่แค่น้ันเพราะการที่จะท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพน้ันตัวมหาวิทยาลัย เองโดยผ่านทางอาจารย์ผู้สอนก็

ต้องมีการท าวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรม เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ๆจากผลงานการลงมือจริงของเหล่าคณาจารย์ ซ่ึงไม่แค่นักศึกษาหรือผู้เรียน

เท่าน้ันที่จะได้รับประโยชน์จากการท าวิจัย ของอาจารย์ตัวอาจารย์เองก็ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย

เหล่าน้ันโดยเฉพาะ อย่างย่ิงการน าไปใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน ไม่ว่าจะระดับผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ก็ตาม และในปัจจุบันในแวดวงของมหาวิทยาลัยทั่วโลกก็

มีการพูดถึงความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและ ส่วนหน่ึงใช้ผลงานวิจัย จ านวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

จ านวนการถูกอ้างอิงของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ฯลฯ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นเลิศดังกล่าว โดยท่านวิทยากรได้

เน้นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการท าวิจัยว่ายังก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันและเกิด

ความร่วมมือกับต่างประเทศเกิด เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยเกิดข้ึน รวมถึงความร่วมไม้

ร่วมมือด้านอื่นก็เกิดข้ึนตามมาเช่นกัน ผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนสามารถน าไปแก้ปัญหาของสังคมและ

ประเทศชาติ(ผมประทับใจค าพูดของท่านอดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.กนก วงษ์

ตระหง่าน เป็นอย่างมากเมื่อคร้ังที่มีโอกาสได้ไปฟังท่านบรรยายเมื่อหลายปีก่อน ณ อาคารสิริคุณากร 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยต้องท าหน้าที่เป็นหัวรถจักรในการ

พัฒนาประเทศ พัฒนาสังคม)  

นอกจากน้ันการที่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยผลิตหรือ สร้างงานวิจัยที่มี

คุณค่าและที่มีคุณภาพก็จะท าให้เกิดการยอมรับกับนานาชาติ เกิดข้ึนและน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ

โลก(World class ranking) ต่อไปได้ด้วย โดยเพื่อให้เห็นถึงเป้าหมายของพวกเราในส่วนน้ีท่านวิทยากร

ได้น าเอาวิสัยทัศน์ ปณิธาน ปรัชญา และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมา เน้นเตือนให้ผู้เข้า

อบรมได้ตระหนักอีกคร้ัง ครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาระความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินส าหรับพวกเราที่ ต้อง

ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและผลักดันคณะฯให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางที่มหาวิทยาลัยได้

ก าหนดไว้ เมนูจานที่ ๒ ท่านวิทยากรได้พูดถึง องค์ประกอบของการท าวิจัยซ่ึงท่านวิทยากรได้เร่ิมจาก

การพูดถึงการมีหรือการตั้งโจทย์วิจัยโดย ส่วนน้ีอาจมีการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม

เพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ตรงกับการแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนในภาคส่วนต่างๆในสังคม ข้ันตอนการท าวิจัย

ที่ต้องมีคน มีเงิน มีของที่เป็นเคร่ืองไม้เคร่ืองวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการท าวิจัยและที่ส าคัญต้องมีการ

จัดการที่ดีเพื่อให้การท าวิจัยน้ันส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยทั้ง ในรูปแบบ

ของการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ การจัดพิมพ์เป็นหนังสือ การน าเสนอในที่ประชุม

วิชาการ ทั้งน้ีทั้งน้ันเพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงงานวิจัยก็อาจจะ มีการประชาสัมพันธ์ การ

แถลงข่าว ฯลฯ และนอกจากน้ันท่านยังได้พูดถึงทฤษฎีวัว ๔ ขา ซ่ึงบอกว่าการวิจัยน้ันคณะต้องเป็นจุด

ศูนย์กลางในการดึงเอาอาจารย์ สายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่าและผู้ใช้บริการมาร่วมไม้ร่วมมือ

กันท างานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 

...ส าหรับเมนูจานที่ ๓ ที่อาจารย์ได้พูดถึงก็คือการเช่ือมโยงงานวิจัยกับการเรียนการสอนหรือ 

ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการน างานวิจัยมาใช้ให้ประโยชน์กับผู้เรียนน่ันเอง โดยท่านได้เสนอให้อาจารย์ได้พยายาม

ที่จะต้องบูรณาการการวิจัยกับการเรียน การสอนและการบริการ(โดยผ่านทางวิจัยเชิงบริการ) ส่วนหน่ึง

อาจารย์ควรสอนหนังสือจากความรู้ที่ได้จากการวิจัยซ่ึงเป็นความรู้ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงของตัวผู้สอน

เอง ไม่ใช่สอนเฉพาะความรู้ที่ได้จากต าราแต่เพียงอย่างเดียว อาจารย์ควรจะต้องเป็นผู้ที่พยายามคิดใหม่ท า

ใหม่อยู่เสมอเพื่อไม่ให้ตกยุคและ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเพื่อที่จะที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็น

ภาพ ได้ชัดเจนมากข้ึนท่านได้ยกตัวอย่างโทรศัพท์ยุคต่างๆก่อนที่จะมาเป็นสมาร์ท โฟนอย่างในปัจจุบัน ใน

ส่วนของเมนูจานที่ ๔ ที่อาจารย์ได้พูดถึงก็คือ รูปแบบของการวิจัย โดยท่านได้แบ่งการวิจัยออกเป็น ๒ 

รูปแบบคือ การวิจัยเชิงลึก(basic research)และการวิจัยเชิงใช้ประโยชน์(applied research) และ 

ในส่วนของการวิจัยเชิงลึกท่านได้ยกตัวอย่างถึงความส าเร็จของกลุ่มวิจัยของ ท่านในการท าโคลนน่ิงลูก

ควายได้เป็นผลส าเร็จ ส่วนงานวิจัยเชิงการใช้ประโยชน์ท่านก็ได้พูดถึงการที่ได้น าเอางานวิจัยที่ เกิดข้ึนไป

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของสุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ และที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะท าวิจัยมากก็คือท่าน

แนะน า ให้ผู้วิจัยศึกษาด้วยว่าในแวดวงของการท าวิจัยในแต่ละด้านน้ันต้องดูแนวโน้ม และทิศทางของการ

ท าวิจัยในภาพรวมของแวดวงน้ันๆด้วยว่ามีทิศทางและแนวโน้ม อย่างไร ซ่ึงการมีข้อมูลดังกล่าวท าให้มี

โอกาสที่จะได้รับทุนวิจัยมากข้ึน รวมถึงโอกาสที่จะได้รับการยอมรับให้มีการตีพิมพ์มากข้ึนด้วยเช่นกัน 

ส าหรับเมนูจานที่ ๕ เป็นเร่ืองของการสร้าง Network ของการวิจัย ซ่ึงมีทั้งระดับ local และระดับ 

international โดย ท่านได้ชี้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนทั้งใน ระดับ

ภาควิชา ระดับคณะ ระหว่างคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ
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การมีความร่วมมือกับต่างประเทศท่านได้ยกตัวอย่างถึงความส าเร็จของ International Collaboration of 

CU-Postgraduate Program ซ่ึงมีความร่วมมือด้านงานวิจัยกับสถาบันด้านสัตว์เลี้ยงและเศรษฐกิจชั้นน า 

ของโลกกว่า ๑๕ สถาบัน ผลิตงานวิจัยระดับนานาชาติกว่า ๕๐ เร่ืองต่อปี 

...เห็นแล้วต้องปรบมือให้ดังๆ ครับ และเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้พวกเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีท่านได้

กรุณาบอก เล่าประสบการณ์ตรงของท่านเองนับตั้งแต่เร่ิมเป็นอาจารย์สอนที่คณะสัตวแพทย ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ๒๕๓๑ ท่านท าวิจัยอย่างต่อเน่ืองจนสามารถเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง

ศาสตราจารย์ ในปี ๒๕๓๓ และ๒๕๓๗ ตามล าดับ ก่อนที่จะประสบผลส าเร็จได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็น

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ ในปี ๒๕๔๗ ก้าวไปเป็นเมธีวิจัยของ สกว. และเป็นศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ในปี 

๒๕๕๔ เห็นข้อมูลท่านแล้วต้องบอกว่าทึ่งและถือว่าเป็นแบบอย่างที่พวกเราควรจะต้อง น ามาเป็นรูปแบบของ

การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่ง และท่านยังได้ให้ก าลังใจพวกเรา

ในการเตรียมตัวไปสู่การเป็นศาสตราจารย์ใน อนาคตด้วย...อีกส่วนหน่ึงที่ท่านวิทยากรได้กรุณาแนะน าก็คือ

เร่ืองของนัก วิจัยพี่เลี้ยง(mentor)ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญมากต่อการสร้างนักวิจัย ให้มีความเข้มแข็ง

มากข้ึน โดยท่านได้ยกถึง บราเดอร์วิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย ที่สอนให้ท่านรู้ว่าการให้คือออะไร ศาสตราจารย์ 

น.สพ.ดร.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ผู้ทั้งผลักและดันให้ท่านประสบผลส าเร็จ และ Professor Charles 

Thibault ที่สอนให้ท่านรู้จักการวิจัยและความเป็นครู และเมนูจานสุดท้าย เมนูจานที่ ๖ เราอยู่ตรงไหน 

เมนู จานน้ีท่านถามพวกเราเหล่าผู้เข้าร่วมอบรมนะครับ ไม่ได้ถามตัวท่านเองครับ ท่านได้น าข้อมูลจ านวน

ผลงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแสดงให้ดูเป็นตัวเลขเปรียบคณะวิชาต่างๆ

ในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเราก็ต้องยอมรับว่างานวิจัยที่ตีพิมพ์

ระดับนานาชาติของคณะเรายังอยู่ใน ระดับที่ค่อนข้างไม่มาก..."คุณก าลังนอนหลับอยู่หรือเปล่า"...เป็น 

ค าถามที่อาจารย์ได้กระตุ้นให้พวกเราตระหนักว่ายังมีการบ้านที่ค่อนมากที่ ต้องท า และท่านยังได้น าข้อมูล

จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ๔ ปีย้อนหลังของคณะสัตวแพทยฯทั้ง ๖ สถาบันที่ปัจจุบันได้รับการ

รับรองจากสัตวแพทยสภา(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น เชียงใหม่ มหิดล และ

เทคโนโลยีมหานคร)มาเปรียบเทียบให้ดูถึงแม้ข้อมูลของเราจะอยู่ที่อันดับ ๓ แต่ก็ต้องยอมรับว่าห่างจากจุฬา

ฯและเกษตรศาสตร์อยู่พอสมควร หลังจากนั้นท่านก็ได้พูดถึงกฎของ Pareto ที่บอกว่าร้อยละ ๘๐ ของปัญหา

มักจะมาจากสาเหตุแค่ร้อยละ ๒๐ โดยท่านเชื่อมโยงมาที่ค าถาม ๕ ค าถามแรกว่าที่เราท าวิจัยกันน้อยเพราะ

อะไร ไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีทุนสนับสนุน ไม่เห็นประโยชน์ ไม่ท าไม่เห็นเกิดอะไร และไม่มีเวลา (ค าตอบ

จากผู้เข้าร่วมอบรม คือ ไม่มีเวลามากที่สุด รองลงไปคือไม่มีทุนสนับสนุน) รวมถึงค าถามหลักที่ ๒ ท่าน

ถามว่าผู้เข้าอบรมอยากให้คณะช่วยอะไรมากที่สุดระหว่าง เงินทุนวิจัย เคร่ืองมือ ผู้ช่วยวิจัย ทุนเสนอ

ผลงาน การท า Publication clinic(ค าตอบของผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่คือเงินทุนวิจัยและผู้ช่วยวิจัย) 

และส าหรับค าถามหลักสุดท้ายที่ท่านได้ไกด์ให้พวกเราก็คือสิ่งที่ต้องการให้คณะพัฒนามากที่สุด(เรียงจาก

น้อยไปมาก)ระหว่าง การวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การสร้างความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ สวัสดิการต่างๆ เช่น ทุนดูงาน incentive ฯลฯ(และค าตอบของผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่คือ

การวิจัย)...ซ่ึง ค าตอบที่ได้จากสามค าถามหลักก็น่าจะเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงที่บอกพวกเราเองว่าใน อนาคต

อันใกล้น้ีพวกเราควรจะต้องท าอะไรบ้าง...ท้ายสุดท่านวิทยากรได้กระตุ้น เตือนพวกเราว่า..."พวกคุณมัวท า

อะไรกันอยู่...ถึงเวลาที่ต้องวิ่งแล้ว...."หรือยัง... 

 

 

 

 

 



4 
 

โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่  

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 5   

 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
 

------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 การที่จะบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จนกระทั่ง
พัฒนาไปเป็นองค์กรการศึกษาแห่งความเป็นเลิศได้นั้น  ผู้น าองค์กร ทุก
ระดับ จะต้องมีภาวะความเป็นผู้น า  มีความสามารถในการประเมิน
สถานะภาพและศักยภาพขององค์กร  มีความสามารถในการวางแผนงาน 
และสามารถบริหารเชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของ
คณะและหน่วยงานต้นสังกัด 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับ จึงได้จัดโครงการ การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง “พัฒนาวิจัย พัฒนาคณะ” โดยจะได้รับฟังการ
ถ่ ายทอดประสบการ ณ์จ ากการบริ หา ร งานของ  ศาสตราจารย์ 
นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะก าพุ รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีในภาระหน้าที่ด้านวิจัย และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารทั้งในระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย 
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