










ค�ำประกำศเกยีรตคิุณ

สรุปควำมเหมำะสมที่สมควรได้รับปรญิญำกติตมิศักดิ์ 

สำขำวชิำสัตวแพทยศำสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ประจ�ำปี 2555

 
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรง																		

คณุประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชนเป็นเอนกอนนัต์	ทรงมพีระอัจฉริยภาพเป็นเลิศในศาสตร์ต่าง	ๆ 	ทรง

มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพชีวิต	 	 ทรงงานหนักโดยมิทรงเหน็ดเหน่ือยย่อท้อ	 ด�าเนินตามแนวพระราชด�าริ				

แบ่งเบาภารกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เพื่อ

ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน	 ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาคุณและพระปัญญาคุณ	 มีน�้า																			

พระราชหฤทยัเป่ียมด้วยพระเมตตาสงสาร	เอือ้อาทรต่อปศสัุตว์	สัตว์เล้ียง	ทรงพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระปรีชา

สามารถ	 ด�าเนินโครงการมากมายในการพัฒนาการปศุสัตว์นานาชนิดและดูแลความเป็นอยู่เกษตรกรไทย									

ตลอดจนดูแลสัตว์เล้ียงส่วนพระองค์เป็นอย่างดี	 ท�าให้พสกนิกรตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลเลี้ยงสัตว	์

ทรงยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยและเพื่อนบ้านสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง	 ทั้งยังม	ี					

พระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็นอย่างยิ่ง	

 ทรงด�าเนินตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	อย่างต่อเนื่องหลายด้าน	อาทิ	

ด้านโคนม	ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมเป็นอย่างยิง่	ทรงเสดจ็เป็นองค์ประธานในการเปิดงานโคนม

แห่งชาต	ิณ	องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทยทุกปีอย่างต่อเนือ่ง	เป็นขวญัก�าลงัใจแก่เกษตรกรโคนม

อย่างหามิได้		ทรงมีพระราชด�าริให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดสกลนคร	จัดการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและจัดตั้ง

ศูนย์รวบรวมน�้านม	 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครตามแนวพระราชด�าริ	 	 ผลิต	 “นมภูพาน”	 เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพให้เยาวชนและประชาชน	 ส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง	 และได้

เสดจ็เปิดโรงงานผลตินมยเูอชท	ีสหกรณ์โคนมวารชิภูม	ิจงัหวัดสกลนคร	เพือ่ให้เป็นแหล่งรบัซือ้น�า้นมโคในพืน้ที่

ใกล้เคียงและกระจายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มสู่ตลาด	 	 ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์สัตว์	 ทรง

พระราชทานพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ	ที่ได้รับการทูลเกล้าถวายจากหลายประเทศให้แก่กรมปศุสัตว์	เพื่อน�าไปเลี้ยง

ศึกษาพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสม	 และขยายพันธุ์เผยแพร่แก่เกษตรกร	 	 อาทิ	 สมาคมผู้เล้ียงโควากิวเมือง												

โอซากะประเทศญี่ปุ่น	 สุกรพันธุ์เหมยซานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 แพะพันธุ์แบล็กเบงกอล	 จากประเทศ

บังคลาเทศ	 โคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟร่ีเซียนจากประเทศเยอรมันนี	 เนเธอร์แลนด์	 ฝรั่งเศส	 และญี่ปุ่น	 โคพันธุ์												

จิโรแลนโดจากประเทศบราซิล	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ทรงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์และพัฒนาการเล้ียง

กระบอืไทย		ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มลูนธิชิยัพัฒนาจดัท�าโครงการโรงเรียนกาสรกสวิทิย์	โดยมพีระราชด�าริ

ให้เป็นศนูย์อนรุกัษ์และพฒันากระบอืไทยพร้อมท�าแปลงสาธิตด้านเกษตร	และเป็นโรงเรียนสอนควายไถนาแห่ง

แรกของประเทศไทย



			 ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด	 ทรงห่วงใยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และ

ประชาชนผู้บริโภค	 ทรงมีพระราชด�าริให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์ปีก	 โดยส�านักโครงการใน

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและกรมปศสัุตว์	ได้ร่วมประชุมเพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกนั

โรคในโรงเรียน	จัดระบบป้องกันอย่างถูกวิธีแก่นักเรียนและครอบครัว	ทรงพระราชทานขวัญและก�าลังใจให้ครู	

นักเรียน	ผู้ปกครอง	เกิดความมั่นใจในการบริโภคสัตว์ปีก	ในคราวเกิดทุกข์ภัยร้ายแรง	และให้กรมปศุสัตว์จัดตั้ง

คลังเสบียงส�ารองอาหารสัตว์ไว้ช่วยเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติ	 ทรงมีพระราชด�าริให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

สู่เกษตรกร	 และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพื้นท่ีห่างไกลของประเทศ	 ทรงริเร่ิมโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร

กลางวันในโรงเรียน	เพื่อให้เด็กในชนบทที่มีความขาดแคลนได้มีโอกาสบริโภคอาหารโปรตีนอย่างต่อเนื่อง

	 ด้านการสัตวแพทย์	 ทรงสนพระราชหฤทัยและสนับสนุนการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์มาอย่างต่อ

เนือ่ง	ทรงให้สตัวแพทย์ผูไ้ด้รบัทนุอานนัทมหดิล	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	เข้าเฝ้าและพระราชทานค�าแนะน�า

ก่อนและหลังส�าเร็จการศึกษา	 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์ในการวินิจฉัย

และเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ป่วย	 ทรงพระราชทานกองทุนสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือสุนัขยากไร้และอนาถา	และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้น�าความรู้เกี่ยวกับ

การด�าเนินของโรค	และการรักษาสุนัขทรงเลี้ยงลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและในงานประชุมวิชาการ	

	 ในปี	พ.ศ.2551	ทรงเสด็จพระราชด�าเนินวางศิลาฤกษ์	อาคารโรงพยาบาลสัตว์	ศูนย์สุขภาพ	วิจัย	

และชันสูตรโรคสัตว์	 ณ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และได้พระราชทานนามช่ืออาคาร											

โรงพยาบาลสัตว์	ศูนย์สุขภาพ	วิจัย	และชันสูตรโรคสัตว์	ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เพื่อ

เป็นศริมิงคล	ชือ่	“อาคาร สตัววทิยรกัษ์”	หมายถงึ	อาคารซึง่เป็นสถานทีร่กัษาสตัว์และให้ความรูเ้รือ่งสตัว์	และ

พระราชทานพระอนญุาตให้เชญิอกัษรพระนามาภไิธย	“ส.ธ.”	ประดบัเหนอืช่ืออาคารนบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุ

อย่างยิ่งต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศไทยและ														

การปศุสัตว์ไทย	รวมถึง	ประชาชนและเกษตรกรของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

	 ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชหฤทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ	 ที่ทรงห่วงใย											

ต่อสรรพสัตว์	 เกษตรกร	 ประชาชนผู้ยากจน	ทรงเสียสละด�าเนินในถิ่นทุรกันดาร	 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา		

ยกระดับชีวิตของราษฎร	โดยมิเลือกเชื้อชาติศาสนา	สาขาอาชีพ	เตือนใจให้คนในชาติรู้จักการเสียสละแบ่งปัน		

เป็นต้นแบบให้ประชาราษฎร์ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท	 ในความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์และผู้ยากไร	้

พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลในอานารยประเทศ	ยังความปลื้มปิติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่ประชาชนชาวไทยและ

สัตวแพทย์ไทย

	 จึงเห็นสมควรเสนอให้ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 แด่สมเด็จ																					

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และวงวิชาการ															

สัตวแพทยศาสตร์สืบไป 

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





สารจาก...

	 อธิการบดี
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.................................................................................................................................

	 ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ขึ้นเมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2529	คณะครบรอบ	30	ปี	ของการก่อตั้งใน

ปี	 พ.ศ.	 2559	 ท่ีจะมาถึงน้ี	 ภารกิจหลักของคณะคือการผลิตบัณฑิตสาขา																	

สัตวแพทยศาสตร์	 ระดับปริญญาตรี	 และระดับหลังปริญญาตรี	 เป็นศูนย์กลาง										

ความร่วมมือในการค้นคว้า	วจิยั	การบรกิารวชิาการ	เป็นขมุปัญญาด้านการผลติสตัว์

ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม	แก่สตัวแพทย์	บคุลากร

ด้านการผลติสตัว์	และประชาชนทัว่ไป	นอกจากนัน้คณะยงัได้เปิดให้บรกิารสุขภาพ

สัตว์	โดยมีโรงพยาบาลสัตว์เป็นที่รองรับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล	และ

รองรับด้านการจัดการเรียนการสอน	 การปฏิบัติและฝึกงานให้นักศึกษาสัตวแพทย์	

ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย

	 ในนามมหาวทิยาลยัขอนแก่น	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า		คณะสัตวแพทยศาสตร์

จะผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	ซึ่งกอรปด้วย	วิทยา	จริยา	และปัญญา	เป็น

สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล	 และเป็น

ศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยและการให้บริการ	 ทั้งในประเทศและ							

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง							

 (รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย)

	 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สารจาก...

	 นายกสัตวแพทยสภา
 
.................................................................................................................................

	 เนื่องในวาระที่คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยขอนแก ่น																															

ได้ก่อตั้งมาครบ	30	ปี	โดยสถาบันการศึกษาขั้นสูงแห่งนี้	ได้ผลิตสัตวแพทยศาสตร์

บัณฑิตจ�านวนมากออกไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ดังเป็น										

ทีท่ราบอย่างเด่นชดัในสงัคมของวชิาชพีการสตัวแพทย์	หากเปรยีบอายกุบัการเจรญิ

เติบโตของคณะฯ	 นับได้ว่าก้าวย่างเข้าสู่ความม่ันคงทางทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญ	

ได้แก่คณาจารย์ท่ีพร้อมท้ังวัยวุฒิ	 คุณวุฒิ	 และประสบการณ์การท�างานรวมทั้ง

บคุลากรสายสนบัสนนุ	ผมจงึขอโอกาสนีแ้สดงความช่ืนชมยนิด	ีต่อชมุชนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่จะได้รับผลจากการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

ของสถาบันแห่งน้ี	 และหวังอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 จักมองเห็นศักยภาพและโอกาสในการเป็นสถาบันหลักในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ของสถาบันแห่งนี้							

 (รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)

	 นายกสัตวแพทยสภา



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.................................................................................................................................

	 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยขอนแก ่น	 นับได ้ว ่า เป ็น																													

คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกของทางภาคอีสาน	 ท�าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต

สัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ	 และสร้างผลงานวิชาการออกมารับใช้สังคม						

ทัง้ยงัสร้างชือ่เสียงไม่เฉพาะแต่ในประเทศเท่านัน้	แต่ยงัให้ความร่วมมือทางวชิาการ

แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน	 จนเป็นท่ียอมรับจึงท�าให้มีนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน

เข้ามาศึกษาหาความรู้	เพื่อน�าไปพัฒนาต่อในประเทศเหล่านั้น		จนถึงปัจจุบันนี้นับ

ได้ว่าคณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ก้าวสู่การเป็นสถาบนัการศึกษา

ชัน้น�าในการผลติบณัฑติออกมาท�าประโยชน์ให้แก่เกษตรกร	ปศสุตัว์	และผูเ้กีย่วข้อง

กับการเลี้ยงและการผลิตสัตว์	ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

	 ในโอกาสท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 ครบรอบ									

30	ปี	แห่งการสถาปนา	ในวันที่	13	พฤษภาคม	2559	นั้น		ผมขอแสดงความยินดี

และส่งความปรารถนาดีมายังคณาจารย์	ศิษย์เก่า	และศิษย์ปัจจุบัน	ชาวสัตวแพทย์

ขอนแก่นทุกท่าน	 ขออ�านวยพรให้คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ	 ขึ้นไปในทุกด้าน	 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร	

คณาจารย์	 บุคลากร	 ตลอดจนนักศึกษา	 และศิษย์เก่า	 รวมท้ังเพื่อนร่วมวิชาชีพ									

ชาวฟ้าหม่น	จากทุกสถาบัน							

 (ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.................................................................................................................................

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์	ที่

ได้รับการจัดตั้งเป็นล�าดับที่	 3	 ของประเทศไทย	 ที่มีการขยายการศึกษาสาขาสัตว

แพทยศาสตร์สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์

จ�านวนมาก	จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จะได้

ใช้บทบาทหน้าทีต่ามพนัธกจิของคณะฯ	ทัง้ด้านการเรยีนการสอน	การวจิยั	และการบรกิาร

วชิาการ	เพือ่ร่วมกนัสร้างสรรค์พฒันาชมุชน	สงัคมในพืน้ที	่ให้มคีวามเข้มแขง็	และยกระดบั

สถานะทางเศรษฐกิจ	ของประเทศชาติในภาพรวม

	 ผมต ้องขอแสดงความชื่ นชมด ้ วยความจ ริ ง ใจว ่ า ต้ั งแต ่ การจั ด ต้ั ง																																						

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เม่ือปี	 2529	 จนถึงปัจจุบัน	 ผมได้เห็น								

ความมุ ่งมั่น	 ตั้งใจทั้งผู ้บริหาร	 บุคลากร	 และผู ้มีส่วนร่วมทุกท่าน	 ร่วมกันพัฒนา																			

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ให้ได้รับการพัฒนา	 เจริญก้าวหน้ามา														

เป็นล�าดับ	นับว่ามีการบริหารงานที่เข้มแข็ง

	 อย่างไรก็ดี	ในโลกปัจจุบัน	เราไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ตามล�าพัง	ดังนั้น	พันธมิตร	

และเครือข่าย	 ทั้งในประเทศและนานาชาติ	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 ที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันคิด					

ช่วยกันสร้างสรรค์	ช่วยกันพัฒนา	โดยเฉพาะการพัฒนาวิชาการ	วิชาชีพสาขาสัตวแพทย์	

พัฒนาด้านสุขภาพโลกหนึ่งเดียว	(One	World	One	Health)	ร่วมกันกับสาขาที่เกี่ยวข้อง	

และผมในฐานะผู้น�าของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พร้อมที่จะ

เป็นส่วนหน่ึงร่วมกันพัฒนา	 ยกระดับการเป็นผู้น�าด้านการศึกษา	 และสร้างองค์ความรู	้						

ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และสถาบันอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้อง															

ร่วมกันสร้างความได้เปรียบทางการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

	 สุดท้ายนี้	 ผมต้องขอแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ในโอกาสจะครบรอบ	30	ปี	แห่งการสถาปนาในวันที่	13	พฤษภาคม	2559	นี้	

และขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลกนี	้โปรดบันดาล

พรให้การด�าเนินกิจการของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีความเจริญ

ก้าวหน้า	 และขอให้ผู้บริหาร	 บุคลากร	 นักศึกษา	 มีสุขภาพแข็งแรง	 มีความสุข	 และ								

ประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป							

 (ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
.................................................................................................................................

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ถือว่าเป็นพี่คนที่	 3	ของ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย	 แม้นวัยวุฒิ	 จะยังไม่มากนักเม่ือเทียบกับ

สถาบันสัตวแพทยศาสตร์ที่เป็นพี่ใหญ่อีก	 2	 คน	 แต่อย่างไรก็ตามในแวดวง																

สัตวแพทยศาสตร์	 หลายคนก็ตระหนักดีว่า	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินานับปการ	 สามารถ

ผลติบณัฑติสตัวแพทย์	ออกมารบัใช้สงัคม	ทัง้ในสายงานราชการและเอกชน	จนเป็น

ที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ

	 ดังนั้น	 ในวาระครบรอบ	 30	 ปี	 ของการสถาปนาก่อตั้งคณะสัตว-

แพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ทีจ่ะมาถึงในปี	พ.ศ.	2559	นี	้กระผมขอให้เป็น

ปีที่น่าชื่นชมยินดี	 และร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย	 นอกจากน้ีขอให้คณะฯ	 จงมี							

ความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น	 ประสบผลส�าเร็จในพันธกิจทุกด้านที่ได้ตั้งใจไว้															

ทุกประการ							

 (รศ.น.สพ.ดร.จตุพร  กระจายศรี)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.................................................................................................................................

	 เนื่องในวาระครบรอบ	 30	 ปีของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ผมขอแสดงความยินดีต ่อคณะสัตวแพทยศาสตร ์						

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ที่ได้ด�าเนินการสอน	 การวิจัย	 และการบริการวิชาการ													

แก่ชุมชนด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

	 สถานศกึษาเปรยีบเสมอืนเป็นบ้านอกีหลังหนึง่ของนกัศกึษา	ทีไ่ด้บ่มเพาะ	

ประสิทธ์ิประศาสตร์วิชาความรู้	 โดยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้นักศึกษาที่อยู่ในบ้านหลังนี้

อยู่อย่างอบอุ่นและมีความสุข	 พร้อมได้รับการอบรมให้เป็นคนดี	 มีความรู้ความ

สามารถ	เมือ่ออกไปแล้วสามารถทีจ่ะน�าเอาวชิาความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจาก

การศกึษา	ท�างานวจิยั	และบรกิารวชิาการ	ไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแขง็ให้

กับชุมชนท้องถิ่นได้	รวมถึงเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ	พร้อมกันนั้น	

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ยังเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้าน

สขุภาพสตัว์	ทีเ่ป็นทีพ่ึง่แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์	และประชาชนเจ้าของสตัว์	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในจงัหวดัขอนแก่นและพืน้ทีโ่ดยรอบ	ดงัวสิยัทศัน์ของคณะสตัวแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	คอื	“เป็นศนูย์กลางสขุภาพสตัว์เพือ่ชมุชน	(Animal	Health	

Hub	for	Community)”							

 (ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยมหิดล
.................................................................................................................................

	 ผมมีโอกาสดีที่ได้ร่วมสอนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ในวิชาอายุรศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์	ตั้งแต่รุ่นที่	1	และต่อๆ	มา

อีกหลายรุ่น	ปัจจุบันผมไม่ต้องไปสอนแล้ว	ด้วยความยินดียิ่ง	เนื่องจากที่พบว่าศิษย์

รุน่แรกๆ	ของคณะนีส้ามารถด�าเนนิการสานต่อการสอนได้อย่างยอดเยีย่ม	และดเีสยี

ยิง่กว่าทีผ่มเคยสอน	เรยีกได้ว่าเป็นคลืน่ลกูใหม่ท่ีย่อมมาแรงกว่าลูกก่อน	มกีารศกึษา

วิจัย	 บริการและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดมา	 ทั้งยังผลิตบัณฑิตมาช่วยผมจัดตั้ง					

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

	 นี่ เป ็นเพียงตัวอย ่างจากผมคนเดียวเท ่านั้น	 ผมเช่ือว ่าสิ่ งดีๆ	 ที	่																											

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้สร้างและส่งออกสู่สาธารณะ	

สามารถตอบและแก้ไขปัญหาสังคมประเทศชาติโดยรวมอย่างไม่มีข้อกังขา

	 ผมหวังว่า	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จักคงศักยภาพ

และคุณภาพน้ีไว้ตลอดจนพัฒนาให้ยิ่งๆ	 ข้ึนไปในอนาคต	 เพื่อประโยชน์สุขของ										

ชาวไทย	ชาวโลก	สัตว์โลก	และโลกใบนี้ครับ							

 (รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยมหิดล



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
.................................................................................................................................

	 ขอแสดงความชืน่ชมยนิดกีบัคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	

ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ	30	ปี	ในปี	พ.ศ.2559	ตลอดระยะเวลา	30	

ปีท่ีผ่านมา	 สาธารณชนได้รับทราบถึงกิจการของสถาบันแห่งนี้ตลอดมาทั้งในด้าน

การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	การบริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างอื่น	และ

ยงัเป็นสถาบนัหลกัในการพฒันาวชิาชพีการสตัวแพทย์ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของประเทศไทย	 อันยังประโยชน์สูงสุดต่อผู้เล้ียงสัตว์และการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าทั้ง

ระดับเกษตรกร	และอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้ที่เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน

กาลเวลาทีผ่่านไป	หากชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	

ได้กลบัมองย้อนไปนบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้ก่อตัง้จนถงึบดันี	้นบัว่าเป็นวนัเวลาแห่งความภาค

ภมูใิจและน่าประทบัใจท่ีสถาบนัแห่งนีไ้ด้ก�าเนดิขึน้มา	และได้ผ่านประสบการณ์การ

เรียนรู้มากมาย	 และสามารถสร้างคุณค่านานัปการต่อแผ่นดินอีสาน	 หรือแม้แต่ทั้ง

ประเทศ

	 ในนามของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย	 ต้องขอแสดงความยินดีต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก

ครั้งหน่ึง	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้คงจะมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า

เป็นสถาบนัวชิาชพีการสัตวแพทย์ชัน้น�า	ทีม่บีทบาทส�าคญัต่อวชิาชพีการสัตวแพทย์

ของประเทศ	และระดบันานาชาต	ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในแถบเอเชยี	และขออาราธนา

สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหาร	 บุคลากร	 ศิษย์เก่า	

และนักศึกษา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความสุขความเจริญ

ตลอดกาลนาน	เทอญ					

 (ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
.................................................................................................................................

	 ในวาระครบรอบการสถาปนา	30	ปี	คณะสตัวแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 ในวันท่ี	 13	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2559	 นี้	 ดิฉันขอแสดงความยินดีที่															

คณะประสบความส�าเร็จ	 และเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันน้ี	 	 โดยสามารถผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ	 อีกท้ังมีส่วนส�าคัญใน											

การพัฒนาการผลิตสัตว์	และการดูแลสุขภาพสัตว์

	 ในโอกาสนี้	ดิฉัน	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	ได้โปรดดลบันดาลให้

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า	และ

ขอให้ผู้บริหาร	คณาจารย์		บุคลากร	และนักศึกษา	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	

มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์	 	 ทั้งร่างกายและจิตใจ	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศให้ยั่งยืนสืบไป							

 (รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา  ชาญศิลป์)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



สารจาก...

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.................................................................................................................................

	 ก่อนอ่ืนนั้นกระผมใคร่ขอขอบคุณ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย							

ขอนแก่น	 ที่ให้เกียรติเชิญผมเขียนสารแสดงความยินดีในโอกาส	 ครบรอบ	 30	 ปี																				

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในปีพุทธศักราช	2559	นี้

	 กระผมเป็นศิษย์เก่า	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รุ่นที่	 5	

(2534-2539)	หรือรุ่นที่	55	ของประเทศ	ซึ่งถือเป็นสัตวแพทย์ขอนแก่นรุ่นบุกเบิก	เมื่อจบ

การศึกษาได้มีโอกาสมาท�างานที่	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และได้ช่วย	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จนแล้วเสร็จ	และ

เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์แห่งใหม่ที่ได้รับการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิต	(สพ.บ.)	ในปี	พุทธศักราช	2558	ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมวิชาชีพถามว่าจบจากสถาบัน

ใด	 กระผมไม่เคยลังเลใจที่จะตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าจบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 นอกจากนี้ยังได้มีส่วนให้เพื่อนและรุ่นน้องที่จบการศึกษาจาก									

คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยขอนแก ่น	 มาร ่วมเป ็นทีมอาจารย ์ของ																																				

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ในปัจจุบันกว่า	30	คน	จึงอาจกล่าวได้

ว่า	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นคณะสตัวแพทย์ทีส่บืสายสมัพันธ์

รุ่นพี่-น้อง	โดยมีครูคือ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยแท้จริง

	 	ในโอกาสครบรอบ	30	ปี	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	นี้	ใน

ฐานะศิษย์เก่าและตัวแทนของ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กระผม

ใคร่ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย	พระบารมีของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ	จงดลบนัดาลให้กจิการด้านต่างๆ	

ของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประสบผลส�าเร็จลุล่วงตาม	ปณิธาน	

พันธกิจ	และวิสัยทัศน์	ที่ตั้งไว้	เป็นสถาบันหลักในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์และเป็นที่พึ่ง

ทางวชิาการด้านสตัวแพทยศาสตร์ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืสบืไป	และกระผมขอแสดง

ความยินดีในโอกาส	 ครบรอบ	 30	 ปี	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น													

ในปี	พุทธศักราช	2559	นี้	อีกครั้งหนึ่ง							

 (รศ.น.สพ.ดร.วรพล   เองวานิช)

	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



สารจาก...

	 ผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้ง

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.................................................................................................................................

	 ในวาระครบรอบปีที	่30	ของคณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	

ดิฉันขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ	 และขอชื่นชมต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้ด�าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านด้วย

ความส�าเร็จอันเป็นที่ประจักษ์	 ท้ังด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส�าหรับ							

อนาคตที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเป็นอย่างดี				

มกีารบรูณาการงานวจิยัควบคูไ่ปกบังานบรกิารวชิาการในหลากหลายมติติอบสนอง

ต่อความต้องการของสงัคมและชมุชนท�าให้เป็นทีพ่ึง่ของอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงและ

ประเทศเพือ่นบ้าน	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้มหาวทิยาลยัขอนแก่นก้าวสูก่ารจดัอนัดบั

ของโลก	 ความส�าเร็จของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันน้ี									

เป็นผลจากความวิริยะ	อุตสาหะ	และความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรทุกฝ่าย	

ประกอบกับการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้วยระบบ

ประกันคุณภาพอย่างจริงจัง	ซึ่งชื่อเสียงที่ได้นี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความภาคภูมิใจให้

แก่บคุลากร	แต่จะท�าให้เกดิการขยายเครอืข่ายการด�าเนนิงานทัง้ในและต่างประเทศ	

อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

	 ในโอกาสนี้	 ดิฉันขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ในสากลโลก	ได้อวยพรให้ทกุท่านมกี�าลงัใจอนัเข้มแขง็ทีจ่ะฝ่าฟันอปุสรรค	พร้อมกบั

ให้ท่านได้ประสบความสุขและความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไปค่ะ							

 (รศ.สพ.ญ.อุษา  เชษฐานนท์)

	 ผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



สารจาก...

	 นายกสัตวแพทยสมาคม
 แห่งประเทศไทย		ในพระบรมราชูปถัมภ์
.................................................................................................................................

 เนื่องในวโรกาสที่	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีวาระ

ครบรอบ	30	ปี	 ในวันที่	 13	พฤษภาคม	2559	 ในนามของสัตวแพทยสมาคมแห่ง

ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

	 การพัฒนาคณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ให้เจรญิก้าวหน้า

ตลอดระยะเวลา	30	ปีนัน้	ต้องขอแสดงความยนิดกีบัอดตีคณบด	ีอดตีคณะผู้บรหิาร

และเจ้าหน้าทีท่กุฝ่าย	ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์จนถงึปัจจบุนั	ท่านเป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถ	 และมีความเสียสละเป็นอย่างสูง	 ถือเป็นความภาคภูมิใจ

ของวิชาชีพสัตวแพทย์

	 ความส�าเรจ็ขององค์กรและความส�าเรจ็ของวชิาชีพสัตวแพทย์อกีประการ

ส�าคัญคือ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้สร้างบัณฑิตสัตวแพทย์

ที่มีคุณภาพ	 เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ	 บัณฑิตหลายท่านประสบความส�าเร็จ

ในหน้าที่การงาน	 บัณฑิตหลายท่านเข้าร ่วมเป็นสมาชิกสัตวแพทยสมาคม															

แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นก�าลังส�าคัญในการท�าประโยชน์ให้แก่

วงการสัตวแพทย์ไทย

	 ในวโรกาสนี	้ในฐานะนายกสตัวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอ�านาจแห่งคุณงามความดีดลบันดาลให้ท่าน

คณบดี	 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ประสบแต่ความสุขความเจริญ	มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์	เพื่อน�าพา

องค์กรและวิชาชีพสัตวแพทย์	ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 (น.สพ.สรวิศ  ธานีโต)

	 นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

	 ในพระบรมราชูปถัมภ์



สารจาก...

	 นายกสมาคม
 สัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
.................................................................................................................................

	 เนื่องในวาระครบรอบการสถาปนา	 30	 ปี	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 ดิฉันในฐานะสัตวแพทย์คนหนึ่ง	 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่จังหวัด

ขอนแก่น	 ได้เห็นการเจริญเติบโตของคณะฯ	 มาโดยล�าดับจนครบ	 30	 ปีในปีนี้									

ดิฉันรู ้สึกยินดีและภาคภูมิ ใจกับการด�าเนินงานของคณะฯ	 และผลผลิต																												

สตัวแพทยศาสตรบณัฑติทีอ่อกมารบัใช้สงัคมและประเทศชาตอิย่างต่อเนือ่ง		เพราะ

สถาบนัแห่งนีมิ้ได้เป็นเพยีงแหล่งให้ความรูท้างวชิาการเพือ่ให้บณัฑิตน�าไปประกอบ

สัมมาอาชีพเท่านั้น	 แต่ยังได้ปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 สร้างสัตวแพทย์ท่ีดี					

มีคุณภาพ	พร้อมที่จะสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

	 ในวาระ อัน เป ็นมงคล น้ี 	 ดิ ฉันขอแสดงความยินดี ใน โอกาสที่																																	

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	ครบรอบสถาปนา	30	ปี	 และขอ

ชื่นชมคณะผู้บริหาร	บุคลากรของคณะฯ	ศิษย์เก่า	และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ได้

มุ่งมั่นและทุ่มเท	ส่งผลให้ได้เห็นถึงการพัฒนาของคณะฯ	อย่างต่อเนื่อง	เป็นสถาบัน

ผลิตบุคลากรอันทรงคุณค่าแก่สังคมไทย	 และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา						

ประเทศชาติ						

 (ผศ.สพ.ญ.ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์)

	 นายกสมาคมสตัวแพทย์ผูป้ระกอบการบ�าบดัโรคสตัว์แห่งประเทศไทย



สารจาก...

	 นายกสมาคมศิษย์เก่า
 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.................................................................................................................................

	 ในนามสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเนื่องในโอกาศที่คณะครบรอบวันสถาปนา	30	ปี	และ

ขอส่งความปรารถนาดีไปยังคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาของ

คณะทกุๆ	ท่าน		ปัจจบัุนมศีษิย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	

ประกอบวิชาชีพท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชนโดยเป็นที่ประจักษ์กันว่าเป็น

บคุลากรจากสถาบนัแห่งนีเ้ป็นบุคลากรทีม่คีณุภาพและจรรยาบรรณในการประกอบ

วชิาชีพ	เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาวงการเลีย้งสตัว์ของประเทศตลอดมา	นอกจาก

นี้ทางคณะยังได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับประเทศและ

ระดบัสากล	ในส่วนของตัวผมเองรูส้กึมคีวามภมูใิจเป็นอย่างสงูทีไ่ด้จบการศกึษาจาก

สถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้และผมมั่นใจว่าศิษย์เก่าทุกๆ	 ท่านก็คงรู้สึกภาคภูมิใจมาก

เช่นกัน	

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 30	 ปี	 ของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์										

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้	 	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอ�านวยอวยพรให	้								

คณะ	 	 คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	 รวมถึงศิษย์เก่าทุกๆ	 ท่าน	 ประสพแต	่				

ความสขุความเจริญ		มจีติใจทีเ่ข้มแขง็และมกี�าลงัใจในการด�าเนนิการเพ่ือทีจ่ะบรรลุ

เป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ						

 (น.สพ.วชิระ  สิงห์แก้ว)

	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สารจาก...

 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.................................................................................................................................

	 ในวาระที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ก่อตั้งมาครบ	 30	 ปี	 ผมขอแสดง											

ความยินดีและชื่นชมที่คณะเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศพอสมควร	

การที่คณะฯ	เจริญก้าวหน้ามาได้ก็เพราะบุคลากรในคณะฯ	มีความรัก	สามัคคี	และ

ร ่วมมือกันในการพัฒนาคณะฯ	 อาจารย ์รุ ่นแรกๆ	 เกือบทั้ งหมดมาจาก																															

คณะเกษตรศาสตร์	 และคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รวมทั้ง

อาจารย์บางท่านที่ไม่ได้ย้ายมาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 แต่ก็เสียสละร่วมท�างานกัน

อย่างเข้มแข็งโดยการรักษาการหัวหน้าภาควิชาต่างๆ	 ในระยะแรกๆ	 คณะ								

สาธารณสุขศาสตร์ก็มีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากในระยะเริ่มต้น	 ทั้งเอื้อเฟื้อ									

สถานที่ท�างานของอาจารย์	 ห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการ	 และคลินิกรักษาสัตว์	 และ

บคุลากรช่วยด้านการเงนิ	และการเจ้าหน้าที	่อดตีคณบดทีกุท่านทีท่�างานต่อจากผม

คืออาจารย์พิเชฏฐ์	 อาจารย์ประจักษ์	 อาจารย์สุณีรัตน์	 และคณบดีปัจจุบัน	 คือ		

อาจารย์ชูชาติ	 ก็เป็นก�าลังส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาคณะฯ	 ในช่วง	 20	 ปี									

ที่ผ่านมา	ผมเชื่อว่าคณะฯ	ของเราจะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไปในอนาคต						

 (ศ.เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐกุล)

	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สารจาก...

 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.................................................................................................................................

	 ในมมุมองคณะสตัวแพทยศาสตร์	ผมมองเป็น	4	ระยะด้วยกนัคอื	ในระยะ

แรกนั้นเป็นระยะบุกเบิก	ระยะที่สองเป็นระยะพัฒนาคุณภาพทุกด้าน	ในแนวกว้าง	

ส่วนระยะท่ีสามเป็นการพัฒนาในแนวดิ่ง	 (แนวลึก)	 และระยะที่ส่ีเป็นการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการพฒันาต่อเนือ่งจากระยะเวลาที	่3	ซึง่ผมพอจะมองออกเป็น	4	ระยะ

ใน	30	ปีที่ผ่านมา

	 ในระยะแรกนั้นหรือช่วง	 10	 ปีแรก	 เป็นระยะบุกเบิกของคณะสัตว-

แพทยศาสตร์ความจริงคณะสัตวแพทยศาสตร์จะเกิดมานานแล้ว	 แต่ก็เกิดไม่ได้ใน

ศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพอาจจะเนือ่งจากความไม่พร้อมหลายๆ	ด้าน	เมือ่มบีคุลากร

มากข้ึนจึงได้เวลาคลอดออกมาแต่ก็ท�าเอาหลายๆ	 คนต้องล�าบากมากๆ	 เพราะ								

คณะสัตวแพทยศาสตร์เกิดมายังไม่มีสถานที่รองรับ	ความไม่พร้อมของงบประมาณ	

บุคลากร	 และสถานที่ตั้ง	 จึงต้องอาศัยอาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ส่วนหนึ่ง	

(อาคารคณะแพทยศาสตร์เดิม)	 ได้ท�าการเปิดเรียนกันอย่างทุลักทุเล	 โดยมีอาคาร

เรียนช่ัวคราว	 1-2	 ห้อง	 และมีโรงพยาบาลสัตว์อยู ่ด้านหลังอาคารส�านักงาน													

คณะ	ก็ได้เป็นห้องเก็บของเก่าของคณะสาธารณสุข	เราได้ปรับปรุงเป็นอาคารเล็กๆ	

ส�าหรับรักษาสัตว์	 นอกจากนี้คณะก็ได้ขอรถ	 2	 ตอนคันแรก	 มาเป็นรถรักษาสัตว์

เคลื่อนท่ีและส�าหรับใช้งานเอนกประสงค์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วย	 รถคันนี้

คณะได้ขอมาจากบริษัท	ซีพี	นับว่าเป็นรถคันแรกของคณะ

	 ในการจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ต้องประกอบด้วยตวัคณะส�าหรบัเป็น

ส�านกังานภาควชิาต่างๆ	และห้องเรียนต่างๆ	ประการทีส่องจะต้องมโีรงพยาบาลสตัว์

ส�าหรบัฝึกปฏบิตังิานในด้านการรกัษาพยาบาลสตัว์ของนกัศกึษา	และประการท่ีสาม

จะต้องมีสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานในด้านการเล้ียงดูสัตว์และเป็นสถานที่ทดลองงาน

วิชาการของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ	ด้วย	แต่ละส่วนดังกล่าวก็

ก่อให้เกิดความยากล�าบากพอสมควร	 ซึ่งจะต้องอาศัยงบประมาณจ�านวนบุคลากร

และวสัดคุรุภณัฑ์ต่างๆ	ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคญัทีจ่ะต้องใช้ประกอบการเรยีนการสอนของ

อาจารย์และนักศึกษา	 แต่สิ่งท่ียากที่สุดคือสถานที่ตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	 และ



ฟาร์มฝึกนักศึกษาซ่ึงมีปัญหามากมายท้ังภายในและภายนอก	 ซึ่งไม่อาจจะกล่าวได้	 ณ	 ที่นี้	 แต่

อปุสรรคเหล่านัน้ก็ผ่านกนัไปได้อย่างทุลกัทเุลและจนเรยีบร้อย	ปัญหาดังกล่าวเหล่านัน้กจ็บลงด้วย

ดจีากความร่วมมอืและช่วยกนัของอาจารย์และบคุลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทกุคน	ถงึท�าให้

การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ส�าเร็จด้วยดีตลอดมา	อย่างไรก็ตามผมสงสารนักศึกษาคณะสัตว

แพทยศาสตร์	รุ่นที่	1-2	ซึ่งทุกคนเข้าใจปัญหาของคณะและพวกเขาก็รักสถาบัน	มีความอดทนต่อ

สถานท่ีที่จะเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระยะแรกๆ	 การเรียนการสอนยังอยู่ในระยะของปรีคลินิก	

เช่น	การเรียนวิชากายวิภาค	ต้องเรียนอยู่ในโรงเพิงหมาแหงน	อาคารชั่วคราวเพราะยังไม่มีอาคาร

เรียน	 อาคารชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นได้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมภพ	 อุทัยเฉลิม	 (ซึ่งขณะ

นั้นท่านเป็นที่ปรึกษารัฐสภาฯ)	ท่านให้เงินมา	8,000	บาท	จึงเป็นทุนก่อสร้างอาคารดังกล่าว	เพื่อ

จัดการเรียนการสอนได้

	 ส่วนระยะที่สองเป็นระยะพัฒนาคุณภาพในแนวกว้างในหลายๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการ

เรยีนการสอนของอาจารย์และนกัศกึษา	และบคุลากรของคณะกไ็ด้รบัการพฒันาให้มคีณุภาพมาก

ขึ้นเรื่อยๆ	ในที่นี้ผมมิได้กล่าวรายละเอียดได้มาก	เพราะผมได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว	จึงไม่ได้

อยู่ในเหตุการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมากนัก	 แต่ในส่วนของความรู้สึกของผมก็ได้มีความรู้สึก

เป็นการพัฒนาคุณภาพต่างๆ	ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

	 ในระยะทีส่ามผมมคีวามรูส้กึเป็นการพฒันาคณุภาพในแนวลกึ	ได้มกีารพฒันาการเรยีน

การสอนมาก	ได้มกีารเปิดการเรยีนการสอนในระดบั	ป.โท	และ	ป.เอก	ในสาขาต่างๆ	และได้มกีาร

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพของบุคลากรได้มากยิ่งขึ้น

	 ในระยะท่ีสี่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากระยะที่สามที่จะต้อง

พัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ	ที่อยู่ในระดับชาติ	และยังคงต้องพัฒนาเป็นระดับนานาชาติ	ที่

จะต้องมีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร	 ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานที่สัตว

แพทยสภาก�าหนดอีกด้วย	นอกจากนี้ยังต้องพัฒนากลไก	การบริหารองค์กรเพื่อรองรับสถาบันที่

เปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

	 ผมหวังว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์จะยังคงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ	พร้อมทั้งความรัก

ความสามัคคีของบุคลากรทุกคน	 เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน	 เพียงแต่ละคนอาจจะมีความ

คิดเห็นที่มีต่างกันไปบ้าง	แต่ก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน

 (รศ.น.สพ.พิเชฎฐ์  เหลืองทองค�า)

	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สารจาก...

 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.................................................................................................................................

	 ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นมาตั้งแต่ต้นด้วยคนหนึ่ง	ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่คณะฯ	ได้พัฒนาและเจริญ

ก้าวหน้ามาอย่างต่อเน่ือง	 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน					

จนมาถึงวันนี้	 ซึ่งเป็นวันครบรอบ	 30	 ปี	 ของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย	ทั้งอาคารก็ใหญ่โต

ขึ้น	เครื่องมือทันสมัยขึ้น

	 ต�าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์สงูขึน้	มพีนกังานมากขึน้	นกัศกึษากม็าก

ขึ้น	มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น	ฯลฯ

		 	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็ออกนอกระบบไปแล้ว	ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ที่

ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องปรับตัว	และปรับแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับ

ระบบใหม่	อยากให้ทุกท่านวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของระบบใหม่	ของตัวบุคลากร	

นกัศกึษา	ภารกิจของคณะฯ	โรงพยาบาลสตัว์ฯ	สถานฟีาร์มฯ	และใช้ผลการวเิคราะห์

ให้เป็นประโยชน์

			 ท้ายนี้	 ขอให้ผู ้บริหาร	 อาจารย์และพนักงานทุกท่าน	 ท�างานอย่าง																						

มีความสุข	และช่วยกันพัฒนาคณะฯให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป							

 (รศ.น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ)

	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สารจาก...

 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.................................................................................................................................

 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ตลอดเวลา																	

ที่ผ่านมา	ผู้บริหาร	คณาจารย์	 และบุคลากรของคณะ	 ได้มุ่งมั่นตั้งใจท�าหน้าที่ผลิต

บัณฑิตและให้บริการชุมชนเป็นอย่างดีเปี่ยมด้วยคุณภาพและมิตรไมตรี	 จนถึง															

ณ	 วันนี้	 ที่นี่ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพ	 ออกรับใช้สังคมประเทศไทยมากว่า	 23	 รุ่น										

บัณฑิตของเราได้ท�างานในวิชาชีพการสัตวแพทย์	 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและ												

เป็นที่ต้องการของแวดวงการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ	 สัตว์เลี้ยง	 สัตว์ป่า	 ศิษย์จาก													

คณะสตัวแพทยศาสตร์	ม.ขอนแก่น	ท�างานในหลายพืน้ที	่ในหลายบทบาท	ได้ประสบ

ความส�าเร็จทั้งงานในภาครัฐ	 เอกชน	 ชุมชน	 องค์กรนานาชาติ	 และเป็นอาจารย์

คุณภาพให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง	อาจารย์และศิษย์ทุกคนมีบทบาทการรับใช้

สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน	นับเป็นความภาคภูมิใจ

ยิ่งของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ที่คณะเรา

ได้ท�าหน้าที่ส�าคัญในการผลิตคนดีมีคุณภาพให้สังคม		

จากเวลาเกือบ	 20	ปี	 ที่ได้ท�างานที่นี่	 ในบทบาทอาจารย์	 ผู้บริหารคณะ	

และคณบด	ี8	ปี	มคีวามผกูพนัในสถาบนัแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก	และภาคภมูใิจทีม่ส่ีวน

ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะแห่งนี้	ท�าให้คณะมีชื่อเสียง	เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในแวดวงชาวสัตวแพทย์	 เป็นสถาบันการศึกษาแนวหน้าของประเทศ	 สร้าง														

ความเข้มแข็งให้วิชาชีพการสัตวแพทย์ไทย	 ในระดับนานาชาติ	 เอเชียและอาเซียน	

สร้างความพร้อมของคณะ	ความพร้อมบคุลากร	และมโีรงพยาบาลสัตว์ชัน้น�า	รองรบั

การให้บริการสุขภาพสัตว์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน�้าโขง	 อย่างไร

ก็ดี	คณะยังต้องพัฒนาอีกมาก	ต้องสร้างคนและผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	

บุคลากรและศิษย์ทุกคน	 ต้องช่วยกันท�าหน้าที่อย่างตั้งใจ	 มีคุณภาพ	 รับผิดชอบ								

เสียสละ	ค�านึงถึงส่วนรวมให้มาก	จึงจะน�าพาคณะให้หยัดยืนอย่างสง่างาม	ภาคภูมิ	

มีศักดิ์ศรี	เป็นที่รัก	และได้รับการยกย่องจากสังคม



	 นอกจากการขับเคลื่อนคณะร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร	 ในช่วงเป็น										

ผู ้บริหารและคณบดีแล้ว	 โดยความช�านาญส่วนตัว	 ได้น�าพาคณะด้วยผลงาน												

ความโดดเด่น	มชีือ่เสยีงในการท�างานให้เกษตรกรโคนม	คณะได้ผลติหมอววัคณุภาพ

ด	ีเป็นทีต้่องการของประเทศมาโดยตลอด	ภมูใิจมากทีม่ศีษิย์หลายคนท�างานให้โคนม

อย่างเสียสละ	เป็นที่รู้จักกล่าวถึงในความทุ่มเท	มุ่งมั่น	ในการท�างานรับใช้เกษตรกร

โคนม	นบัได้ว่ามส่ีวนช่วยการพัฒนาโคนมของประเทศไทย	สร้างชือ่เสยีงให้คณะของ

เราในด้านโคนมเป็นอย่างมาก

หนังสือนี้เป็นประโยชน์ทั้งทางจิตใจแก่ทุกคนที่ผูกพันกับสถาบันแห่งน้ี	

คณาจารย์	บุคลากร	ศิษย์ปัจจุบัน	ศิษย์เก่า	ทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วม	รวมถึงผู้มารับ

บริการ	เจ้าของสัตว์	 เกษตรกร	ผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องของนักศึกษา	บุคลากร

และครอบครัวทุกคน

เชื่อมั่นว่า	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ม.ขอนแก่น	จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่

หยุดยั้ง	 สร้างบัณฑิตคุณภาพดีให้สังคม	 มีบุคลากรคุณภาพ	 มีความเข้มแข็งทาง

วชิาการ	สามารถดแูลสขุภาพสัตว์และคนให้อยูร่่วมกนัได้เหมาะสมในภาวะแวดล้อม

ปัจจุบันและอนาคต	 เป็นท่ีพ่ึงของผู้คนโดยรวมช่วยให้สังคมไทยและเพื่อนบ้านอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข	 เป็นความภาคภูมิใจให้วิชาชีพการสัตวแพทย์ไทย	 และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป

 (รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย)

	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University  
 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที ่
13 พฤษภาคม 2529 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที ่ 81 ลงวันที ่ 13 
พฤษภาคม 2529  และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2530  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์อาเซียน และ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของเอเชีย ในปี 2558 มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และเป็นองค์กร
จรรยาบรรณ มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการและการบริการสังคม 
                                      

ปัจจุบันและอนาคต... 
   การสร้างความเข็มแข็งด้านวิจัย  “Research  for one health” 

 
 
 
 
 
 

 
การเพิ่มความเข้มแข็งของบัณฑิต  “Ready to Work”    

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสร้างองค์กรคุณภาพ  “Happy Work Place and Enhancing Quality” 
 
 

สถานที่ตั้ง  :  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (Faculty of Veterinary Medicine, KKU) 
เลขท่ี  :  123  หมู ่16  ถนนมิตรภาพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ : 0-4320-2404  
โฮมเพจ  :  http://vet.kku.ac.th/main 

ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล 
11 มิ.ย. 2529 – 30 ต.ค. 2533 
31 ต.ค. 2533 – 4 ต.ค. 2537 

รศ.น.สพ.พิเชฏฐ ์ เหลืองทองค า 
5 ต.ค. 2537 – 4 ต.ค. 2541 

รศ.น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ 
5 ต.ค. 2541 – 4 ต.ค. 2545 
5 ต.ค. 2545 – 4 ต.ค. 2549 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณรีัตน์  เอี่ยมละมัย 
5 ต.ค. 2549 – 4 ต.ค. 2553 

5 ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน 

ปัจจุบันมีการเรียนการสอน จ านวน 11 หลักสูตร (นานาชาติ 3 หลักสูตร) 
     * ปริญญาตรี  :  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
     * ประกาศนียบัตรบัณฑิต  :  สาขาสัตว์เลี้ยง   สาขาปศุสัตว์   และสาขาปศุสัตว ์นานาชาติ 
     * ปริญญาโท  :  วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์   วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   สัตวแพทยส์าธารณสุข   
               สหวิทยาการสัตวแพทย ์  และสหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 
     * ปริญญาเอก  :  สหวิทยาการสัตวแพทย ์  และสหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ  

ความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ระหว่างสัตวแพทย์ในด้านต่างๆ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
     * Nippon Veterinary and Life Science University,  Japan 
     * Massey University,  New Zealand 
ระดับคณะ 
     * Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science,  
        Swedish University of Agricultural Sciences,  Sweden 
      * Faculty of Veterinary  Medicine, Utrech University,  Netherlands 
      * Priedrich-Loeffler-Institute Greifswald-Insel Riems,  Germany 
      * Faculty of Agriculture, National University of Laos,  Lao People’s  Democratic Republic 
       * Faculty of Animal Science, Hue University,  Vietnam 
       * Faculty of Veterinary, Hanoi  University  of  Agricultural,  Vietnam 
       * University of Pennsylvania,  USA 
       * Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University,  USA 
       * College of Animal Science and Technology. Southwest University,  China 
       * Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra,  Malaysia 
o เป็นสมาชิกสมาพันธ์ 
       * AITVM , AAVS , SEAVSA 
o ความร่วมมือต่อประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้้าโขง 
      * ลาว พม่า กัมพูชา 
o ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
      * USAID, FAO, OIE  

ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์และการก่อสร้างอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

 ท้าเนียบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ( อดีต – ปัจจุบัน ) 

ค�ำน�ำ

	 ในโอกาสเปิด	 โรงพยาบาลสัตว์	 ศูนย์สุขภาพ	 วิจัย	 และชันสูตรโรคสัตว์	 “อาคารสัตววิทยรักษ์”							 

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในวันที่	 16	 ธันวาคม	 2556	 นี้	 คณะได้จัดนิทรรศการ																				

น�าเสนอข้อมลูการพฒันาคณะในระยะ	26	ปีท่ีผ่านมา	งานบรกิารสขุภาพสตัว์ของโรงพยาบาลสตัว์	งานบรกิาร

วิชาการสู่ชุมชนในความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	 การพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้เพื่อนบ้าน	 และ 

งานวิจัยที่โดดเด่นของคณะที่ช ่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนในประเทศและลุ ่มน�้าโขง	 หลายโครงการเป็น 

ความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ	 เช่น	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ประเทศสวีเดน	มหาวิทยาลัยอูเทรค	ประเทศเนเธอร์แลนด์	มหาวิทยาลัยทัฟท์	สหรัฐอเมริกา	

และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสนับสนุนการวิจัยในประเทศและนานาชาติ	 โดยผลงานวิจัยหลักเป็นงาน

วิจัยด้าน	“สุขภำพหนึ่งเดียว”	เช่น	โรคสัตว์สู่คน	การผลิตอาหารปลอดภัย	โรคติดเชื้อ	การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสัตว์	 การใช้สมุนไพรรักษาโรคในสัตว์	 การพัฒนาเทคนิคแสงเลเซอร์ซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกสัตว์	

นอกจากนี้มีความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับองค์กรต่างๆ	เช่น	TICA	USAID	OIE				

เพื่อเป็นความรู้	 และเกิดประโยชน์ทางวิชาการสัตวแพทย์	 ถ่ายทอดสู่ชุมชน	 และเพื่อนบ้าน	 น�าสู ่

ความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยของคณะในการดูแลสุขภาพสัตว์	 คน	 และการผลิตอาหาร 

ปลอดภัย	สืบไป

รองศาสตราจารย์	สัตวแพทย์หญิง	ดร.สุณีรัตน์	เอี่ยมละมัย

คณบดี	 	 	 	 	 	

				คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ค�าน�า

 ปี	 พ.ศ.	 2559	 เป็นปีท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ									

30	ปีของการจัดตั้ง	ซึ่งตลอดระยะเวลา	30	ปีที่ผ่านมา	คณะได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ	มา

อย่างต่อเนื่อง	 โดยในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิตนั้น	 คณะมีศิษย์เก่าท่ีส�าเร็จการศึกษาออกไปท�างานรับใช้สังคมแล้วจ�านวน	 23	 รุ่น	

ส่วนรุ่นที่	24	ก็ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม	2559	นี้	ซึ่งจะท�าให้

ตวัเลขของศษิย์เก่าทีส่�าเรจ็ออกไปอยูท่ีป่ระมาณ	1,500	กว่าคน	ส่วนศิษย์เก่าในระดบับณัฑิต

ศกึษาไม่ว่าจะเป็นระดบัประกาศนยีบตัร	ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกมจี�านวน	ประมาณ	

85	คน	ถอืเป็นความภาคภมูใิจเป็นอย่างมากว่า	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาบณัฑติทีส่�าเรจ็การ

ศกึษาจากคณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่นได้รบัการยอมรบัจากแวดวงวชิาชพี

การสัตวแพทย์และทีเ่กีย่วข้องอย่างดยีิง่	ส่วนหนึง่เป็นผลจากความทุม่เทแรงกาย	แรงใจ	และ

แรงสติปัญญาของคณาจารย์	 และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีท�าให้บัณฑิตเหล่านั้นได้มี												

ความพร้อมทั้งทักษะวิชาชีพ	 รวมทั้งทักษะของการท�างาน	 ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ					

คนอื่นในสังคม

	 ด้านการผลิตงานวิจัยถือว่าเป็นพันธกิจที่คณะได้ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด													

ถงึแม้ว่าคณาจารย์ของคณะส่วนหนึง่จะต้องท�าการสอนในระดบัคลนิกิด้วย	ซึง่จ�าเป็นต้องใช้

เวลาในการสอนค่อนข้างมากแต่การผลติงานวจิยัของคณะกม็ทีศิทางทีพ่ฒันาขึน้มาตามล�าดบั	

โดยเห็นได้จากจ�านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	 อย่างไรก็ตามพันธกิจ					

ด้านนีย้งัต้องถอืว่าเป็นโจทย์ทีส่�าคญั	ทีผู่บ้รหิารคณะจะต้องยงัคงให้ความส�าคญัและส่งเสรมิ

สนบัสนนุ	ให้การท�าวจิยัมคีวามเข้มข้นและเข้มแขง็มากขึน้ไปอกี	และเป็นทีน่่าภาคภูมใิจกคื็อ

ความเข้มแข็งของงานวิจัยส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้น	เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ชนบทรอบข้างไปด้วย

	 ด้านการบรกิารวชิาการถอืเป็นพนัธกจิอกีด้านหนึง่ทีม่คีวามโดดเด่น	เนือ่งจากพืน้ที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่ส�าคัญของการเลี้ยงสัตว์ของประเทศ	 ดังนั้นในด้าน

ปศสุตัว์คณะจงึท�าหน้าทีใ่นการเป็นพีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษาให้แก่เกษตรกรจ�านวนมาก	โดยเฉพาะ

เกษตรกรด้านโคนม	สุกร	และสัตว์ปีก	ส่วนในด้านสัตว์เลี้ยงนั้นคณะมีโรงพยาบาลรักษาสัตว์

ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย	มีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ	 ดังนั้นจึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้าของสัตว์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	

น�าสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักเข้ารับการรักษาจ�านวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี



	 ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมก็เป็นพันธกิจอีกด้านหน่ึงที่คณะให้ความส�าคัญมา

อย่างต่อเน่ือง	 การสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส�าคัญทาง

ศาสนาและเทศกาลของประชาชนท้องถิ่น	 เป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจาก												

การท�างาน	 เป็นการส่งเสริมความสุขสงบทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นส่ิงที่ช่วยพัฒนา										

คุณภาพชีวิตอีกช่องทางหนึ่ง	กิจกรรมต่างๆ	เหล่านี้นอกจากจะท�าให้เกิดจิตอันเป็นกุศลแล้ว	

ยังช่วยให้เกิดความรักและความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะเป็นอย่างดี

	 ด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก็ถือเป็นพันธกิจอีกด้านที่คณะให	้							

ความส�าคญั	โดยคณะได้มช่ีองทางให้บคุลากรและนกัศึกษา	ตลอดจนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่างๆ	

ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นต่อการบริหารงานคณะหลากหลายช่องทาง												

ด้านการพัฒนาบุคลากรก็มีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 มีการส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งใน

ด้านระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและการมีต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งต�าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์	 ที่ปัจจุบันคณะไม่มีบุคลากรด�ารง

ต�าแหน่งศาสตราจารย์แต่อย่างใด

	 ในนามคณบดีกระผมขอขอบคุณไปยังคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรสาย

สนับสนุนท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีได้สร้างสรรค์และสร้างเสริมความเข้มแข็งในทุกๆ	 ด้านให้

เกดิขึน้กบัคณะ	ขอบคณุไปยงัทกุภาคส่วนอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการทีป่รึกษา

คณะ	ศิษย์เก่า	นักศึกษา	ตลอดจนท่านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องที่ไม่อาจเอ่ยนามตรงนี้ได้ทั้งหมด	ที่

ได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ยืนเด่น

อย่างม่ันคงดังเช่นท่ีเป็นในปัจจุบัน	 พวกเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อ										

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งสัตว์และมนุษย์ต่อไป

 

   (รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ    กมลเลิศ)

   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

ประวัติ
การศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย

	 สัตวแพทย์	 (อ่านว่า	 สัด–ตะ-วะ-แพด)	 ตามความหมายของพจนานุกรมไทย หมายถึง แพทย์หรือ         

หมอรักษาสัตว์ หรือบัณฑิตที่ศึกษามีความรู้ด้านการรักษาสัตว์และจัดการด้านสุขภาพสัตว์  และก�าหนดให้                  

วันที่	4	สิงหาคม	เป็นวันสัตวแพทย์ไทย

              ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทย จะมีการเรียกขานอยู่ 2 ค�า คือ สัตวแพทย์ และนายสัตวแพทย์   ซึ่งจะ

มีความหมายต่างๆ กัน  โดยค�าว่านายสัตวแพทย์ จะใช้เรียกบุคคลที่เรียนจบสัตวแพทย์ ในระดับปริญญาตรี ใน

มหาวทิยาลยัต่างๆ ได้รบัคณุวฒุ ิปรญิญาทางสตัวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) และได้รบัใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์

ชั้นหนึ่ง บัณฑิตชายใช้ค�าน�าหน้าว่านายสัตวแพทย์  (น.สพ.) บัณฑิตหญิงใช้ค�าน�าหน้าว่าสัตวแพทย์หญิง  (สพ.ญ.)   

บางคร้ังจะเรยีกว่า “เวท” (Vet) ซึง่ย่อมาจาก veterinarian		ส่วนสัตวแพทย์ คอื บคุคลทีเ่รยีนจบโรงเรยีนสัตวแพทย์ 

ของกรมปศุสัตว์ ได้รับประกาศนียบัตร (2 ปี)     และได้รับใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น สอง	ซึ่งปัจจุบัน

เลิกผลิตแล้ว และโอนย้ายไปเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดท�าการสอนใน          

ระดับปริญญา ด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ (4 ปี)

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์

ความเป็นมาเกีย่วกบัการศกึษาด้านสตัวแพทย์เมอืงไทย

 ปี พ.ศ. 2455   เกิดโรงเรียนสอนวิชาสัตวแพทย์แห่งแรกใน

ประเทศไทยการสัตวแพทย์ในประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่     

ร้อยตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ  ทองใหญ่ เสด็จกลับจากการศึกษาวิชา

ทหารม้าจากประเทศรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2454 โดยทรงด�าริว่า ม้าของ

ทหารบกในเวลานั้นก็มีอยู ่มาก ตลอดจนช้าง โค กระบือ แต่ไม่มี

สัตวแพทย์ส�าหรับช่วยรักษาและบ�ารุงเลี้ยงดูตลอดจนดูแลให้มีการใช้

งานที่ถูกที่ควร คงมีแต่ผู้ใช้วิธีการรักษาสัตว์แผนโบราณเพียงไม่กี่นาย 

จึงได้ทรงขอตั้งโรงเรียนนายดาบสัตวรักษ์ขึ้น  เพื่อผลิตนายสัตวแพทย์

ที่มีความรู้ทั้งวิชาการรักษาสัตว์ และวิชาสัตวบาลร่วมกัน ต่อมาได้ทรง

เปลีย่นเป็น “โรงเรยีนนายสบิสัตวรกัษ์” และเป็น “โรงเรยีนอศัวแพทย์

ทหารบก” ในภายหลังเมื่อ พ.ศ. 2455 นับได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนวิชา

สัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยพลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ           

ทองใหญ่ ทรงแต่งต�าราการเล้ียงม้า โรคของม้า นับเป็นต�าราเล่มแรก

เกีย่วกบัการเลี้ยงมา้ และพระองค์ไดร้บัการยกย่องเปน็ “พระบดิาแหง่

การสัตวแพทย์ไทย”
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 ปี พ.ศ. 2478  เกิดแผนกวิชาสัตวแพทย์ใน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ทางราชการได้เห็นความส�าคัญของวิชาสัตวแพทย์           

จงึได้เร่ิมพจิารณาหาทางส่งเสรมิวชิาสตัวแพทย์ให้มมีาตรฐานทดัเทยีม

กับต ่างประเทศ โดยด�าริที่จะตั้งมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์ขึ้น                        

ในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง พลตรีหม่อมเจ้า              

ทองฑีฆายุ  ทองใหญ่ พลจัตวาหลวงสนั่น รักษ์สัตว์ พันเอกหลวง        

สนทิรกัษ์สตัว์ และพนัโทหลวงชยัอศัวรกัษ์ แผนกวชิาสตัวแพทย์จงึได้

ก�าเนดิขึน้เป็นแผนกอสิระในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่ พ.ศ. 2478 

โดยมีหลักฐานปรากฏในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พทุธศกัราช 2477 ซึง่ “ตราไว้ ณ วนัที ่16 เมษายน พทุธศักราช 2478 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะอักษรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีศาสตราจารย์หลวงพรตพิทยพยัต เป็นคณบดี 

จัดการศึกษาขั้นเตรียมสัตวพทยศาสตร์ข้ึน โดยให้เรียนร่วมกับนิสิต

เตรียมแพทยศาสตร์ เป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงจะเรียนต่อทางวิชาการ

สัตวแพทย์แท้ ๆ อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี   ต่อมาในปี พ.ศ. 2480          

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้เจรจาขอใหร้้อยเอกหลวงชัย	 อัศวรักษ์

ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากองสัตวรักษ์ กรมเกษตรและ         

การประมง กระทรวงเกษตราธิการมาอ�านวยการสอน และต่อมาใน 

พ.ศ. 2481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้   ร้อยเอกหลวงชัย	

อัศวรักษ์ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกสัตวแพทยศาสตร์	(เทียบเท่า

คณบด)ี เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2481 (ค�าสัง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย               

ที ่9/438) และใช้สฟ้ีาหม่นเป็นสปีระจ�าแผนกสตัวแพทย์ตามสทีีใ่ช้แต่

เดิมของอัศวแพทย์ทหารบกร้อยเอกหลวงชัยอัศวรักษ์ได้เชิญ

ข้าราชการจากกระทรวงเกษตราธิการและที่อื่นมาเป็นอาจารย์และ 

รบัผดิชอบในการสอนแต่ละวชิาไปก่อน ต่อมาได้เชญิชาวต่างประเทศ

เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�าท�าการสอนมีอยู่ 2 คน นายอาร์.พี.โยนส์ 

และนายวทิเซอร์จนถึงปี พ.ศ. 2484  จงึเริม่มอีาจารย์ประจ�าท่านแรก

คือ นายมานิต  พยัคฆนันทน์ และใน พ.ศ. 2485 มีอาจารย์ประจ�า

เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ ม.ร.ว.ชนาญวัต  เทวกุล  โดยหลักสูตรปริญญา

สตัวแพทยศาสตรบณัฑติทีเ่ปิดสอบในปีพ.ศ. 2480 เป็นหลกัสตูร 4 ปี

และได้มีการปรับเป็น 5 ปี ใน ปี  พ.ศ. 2482

 ปี พ.ศ. 2485  เลื่อนฐานะจากแผนกสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น

เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์  ในปี พ.ศ. 2485  มีพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และได้มกีารสถาปนากรมมหาวทิยาลยั

แพทยศาสตร์ขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข และโดยพระราชกฤษฎีกา

พลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ  ทองใหญ่

พลจัตวาหลวงสนั่น รักษ์สัตว์
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จดัวางระเบยีบราชการ กรมมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ในกระทรวง

สาธารณสุข พุทธศักราช 2485 จึงได้โอนคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์                  

คณะเภสัชศาสตร์ และแผนกสตัวแพทยศาสตร์ ไปไว้ในมหาวทิยาลยั

แพทยศาสตร์ด้วยกนั และเล่ือนฐานะจากแผนกสัตวแพทยศาสตร์ขึน้

เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ ท่านศาสตราจารย์	 พันโทหลวง															

ชัย	 	 อัศวรักษ์ ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคนแรกของคณะสัตว

แพทยศาสตร ์คณะสัตวแพทยศาสตร ์จึงได ้ สังกัดอยู ่กับกรม

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นเวลานาน 12 ปี

 ปี พ.ศ. 2497 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ นบัเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งที2่  ในประเทศไทย

ซึ่งได ้โอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ใน พ.ศ. 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2497  (ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม

และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 86  เมื่อวัน

ท่ี 28 ธันวาคมพ.ศ.2497) ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สงักดักระทรวงเกษตราธกิารเนือ่งจากรฐับาลมยีโยบายทีจ่ะปรบัปรงุ

การศึกษาวิชาสัตวแพทย์ให้ก้าวหน้าและสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ          

วิชาสัตวบาลซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู ่แล้ว         

คณะสตัวแพทยศาสตร์ จงึเปิดสอนหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ

โดยมีระยะเวลาศึกษา 5 ปีโดยใช้อาคารตึก 3 ชั้น และอาคารเรียน

ชั้นเดียว 2 หลังซึ่งตั้งอยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตเป็นสถานที่เรียน

ชั่วคราว

 ปี พ.ศ. 2502การเรยีนการสอนหลกัสตูรสตัวพทยศาสตร-

บัณฑิตด�าเนินการถึง พ.ศ.2500  จึงได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น 6 ปี

 ปี พ.ศ.2502  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้โอนสงักดัจาก

กระทรวงเกษตราธิการไปสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ปี พ.ศ. 2510 ได้มีพระราชบัญญัติโอนกิจการทรัพย์สิน 

ข ้าราชการ ลูกจ ้าง และเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะส่วนที่ตั้งอยู่ ณ ต�าบลวังใหม่ 

อ�าเภอปทุมวัน ไปเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ตามพระราชกฤษฎกีาการจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์ และ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510  

พันโทหลวงชัย  อัศวรักษ์

พันเอกหลวงสนิท  รักษ์สัตว์
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 ปี พ.ศ. 2511   ศาสตราจารย์จกัร พชิยัรณรงค์

สงคราม ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นคณบดคีนแรกของคณะสตัว

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และย้าย

สถานที่เรียนมาอยู ่ ณ อาคารสร้างใหม่ ด้านถนน

พหลโยธินใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน

และใช้ชื่ออาคาร 4 ชั้นนี้ว่า “ตึกจักรพิชัยรณรงค์

สงคราม”ปี พ.ศ. 2513   

 ป ี พ.ศ. 2515 คณะสัตวแพทยศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ   คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้โอนสังกัดจากส�านัก

นายกรัฐมนตรีไปสังกัดอยู ่กับทบวงมหาวิทยาลัย

(ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในปัจจุบัน)

 ปี พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

ขยายกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ตามโครงการที่วิทยาเขต

ก�าแพงแสน และย้ายนิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 ไปเรียนที่

อาคารเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่วิทยาเขต

ก�าแพงแสน 

 ปี พ.ศ. 2529 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดตั้งโดยมีพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอน

ที ่81  ลงวนัที ่13พฤษภาคม 2529และม ีศาสตราจารย์ 

น.สพ.ดร. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล เป็นคณบดีท่านแรก

และคณะสัตวแพทยศาสตร์เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 

ในปีการศึกษา 2530 จ�านวน 40  คน

 ปี พ.ศ.2532  ทบวงมหาวิทยาลัยได้ท�าการ

ศึกษาก�าหนดแนวทางและวางแผนการผลิตบัณฑิต

สตัวแพทย์ใน 15  ปี ข้างหน้าจดัท�าโครงการผลติบณัฑติ

สัตวแพทย์เพิ่ม มีกิจกรรมการสัมมนาหาข้อมูลความ

ต้องการบุคลากรสัตวแพทย์ การปรับปรุงหลักสูตร       

การวางแผนการเพิ่มนักศึกษา การจัดสรรงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มชั้น และการวางแผนจัดสรร

อัตราก�าลังและโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาสัตว

แพทยศาสตร์โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 แห่ง 

วางแผนร่วมกันในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 ปี พ.ศ.2535 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานครได้อนมุตัใิห้ด�าเนนิการ

จัดตั้ งคณะสัตวแพทยศาสตร ์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานครในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 และ

ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร เป ิดด�าเนินการสอนในสาขาวิชาสัตว

แพทยศาสตร์ภาคปกติระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่วันที่       

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยมีรองศาสตราจารย์        

น.สพ.ดร.ด�ารง พฤกษราช ด�ารงต�าแหน่งคณบดี         

ท่านแรกและเปิดรบันกัศกึษารุน่แรกปีการศกึษา 2535 

จ�านวน 10 คน

 ปี พ.ศ.2536 กรมปศุสัตว์ ขอโอนโรงเรียน

สตัวแพทย์ ทีผ่ลติผูช่้วยสตัวแพทย์ หรอืสตัวแพทย์อบรม 

2 ปี(ที่จัดตั้งในช่วงปี 2457-2474) ที่สังกัดกรมปศุสัตว์

ให้เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้

รบัปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนคิการสตัวแพทย์) 

เป็นการจบสิ้นการผลิตสัตวแพทย์อบรม 2 ปี

 ปี พ.ศ.2537 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ มีพระราชกฤษฎีกาแห ่ง                

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537 ให้มี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ประกาศในพระราชกิจจา

นุเบกษาฉบับที่ 111 ตอนที่ 32 ก ลงวันที่ 2 สิงหาคม 

พ.ศ. 2537 โดยมีรองศาสตราจารย์ น.สพ ดร.เทอด    

เทศประทีป เป็นคณบดีท่านแรก และเปิดรับนักศึกษา   

รุ่นแรกจ�านวน  50 คน ในปีการศึกษา 2539 

 ปี พ.ศ. 2538    ได้มีการจัดการประชุม          

สัตวแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งแรกขึ้นด้วยการสนับสนุน

ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจาก

ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 สถาบันขณะน้ันคือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และมหาวิทยา ลัยขอนแก ่นและมีตั วแทนจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก�าลังอยู่ในระหว่างการร่าง
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หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติเข้าร่วมประชมุด้วยที่

ประชมุได้ข้อสรุปด้านแนวคดิการจดัโครงสร้างหลกัสตูร

เตรียมสัตวแพทย์ปรีคลินิกและคลินิกในสัดส่วน 1:2:3  

กล่าวคอืให้น�า้หนกัการจดัการเรยีนการสอนในส่วนของ

การพัฒนาความรู้และทักษะทางคลินิกมากขึ้นและเริ่ม

แนวคิดของการบูรณาการรายวิชาต่างๆในการใช้งาน

ทางวิชาชีพสัตวแพทย์มากขึ้น

 ปี พ.ศ.2540 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วน

ราชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตามราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 114 ตอนที่ 52 ก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2540   โดย

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร  ด�ารง

ต�าแหน่งคณบดีท่านแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน        

ปี 2542

 ปี พ.ศ.2544ได้มีการจัดการประชุมสัตว

แพทยศาสตร์ศึกษาครั้งท่ี 2 ขึ้นเพื่อท่ีประชุมได้มีการ

ทบทวนคณุลกัษณะของบณัฑติสตัวแพทย์ทีพ่งึประสงค์

และแนวทางผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์

 ปี พ.ศ.2545   ได้มีการก่อตั้งสัตวแพทยสภา

โดยมี  รองศาสตราจารย์ น.สพ.สงคราม เหลืองทองค�า 

เป็นนายกสัตวแพทยสภาและได้มีพระราชบัญญัติ

วชิาชพีการสตัวแพทย์ พ.ศ. 2545 ทีป่ระกาศใน ราชกจิ

จานุเบกษาเมื่อวันที่  12 เมษายน พ.ศ. 2545  ดังนั้น

สถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนสาขาสตัวแพทยศาสตร์ทกุ

สถาบันจะต้องได้รับการรับรองหลักสูตรและสถานการ

ศึกษาจากสัตวแพทยสภา  

 ปี พ.ศ.2551  ได้มีการประชุมสัมมนาสัตว

แพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้นเพื่อประเมิน

และวเิคราะห์หลกัสูตร รวมทัง้การจดัการศกึษา ก�าหนด

แนวทางสร้างมาตราฐานสัตวแพทยศาสตร์ไทยให้มี

มาตราฐานทัดเทียมกันและเป็นสากล

 ปี พ.ศ.2551 จัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิยในการประชุม

สภามหาวทิยาลยัครัง้ที ่2/2551  ในวนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 

2551 ได้อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์            

ยกระดับเป ็น คณะสัตวแพทยศาสตร ์   โดยมี                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ เป็น

คณบด ี และได้รบันกัศกึษารุน่แรกในปีการศกึษา 2551 

จ�านวน  42 คน

 ปี พ.ศ.2551 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

และสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   สภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 

กันยายน พ.ศ.2551 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะ         

สัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน

ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่า

คณะตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมี              

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ประจักษ์  พัวเพิ่มพูนศิริ  ได้

รับการแต่งตั้งให้เป็นผู ้รักษาการคณบดีคณะสัตว

แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  ตามค�าสั่งที่ 762/2552 

สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2552ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และได้

เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี  2552 และเปลี่ยนชื่อเป็น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2555 

 ปี พ.ศ.2551 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ

ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมีมติ

ให้เปิดด�าเนินการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิตในการประชุมครั้งที่ 7 / 2551 เมื่อวันที่ 16 

ธันวาคม 2551 และเปิดรับนิสิตสัตวแพทย์ในรุ่นที่ 1    

ในป ีการศึกษา 2552 จ�านวน 60 คน โดยมี                           

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ไพบลูย์ ยตุศิร ีเป็นคณบดี

ท่านแรก

 ปี พ.ศ.2551  จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

บางพระโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุม ครั้ง

ที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ประกอบความ

ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
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ภายในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2550 จัดตั้งคณะ               

สตัวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวทิยาลยั 

โดยมรีองศาสตราจารย์ ส.พญ. ดร.เตอืนตา  ชาญศลิป์  

รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และ

เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 

จ�านวน 33 คน

             ปี  พ.ศ. 2552   จัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โครงการจัดตั้งคณะสัตว

แพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ที่ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน          

พ.ศ.2552 โดยมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน

โครงการจัดตั้ งคณะสัตแพทยศาสตร ์ตามค�าสั่ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี0679/2552 เม่ือวันที่        

1 พฤษภาคม 2552   โดยมี รองศาสตราจารย์ 

สพ.ญ.อุษา  เชษฐานนท์  ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  และเริ่มเปิดรับ

นักศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นรุ่นแรก

 ปี พ.ศ. 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจและต่อการ

รับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภา

 ปี พ.ศ. 2558  เป็นปีทีแ่รก ทีเ่ริม่มกีารจดัสอบ

ประเมินความรู ้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ  

 ปี พ.ศ. 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัการ

ตรวจและต่อการรบัรองปรญิญาจากสตัวแพทยสภารวม

ทั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออกวทิยาเขตบางพระและ มหาวทิยาลยัสารคาม

ได้รับการตรวจและผ่านการรับรองปริญญาสัตว

แพทยสภา

 ปี พ.ศ. 2559     คณะสตัวแพทยศาสตร์ ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจและ

ต่อการรับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภา ส ่วน            

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในกระบวนการตรวจ

รับรองปริญญา 5 ปีต่อเนื่อง จากสัตวแพทยสภา

บรรณานุกรม

ปราณี ตันติวนิช และวรรณดา  สุจริต. 2528. ประวัติการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต : 50 ปี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

2478-2528. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

คณติศักดิ ์อรวรีะกลุ. 2550. ประวตักิารจดัการศกึษาด้านสตัวแพทยศาสตร์และคณะสตัวแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

: 72 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ:ร้อยดวงใจสัตวแพทย์จุฬาฯ. เปล่งศรี  อิงคนินันท์(บรรณาธิการ) . โรงพิมพ์ตีรณสาร 

กรุงเทพฯ.

วรรณดา  สุจริต. 2551. ประวัติการศึกษาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย :อนุสรณ์ครบ 60 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. สุขุมวิทมีเดียมาร์เก็ตติ้ง. กรุงเทพฯ.

สุชาติ   วัฒนชัย. 2554. ประวัติการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย: 25 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สุชาติ  

วัฒนชัย (บรรณาธิการ) หจก. ขอนแก่นการพิมพ์. ขอนแก่น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สืบค้นจากเว็บ  http://www.vet.mut.ac.th/main/index.php

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สืบค้นจากเว็บ  http://www.western-university.net/vet/index.

php?topgroupid=1&groupid=1

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบค้นจากเว็บ  http://www.vet-animsci.msu.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระสืบค้นจากเว็บ  http://vet.rmutto.

ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสืบค้นจากเว็บ  http://vet.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบค้นจากเว็บ  http://www.vet.psu.ac.th/index.php
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อดีต - ปัจจุบัน คณะสัตวแพทย์ มข.
ผศ.น.สพ.สายใจ  กองเพชร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการก่อตั้ง 
 

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งเมื่อวันที่	 13	 พฤษภาคม	 2529	 ตามประกาศใน										

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม	103	ตอนที	่81		ลงวันที	่13	พฤษภาคม	2529	เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2530	

จ�านวน	40	คน	นับจนถึงปัจจุบันได้มีการรับนักศึกษามาแล้ว	29	รุ่น	มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม	

23	รุ่น	จ�านวนมากกว่า	1,462	คน	และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	78	คน

ข้อมูลทางกายภาพและพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์
	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	ตั้งอยู่เลขที่		123		หมู่ที่	16		ถนนมิตรภาพ		ต�าบลในเมือง		อ�าเภอเมือง		จังหวัด

ขอนแก่น	 อยู่ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (มอดินแดง)	 กับอาคารขวัญมอ	 	 ใกล้กับศาลเจ้าพ่อ									

มอดินแดง	ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางจังหวัดอุดรธาน	ีประมาณ		4	กิโลเมตร	และห่างจากกรุงเทพมหานคร	

ประมาณ	 450	 กิโลเมตร	 มีพื้นท่ีประมาณ	 20	 ไร่	 ประกอบด้วยอาคารหลัก	 5	 หลัง	 ได้แก่	 อาคารเชิดชัย																											

รัตนเศรษฐากุล	 อาคารพิเชฏฐ์	 เหลืองทองค�า	 อาคาร																							

โรงพยาบาลสัตว์หลังเก่า	 อาคารโรงอาหาร	 และอาคาร														

“สตัววทิยรกัษ์”		รวมทัง้โรงเรอืนสตัว์ทดลอง	คอกสตัว์ทดลอง	

และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 สถานฟีาร์มฝึกนกัศกึษา	ตัง้อยูท่ีบ้่านนาดอกไม้	ต�าบล

หนองหญ้าปล้อง	 อ�าเภอวังสะพุง	 จังหวัดเลย	 ห่างจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประมาณ	 180	 กิโลเมตร	 	 มีพื้นที่

ประมาณ	 2,106	 ไร่	 ประกอบด้วยอาคารส�านักงานภูกระดึง		

อาคารฝึกอบรมภูหลวง	 หอพักภูเรือ	 บ้านพักภูกระแต															

บ้านรบัรองวงัแก้วโรงเรอืนสตัว์ปีก	โรงเรอืนสกุร	โรงเรอืนแพะ-

แกะ	 โรงเรือนโคเน้ือ-โคนม	 เขตพืชอาหารสัตว์-แหล่งน�้าและ

เขตป่าสงวน

พัฒนาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์  
1. ระยะเริ่มแรกของการก่อตั้ง

	 ในระยะเริม่แรกคณะสตัวแพทยศาสตร์ ได้มกีารแบ่ง

ส่วนราชการออกเป็น	 1	 ส�านักงานคณบด	ี และ	 	 8	 ภาควิชา	
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ประกอบด้วย	 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	 ภาควิชาสรีรวิทยา	 ภาควิชาเภสัชวิทยา	 ภาควิชาพยาธิวิทยา																											

ภาควิชาศัลยศาสตร์	 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	 (มีสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัด)																						

ภาควิชาอายุรศาสตร	์และ	ภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์

2. ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานภายใน

	 2.1		 การเปลี่ยนชื่อภาควิชา

	 	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ด�าเนินการขอเปล่ียนช่ือภาควิชา	 	 3	 ภาควิชา	 คือ	 ภาควิชาเภสัชวิทยา

เปลี่ยนเป็นภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	ภาควิชาพยาธิวิทยาเปลี่ยนเป็นภาควิชาพยาธิชีววิทยา	และภาควิชา

ศัลยศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชื่อภาควิชาที่มีความสอดคล้อง								

และครอบคลุมภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่แต่ละภาควิชารับผิดชอบอยู	่	

	 2.2		 การปรับเปลี่ยนให้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง

	 	 	 เนื่องจากในระยะแรกของการก่อตั้งคณะ	 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความ												

รับผิดชอบของภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	 	 ต่อมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงานจึงปรับเปล่ียน						

สถานะสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา	 ขึ้นตรงต่อคณบดี	 	 และ	 นอกจากเป็นแหล่ง										

ฝึกนักศึกษาแล้ว	 ควรจะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเกษตรกรที่จะท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข่าวสารต่างๆ	ที่มี

ผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง

	 2.3		 การปรับเปลี่ยนภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ให้เป็นหน่วยงานกลางฐานะเทียบเท่าภาควิชา

	 	 	 เนือ่งจากการจดัการเรยีนการสอนของภาควชิาโรงพยาบาลสตัว์	มลีกัษณะเป็นการน�าความรูท้ีเ่รยีน

มาฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาสัตว์ป่วยในโรงพยาบาล	 ดังนั้น	 อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบจึงควรจะเป็นอาจารย์จาก

ภาควชิาทีเ่กีย่วข้องในการสอนวชิาทางคลนิกิ	เช่น	ภาควชิาอายรุศาสตร์	ภาควิชาศลัยศาสตร์ฯ	ภาควิชาพยาธชิวีวทิยา

และภาควิชาอื่นๆ	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากภาคทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัต	ิด้วยเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าวจึง

เปลีย่นภาควชิาโรงพยาบาลสตัว์เป็นโรงพยาบาลสตัว์	เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางส�าหรบัให้อาจารย์จากภาควชิาต่างๆ	

ร่วมสอนปฏิบัติการและร่วมรับผิดชอบงานด้านการบริการรักษาสัตว์ร่วมกัน	

3. ปัจจุบัน

	 ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์แบ่งส่วนราชการออกเป็น		1	ส�านักงานคณบดี	7	ภาควิชา	1	โรงพยาบาล

สัตว์	และ	1	สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา	ดังนี้

	 1.	 ส�านักงานคณบด	ีแบ่งออกเป็น	5	งาน	คือ

	 	 	 1.		งานนโยบายและแผน

	 	 	 2.		งานบริหารและธุรการ

	 	 	 3.		งานคลังและพัสดุ

	 	 	 4.		งานบริการการศึกษา

	 	 	 5.	 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

	 2.	 ภาควิชา	แบ่งออกเป็น	7	ภาควิชา	คือ

	 	 	 1.		ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
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	 	 	 2.		ภาควิชาสรีรวิทยา

	 	 	 3.		ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

	 	 	 4.		ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

	 	 	 5.		ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

	 	 	 6.		ภาควิชาอายุรศาสตร์

	 	 	 7.		ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์

	 3.	โรงพยาบาลสัตว์

	 4.	สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

ท�าเนียบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

	 1.		 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	น.สพ.ดร.เชิดชัย		รัตนเศรษฐากุล

			 	 (ด�ารงต�าแหน่ง	11	มิถุนายน	2529	–	4	ตุลาคม		2537)

	 2.		 รองศาสตราจารย์	น.สพ.พิเชฎฐ	์	เหลืองทองค�า

			 	 (ด�ารงต�าแหน่ง	5	ตุลาคม	2537	–	4	ตุลาคม		2541)
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	 3.		 รองศาสตราจารย์	น.สพ.ประจักษ์		พัวเพิ่มพูลศิริ

		 	 (ด�ารงต�าแหน่ง	5	ตุลาคม	2541	–	4	ตุลาคม	2549)

	 4.		 รองศาสตราจารย์	สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน	์	เอี่ยมละมัย

		 	 (ด�ารงต�าแหน่ง	5	ตุลาคม	2549	–	4	ตุลาคม	2557)

					 5.	 รองศาสตราจารย์	น.สพ.ดร.ชูชาต	ิกมลเลิศ

		 	 (ด�ารงต�าแหน่ง	5	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน)

ปณิธาน และปรัชญา

	 ผลติบณัฑติทีม่ทีกัษะ	ความรูแ้ละความสามารถในระดบัสากล	มคีณุธรรมและจรยิธรรม	และเป็นศูนย์กลาง

ความร่วมมือในการค้นคว้า	วิจัย	และการให้บริการวิชาการ

วิสัยทัศน์    คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน�าของอาเซียนมีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว
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พันธกิจ

	 1.		ผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วย	วิทยา	จริยา	และปัญญา	ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

	 2.		เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย	 การชันสูตรโรคสัตว์	 และสร้างองค์ความรู้ใหม่																	 

	 	 ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

	 3.		เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง	และให้บริการวิชาการแก่สังคม	ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

	 4.		ท�านุบ�ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	

	 5.		เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

เป้าประสงค์หลัก
	 1.		บัณฑิตพร้อมท�างาน	(Ready	to	Work)	

	 2.		สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย	(Research	for	One	Health)	

	 3.		เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน	(Animal	Health	Hub	for	Community)	

	 4.		ท�านุบ�ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	(Cultural	Conservation)	

	 5.		เป็นองค์กรที่ท�างานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ	 (Happy	 Work	 Place	 and	 Enhanced											 

	 	 Quality)

ค่านิยม
	 มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น	จรรยาบรรณ	คุณภาพทางวิชาการ	และการบริการสังคม

วัฒนธรรมองค์กร
	 การร่วมมอืร่วมใจประกอบภารกจิ	เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนและให้บรกิาร	มุง่มัน่สูก่ารเป็นสถาบนั

ผลิตบัณฑิต	งานวิจัย	บริการสุขภาพสัตว์	และชุมชนอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

 

ตราประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 ในระยะเริ่มต้นคณะฯ	 ได้ใช้ตราประจ�าคณะเป็นรูปงูพันคบเพลิงซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์	 วางบนตัว	 V	 ภาษาอังกฤษ	 ที่ย่อมาจาก	

Veterinary	 (หมายถึง	สัตวแพทย์)	พื้นหลังแบ่งเป็น	3	ช่องตามความหมาย

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ซึ่งหมายถึง	คุณธรรมของนักศึกษา	ได้แก่	วิทยา	

(ความรู)้	จรยิา	(ความประพฤต)ิ	และปัญญา	(ความฉลาดเกดิแต่เรยีนและคดิ)	

ภายในวงรี	 เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 และในปี	 พ.ศ.	 2549	 ได้มีการปรับเปลี่ยนตราประจ�าคณะสัตว

แพทยศาสตร์เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคล
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ประทานแก่สถาบนัสถติเหนอืขอนไม้ซึง่สลักเป็นชือ่มหาวทิยาลัยขอนแก่น	พืน้

หลงัตราสญัลกัษณ์เป็นสฟ้ีาหม่นแบ่งเป็น	3	ช่อง	มคีวามหมายถงึคณุธรรมของ

นักศึกษา	3	ประการ	ได้แก่

วิทยา			 คือ	 ความรู้ดี

จริยา				 คือ ความประพฤติดี

ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี

ภายใต้ตราสัญลักษณ์มีข้อความว่า	“คณะสัตวแพทยศาสตร์”

วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
	 13		พฤษภาคม		2529

สีประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์

	 	 	 	 	 	 	 สีฟ้าหม่น	(รหัสส	ี	C	80	)

เพลงชีวิตสัตวแพทย์
	 	 เราผจญแดดฝนไป		 	 มีน�า้ใจอันมั่นคง

	 	 สามัคคีผูกพันยิ่งยง	 	 ขวากหนามป่าดงบุกไป

	 	 ต่างคลุกคลีช่วยชีวิตสัตว์	 	 ศึกษาขจัดหายจากโรคภัย

	 	 โรคของมันติดถึงคนได้	 	 ป้องกันไว้ปลอดภัยดี

	 	 เรารักงานไม่ท้อทน	 	 เราทุกคนรักศักดิ์ศรี

	 	 สามัคคีร่วมอุทิศตน	 	 ให้คณะสัตวแพทย์รุ่งเรือง

อัตราก�าลัง
ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งหมด	จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม ร้อยละ

ข้าราชการ 30 22 52 14.73

พนักงานมหาวิทยาลัย	เงินแผ่นดิน 44 38 82 45.98

พนักงานมหาวิทยาลัย	เงินรายได้ - 11 11 4.91

พนักงานราชการ - 5 6 2.68

ลูกจ้างประจ�า - 28 28 12.50

ลูกจ้างชั่วคราว - 30 30 15.63

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ - 9 9 3.57

รวม 74 143 218 100.00

ร้อยละ 33.04 66.96 100.00

ข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2559
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ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ต�าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ

อาจารย์ 6 11 17 22.97

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 24 40 54.06

รองศาสตราจารย์ 8 9 17 22.97

รวม 30 44 74 100.00

ร้อยละ 40.54 59.46 100.00

ข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2559

ตารางแสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามระดับวุฒิการศึกษา

ต�าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ

ปริญญาตรี 6 3 9 12.16

ปริญญาโท 11 11 22 29.73

ปริญญาเอก 13 30 43 58.11

รวม 30 44 74 100.00

ร้อยละ 40.54 59.46 100.00

ข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2559

คณะผู้บริหารชุดที่  1

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย		รัตนเศรษฐากุล คณบดี 31	ตุลาคม	2529	-	30		ตุลาคม	2533

รศ.น.สพ.พิเชฏฐ	์	เหลืองทองค�า รองคณบดีฝ่ายบริหาร 18	กุมภาพันธ์	2530	-	9	ตุลาคม	2533

รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์		วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 18	กุมภาพันธ์	2530	-	9	ตุลาคม	2533

รศ.น.สพ.ดร.ไพบูลย์		บูรณรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 18	กุมภาพันธ์	2530	-	9	ตุลาคม	2533

ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร	ตั้งธนธานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

18	กุมภาพันธ์	2530	-	1	พฤศจิกายน	2530

อ.สพ.ญ.วรรษา		สุกิจรัตนาภรณ์ 30	ตุลาคม	2532	-	9	ตุลาคม	2533

นายอุดร		พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10	พฤษภาคม	2532	-	30		ตุลาคม	2533
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คณะผู้บริหารชุดที่  2

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย		รัตนเศรษฐากุล
คณบดี

10	ตุลาคม	2533	-	4		ตุลาคม	2537
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.สพ.ญ.ดวงสมร		สุวัฑฒน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

22	เมษายน	2533	-10	ธันวาคม	2534

รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์		วงศ์ศรีแก้ว 16	ธันวาคม	2534	-4		ตุลาคม	2537

รศ.น.สพ.พิเชฏฐ	์	เหลืองทองค�า รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 10	ตุลาคม	2533	-	4		ตุลาคม	2537

อ.น.สพ.ณรงค์		สุธัมนาถพงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

10	ตุลาคม	2533	-	1	ธันวาคม	2534

อ.น.สพ.สุริยาพันธุ์		สุขใจ

18	มีนาคม	2534	-	19	เมษายน	2534

(รักษาราชการแทนระหว่าง	อาจารย์ณรงค์		

สุธัมนาถพงษ์	ลาศึกษาดูงาน)

ผศ.น.สพ.สมบูรณ์		แสงมณีเดช 6	มกราคม	2535	-	1	สิงหาคม	2535

อ.น.สพ.เสรี		แข็งแอ 15	สิงหาคม	2535–	4	ตุลาคม	2537

นายอุดร		พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10ตุลาคม	2533	-	4		ตุลาคม	2537

คณะผู้บริหารชุดที่  3

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

รศ.น.สพ.พิเชฏฐ	์	เหลืองทองค�า คณบดี 5	ตุลาคม	2537	-	4	ตุลาคม	2541

ผศ.น.สพ.มงคล		โปร่งเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

8	ตุลาคม	2537	-	15	ตุลาคม	2539

รศ.น.สพ.ประจักษ์		พัวเพิ่มพูลศิริ 15		ตุลาคม	2539	-	4	ตุลาคม	2541

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยสิทธิ์		มาศเกษม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5	ตุลาคม	2537	-1	พฤศจิกายน	2538

รศ.สพ.ญ.อารินี	ชัชวาลธีระ 2	พฤศจิกายน	2538	–	7	พฤศจิกายน	2539

รศ.น.สพ.ดร.ประสาน		ตังควัฒนา 23	มกราคม	2540	–	23	พฤษภาคม	2540

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์		นพวิญญูวงศ์ 1	พฤศจิกายน	2540	-	4	ตุลาคม	2541

อ.น.สพ.เสรี		แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 5	ตุลาคม	2537	-	4	ตุลาคม	2541

ผศ.น.สพ.สุชาติ		วัฒนชัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5	ตุลาคม	2537	–9	เมษายน	2539

ผศ.น.สพ.สายใจ		กองเพชร 10	เมษายน	2539	-	4	ตุลาคม	2541

นายอุดร		พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5	ตุลาคม	2537	-	4	ตุลาคม	2541
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คณะผู้บริหารชุดที่  4

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

รศ.น.สพ.ประจักษ์	พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดี 5	ตุลาคม	2541	-	4	ตุลาคม	2545

ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร		ตั้งธนธานิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5	ตุลาคม	2541	-	4	ตุลาคม	2545

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์		นพวิญญูวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 5	ตุลาคม	2541	-	4	ตุลาคม	2545

อ.น.สพ.เสรี		แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 5	ตุลาคม	2541	-	4	ตุลาคม	2545

อ.น.สพ.นฤพนธ์		ค�าพา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5	ตุลาคม	2541	-	11	ตุลาคม	2542

ผศ.น.สพ.สมโภชน์		วีระกุล 1	พฤศจิกายน	2542	-	4	ตุลาคม	2545

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร		สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

1	มกราคม	2542	-1	กรกฎาคม	2543

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร		พรตระกูลพิพัฒน์ 6	กรกฎาคม	2543	-	4	ตุลาคม	2545

นายอุดร		พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5	ตุลาคม	2541	-	4	ตุลาคม	2545

คณะผู้บริหารชุดที่  5

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

รศ.น.สพ.ประจักษ์	พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดี 5	ตุลาคม	2545	-	4		ตุลาคม	2549

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์		นพวิญญูวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5	ตุลาคม	2545	-	4		ตุลาคม	2549

ผศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์		แสงมณีเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 5	ตุลาคม	2545	-	4		ตุลาคม	2549

ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร		ตั้งธนธานิช

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

5	ตุลาคม	2545	-	4		ตุลาคม	2549

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์		นพวิญญูวงศ์

1	กุมภาพันธุ์	2546		-	1	พฤศจิกายน	2547

(	รักษาราชการแทน		ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร	

ตั้งธนธานิช		ที่ลาเพิ่มพูนความรู้	)

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์		เอี่ยมละมัย
รองคณบดีผ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์
5	ตุลาคม	2545	-	4		ตุลาคม	2549

ผศ.น.สพ.สมโภชน์		วีระกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5	ตุลาคม	2545	-	4		ตุลาคม	2549

ผศ.น.สพ.ชูชาติ		กมลเลิศ 2	ตุลาคม	2546	-	4	ตุลาคม	2549

ผศ.น.สพ.ดร.อนันตชัย	ชัยยศวิทยากุล รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 1	กรกฎาคม	2546	-	4	ตุลาคม	2549

นายอุดร		พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5	ตุลาคม	2545	-	4		ตุลาคม	2549



 16 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

คณะผู้บริหารชุดที่  6

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์		เอี่ยมละมัย คณบดี 5	ตุลาคม	2549	-	ตุลาคม	2553

รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ	์	แสงมณีเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5	ตุลาคม	2549	-		ตุลาคม	2553

ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ		กนิษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 5	ตุลาคม	2549	-	ตุลาคม	2553

รศ.น.สพ.ปรีณัน		จิตะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 5	ตุลาคม	2549	-	ตุลาคม	2553

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร		พรตระกูลพิพัฒน์
รองคณบดีผ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์
5	ตุลาคม	2549	-	ตุลาคม	2553

รศ.น.สพ.ชูชาติ		กมลเลิศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1	พฤศจิกายน	2549-	กุมภาพันธุ์	2550

รศ.สพ.ญ.กัลยา		เจือจันทร์ 5	ตุลาคม	2549	-	ตุลาคม	2553

อ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์		ค�าพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 5	ตุลาคม	2549	-	ตุลาคม	2553

นายอุดร		พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5	ตุลาคม	2549	-	ตุลาคม	2553

คณะผู้บริหารชุดที่  7

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์		เอี่ยมละมัย คณบดี 5	ตุลาคม	2553–4	ตุลาคม	2557

รศ.น.สพ.ชูชาติ		กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตุลาคม	2553–4	ตุลาคม	2557

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์		เอี่ยมละมัย
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ
5	ตุลาคม	2553	-	1	พฤศจิกายน	2553

ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา		จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2	พฤศจิกายน	2553	–	4	ตุลาคม	2557

รศ.ดร.ถาวร		มิ่งสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 5	ตุลาคม	2553	–	4	มิถุนายน	2554

ผศ.น.สพ.เอกชัย		ภัทรพันธ์วิเชียร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 4	กันยายน	2554–4	ตุลาคม	2557

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร		พรตระกูลพิพัฒน์
รองคณบดีผ่ายวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์
5	ตุลาคม	2553	–	4	ตุลาคม	2557

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล		ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5	ตุลาคม	2553	–	4	ตุลาคม	2557

ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์		ค�าพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 5	ตุลาคม	2553	–	4	ตุลาคม	2557

นายอุดร		พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5	ตุลาคม	2553–4	ตุลาคม	2557
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คณะผู้บริหารชุดที่  8

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่งบริหาร ระยะเวลา

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ			กมลเลิศ คณบดี 5	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

ผศ.น.สพ.สายใจ		กองเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา		จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 5	ตุลาคม	2557	–16	ก.ย.	2558

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต		ชูคันหอม
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ
2	ตุลาคม	2558	-	1	เมษายน	2559

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต		ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 2	เมษายน	2559	–ปัจจุบัน

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์		จรัสแสง รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ
5	ตุลาคม	2557	–16	ก.ย.	2558

ผศ.น.สพ.สายใจ		กองเพชร
รักษาการแทน	รองคณบดี

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
2	ตุลาคม	2558	–	1	เมษายน	2559

รศ.สพ.ญ.กัลยา		เจือจันทร์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่าย

วางแผนและประกันคุณภาพ
2	เมษายน	2559	-	ปัจจุบัน

รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ		อังกิติตระกูล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ
5	ตุลาคม	2557	–16	ก.ย.	2558

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร		ดิเรกศิลป์
รักษาการแทน	รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
2	ตุลาคม	2558	–	1	เมษายน	2559

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร		ดิเรกศิลป์
รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
2	เมษายน	2559–	ปัจจุบัน

ผศ.สพ.ญ.นุสรา		สุวรรณโชติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์
5	ตุลาคม	2557	–16	ก.ย.	2558

ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์		อ้วนพรมมา

รักษาการแทน	รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์

2	ตุลาคม	2558	–	1	เมษายน	2559

รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน		สุขสวัสดิ์

รักษาการแทน	รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์

2	เมษายน	2559	–	ปัจจุบัน

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร		สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 5	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน

นายอุดร		พุทธิมา
หัวหน้าส�านักงานคณบดีคณะสัตว

แพทยศาสตร์
5	ตุลาคม	2557	–	ปัจจุบัน
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คณะที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์	มข	ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่
ปี	 พ.ศ.	 2550	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยท่ีปรึกษาฯ	 จะเป็นหัวหน้าส่วนงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับคณะสัตว
แพทยศาสตร	์ เช่น	 ผู้อ�านวยการหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	นายกสมาคมต่างๆ	 	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทย์	 และ							
ผู้ประกอบการ	 เพื่อช่วยในการให้ข้อเสนอแนะ	 เสนอมุมมอง	 และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิต
บัณฑิต	การบริการวิชาการ	การวิจัย	และการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ		โดยคณะที่ปรึกษาแต่ละชุดมีรายละเอียด
ดังนี้

1.  คณะที่ปรึกษาประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2550

ล�าดับ ชื่อ- สกุล ต�าแหน่ง

1 นายปานชัย	บวรรัตนปราณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2 รศ.น.สพ.สงคราม	เหลืองทองค�า นายกสัตวแพทยสภา

3 น.สพ.ประเทือง	สุดสาคร นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 สพ.ญ.ศิรยา  ชื่นก�าไร นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัด

โรคสัตว์แห่งประเทศไทย	
5 น.สพ.ธนิตย์	เอนกวิทย์ ผู้อ�านวยการส�านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที	่4

6 สพ.ญ.มาณวิกา		ผลภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ตอนบน)

7 น.สพ.จตุรงค์		จริยะนรวิชช์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี

ชีวภาพขอนแก่น

8 นายณรงค์		วงศ์เณร	 	

 

หัวหน้าส�านักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 น.สพ.ศีลธรรม		วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

10 น.สพ.ชัชวาล		อรวรรณนุกูล นายกสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์

11 นายชัยยุทธ		ศรีวิไลลักษณ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 นายประยุทธ		ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการเครือศรีวิโรจน์ฟาร์ม

13 น.สพ.ธวัชชัย	พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย		รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

15 รศ.น.สพ.พิเชฏฐ	์	เหลืองทองค�า อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

16 รศ.น.สพ.ประจักษ	์	พัวเพิ่มพูลศิริ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
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2.  คณะที่ปรึกษาประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553

ล�าดับ ชื่อ- สกุล ต�าแหน่ง

1 ศ.เกียรติคุณ	ดร.สุมนต์		สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 นายปราโมทย์	สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

3 น.สพ.ยุคล	ลิ้มแหลมทอง นายกสัตวแพทยสภา

4 รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา	ไศละสูต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 ผศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี  	ฉัตรดรงค์ นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัด

โรคสัตว์แห่งประเทศไทย	

6 นายทศพร	ศรีศักดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที	่4

7 น.สพ.จตุรงค์		จริยะนรวิชช์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี

ชีวภาพขอนแก่น

8 นายณรงค์		วงศ์เณร	 	

 

หัวหน้าส�านักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 น.สพ.ศีลธรรม		วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

10 น.สพ.ชัชวาล		อรวรรณนุกูล นายกสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์

11 นายชัยยุทธ		ศรีวิไลลักษณ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 นายประยุทธ		ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการเครือศรีวิโรจน์ฟาร์ม

13 น.สพ.จักรฤกษ	์	นิยมทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย		รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

15 รศ.น.สพ.พิเชฏฐ	์	เหลืองทองค�า อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

16 รศ.น.สพ.ประจักษ	์	พัวเพิ่มพูลศิริ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

3.  คณะที่ปรึกษาประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์มีวาระ 2 ปี แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

ล�าดับ ชื่อ-	สกุล ต�าแหน่ง

1 นายสมบัต	ิ	ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2 รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย	โรจนเสถียร นายกสัตวแพทยสภา

3 รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา	ไศละสูต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ล�าดับ ชื่อ-	สกุล ต�าแหน่ง

4 ผศ.สพ.ญ.ดร.วลาสิน	ี มูลอามาตย์ นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัด

โรคสัตว์แห่งประเทศไทย	

5 น.สพ.ศีลธรรม		วราอัศวปติ ผู้อ�านวยการส�านักปศุสัตว์เขต	4

6 สพ.ญ.มาณวิกา		ผลภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

7 น.สพ.จตุรงค์		จริยะนรวิชช์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี

ชีวภาพขอนแก่น

8 น.สพ.ปราโมทย์		ศรีธรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

9 น.สพ.ชัชวาล		อรวรรณนุกูล นายกสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์

10 สพ.ญ.บุญญิตา		รุจฑิฆัมพร นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

11 นายประยุทธ		ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการเครือศรีวิโรจน์ฟาร์ม

12 น.สพ.บุญช	ู	ทองเจริญพูลพร กรรมการผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

13 น.สพ.รุจเวทย	์	ทหารแกล้ว ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร

14 ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย		รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

15 รศ.น.สพ.พิเชฏฐ	์	เหลืองทองค�า อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

16 รศ.น.สพ.ประจักษ	์	พัวเพิ่มพูลศิริ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

19 น.สพ.อาคม	ชีวะเกรียงไกร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



 21 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

4.  คณะที่ปรึกษาประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีวาระ 2 ปี แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 

	 1.	 รศ.ดร.กิตติชัย		ไตรรัตนศิริชัย	

	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 	 	 2.	 รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย		โรจนเสถียร

	 	 	 	 	 นายกสัตวแพทยสภา	

	 3.	 น.สพ.สรวิศ		ธานีโต	

	 	 นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	

	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 	 	 	 4.	 ผศ.สพ.ญ.ดร.วลาสิน	ี	มูลอามาตย์	

	 	 	 	 	 นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัด

	 	 	 	 	 โรคสัตว์แห่งประเทศไทย	

	 5.	 น.สพ.ศีลธรรม		วราอัศวปติ	

	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานปศุสัตว์เขต	4 

	 	 	 	 6.	 สพ.ญ.มาณวิกา		ผลภาค

	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย	์

	 	 	 	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ตอนบน)	
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	 7.	 น.สพ.จตุรงค	์	จริยะนรวิชช์	

	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 

	 	 	 	 8.	 นายชยานนท	์	กฤตยาเชวง	

	 	 	 	 	 นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์	

	 9.	 น.สพ.ปราโมทย	์	ตาฬวัฒน์

	 	 นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย	

	 	 	 	 10.	 นายประยุทธ		ศรีวิโรจน์	

	 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการบริษัท	เอส.เอฟ.ขอนแก่น	จ�ากัด 

	 11.	 น.สพ.ด�าเนิน		เสาะสืบงาม

  กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	Farms	&	Foods	Assurance	Co.,	ltd	

	 	 	 	 12.	 น.สพ.รุจเวทย์		ทหารแกล้ว	

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 	 	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร	

	 13.	 ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย		รัตนเศรษฐากุล

	 	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
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	 	 	 	 14.	 รศ.น.สพ.พิเชฏฐ	์	เหลืองทองค�า

	 	 	 	 	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 15.	 รศ.น.สพ.ประจักษ	์	พัวเพิ่มพูลศิริ

	 	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 	 	 	 16	 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์		เอี่ยมละมัย	

	 	 	 	 	 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	

	 17	 รศ.ดร.ไชยณรงค์		นาวานุเคราะห์

	 	 ผู้แทนผู้ปกครอง	

	 	 	 	 18	 น.สพ.ธนวัสส	์	วิบูลย์อุทัย

	 	 	 	 	 ผู้แทนศิษย์เก่า	

	 19	 น.สพ.วชิระ		แก้วสิงห์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์		

	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ขอนแก่น
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์

อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มพีระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์	

พ.ศ.	๒๕๔๕	ก�าหนดให้สัตวแพทยสภามีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 ส่งเสริมการศึกษา	 การวิจัย	 และการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 และมีอ�านาจในการรับรองปริญญา	

อนุปริญญา	 ประกาศนียบัตร	 อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการ

สัตวแพทย์ของสถาบันต่างๆ

	 มาตรา	4	ในพระราชบัญญัตินี้

	 “วิชาชีพการสัตวแพทย์”	หมายความว่า	วิชาชีพเกี่ยวกับการ	

กระท�าใดๆ	ต่อร่างกายสตัว์เพือ่การตรวจโรค	การวนิจิฉยั	การป้องกนัโรค	

การบ�าบัดรักษา	 หรือการก�าจัดโรคสัตว์	 และการกระท�าโดยตรงต่อ

ร่างกายสตัว์ด้วยการฉดีสารหรอืการสอดใส่วตัถใุดๆ	เข้าไปในร่างกายสัตว์

เพื่อการตกแต่งหรือการบ�ารุงร่างกายสัตว์	 การตอนหรือการขยายพันธุ์

สัตว์ด้วยเทคนิคที่สามารถป้องกันการแพร่โรคทางการสืบพันธุ์	 และให้

หมายความรวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และมนุษย์	 และการโภชนา								

ภบิาลด้านสขุศาสตร์การอาหารและการปนเป้ือนในอาหารทีม่ต้ีนก�าเนดิ

มาจากสัตว์

	 “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์”	หมายความว่า	บุคคลซึ่ง

ได้ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์จาก

สัตวแพทยสภา

	 เพือ่ควบคมุการประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์	ให้ได้มาตรฐาน

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง	ต้อง	ได้

รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง	 รวมทั้งได้มีประกาศและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ได้แก่

	 1.	 ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา	พ.ศ.	2552	

	 ซึ่งก�าหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่

เป็นเจ้าของหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตร์ทีผ่ลติบณัฑติ	ให้ได้รบัปรญิญาใน

วิชาชีพการสัตวแพทย์	 ต้องย่ืนขอ			

รับรองหลักสูตรและสถาบัน	 โดยมี

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

การสัตวแพทย์	 มีหน้าที	่ ก�าหนดและ

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพฯ	 ให้ความ

เห็น ในการปรับปรุ งห ลัก เกณฑ ์

มาตรฐานหลัก สูตรและสถาบัน	

พจิารณาให้ความเหน็ชอบ	หรอืไม่เหน็

ชอบ	หรอืเพกิถอนการรบัรองปรญิญา

ตามที่คณะท�างานพิจารณาหลักสูตร

และสถาบันเสนอ	 เพื่อเสนอให้คณะ

กรรมการสัตวแพทยสภาพิจารณา						

ต่อไป

	 2.	 ประกาศสัตวแพทยสภา
ที	่7/2552	เรือ่ง	หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
พิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิต	
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

	 ซึ่งระบุคุณสมบัติและความ

พร้อมในการจดัการศึกษาของสถาบนั

อุดมศึกษาที่ประสงค์ผลิตสัตวแพทย

ศาสตรบัณฑิต	ดังนี้	(โดยย่อ)

	 1.	 ต ้ อ ง เ ป ็ น ส ถ า บั น
อุดมศึกษาที่ส�านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับรอง	 มีแผนการด�าเนิน
งาน	5	ปีทีม่คีวามชดัเจนและเป็นไปได้	
และมีแผนปฏิบัติการก่อนเริ่มการ
ศึกษาของแต่ละชั้นปี	อย่างน้อย	1	ปี
การศึกษา

	 2.	 มีอาจารย ์ประจ�าใน
สัดส่วน	 อาจารย์	 1	 คน	 ต่อ	 จ�านวน
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นักศึกษาไม่เกิน	8	คน	 	มีอาจารย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของ
จ�านวนอาจารย์ประจ�าทัง้หมด	มีจ�านวนอาจารย์ประจ�า
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่างน้อยร้อยละ	 25	 และ	 40	
ส�าหรับสถาบันที่เปิดสอนมาแล้ว	10	และ	20	ป	ีตาม
ล�าดับ

	 3.	 มีคุณสมบัติและการรับนักศึกษาเป็นไป
ตามที่หลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐาน

	 4.	 มหีลกัสตูรทีม่จี�านวนหน่วยกติ	ไม่ต�า่กว่า	
240	หน่วยกิต	มีการจัดการเรียนการสอนเป็น	6	ป	ีแบ่ง
เป็นการศึกษาระดับเตรียมสัตวแพทย์	 1	 ปี	 ระดับ												
ปรคีลนิกิ	2	ปี	และระดับคลนิกิ	3	ปี	ระดบัคลนิกิมเีนือ้หา
ทางทฤษฎีและปฏิบัติกับสัตว์ชนิดพื้นฐาน	 ได้แก่	 สุนัข	
สุกร	สัตว์เคี้ยวเอื้อง	สัตว์ปีก	ม้า	เป็นอย่างน้อย	ต้องมี
วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์	 และ
ปริญญานิพนธ์

	 5.	 มีการจัดท�าประมวลรายวิชาที่ชัดเจนทุก
รายวชิา	การปรบัปรงุหลกัสตูรเป็นไปตามมาตรฐานและ
ได้รับความเห็นชอบจากสัตวแพทยสภาก่อนเปิดการ
เรียนการสอน

	 6.	 มี ก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า ร ะดั บ เ ต รี ย ม
สัตวแพทย์	 เหมาะสมตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาก�าหนด

	 7.	 มีการจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก	โดยมี
สัดส่วนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติไม่เกิน	8	คนต่อ	1	กลุ่ม
ปฏิบัติการต่างๆ	 และมีการศึกษาปฏิบัติการต่อสัตว	์				
ชนิดพื้นฐาน

	 8.	 ก ารจั ดการศึ กษาระดั บคลิ นิ ก 	 มี																		
โรงพยาบาลที่มีการบริการท้ังสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์	 มี
การบริการ	และการชันสูตรโรค	ที่ได้มาตรฐาน

	 9.	 มีห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการ	และโรงเรือน
สัตว์ทดลองและอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติการท่ีเหมาะสม
กับจ�านวนนักศึกษา	เช่น	1	ชุดอุปกรณ์หรือสัตว์ทดลอง	
ไม่เกิน	8	คน	

	 10.	 มห้ีองสมดุและสือ่สารสนเทศเป็นไปตาม
มาตรฐานห้องสมุด

	 11.	 มีการจัดให้มีการตรวจสอบและผ่านการ
ประเมนิคณุภาพภายในทกุปี	ภายนอกทุก	5	ปี	และจาก
สัตวแพทยสภาทุก	5	ปี

	 3.	 ข ้อบั งคับสัตวแพทยสภา	 ว ่ าด ้ วย															
หลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไข	การขึน้ทะเบยีนและการ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	
พ.ศ.	2553

	 ซึง่ได้ก�าหนดเงือ่นไขไว้ว่า	การขึน้ทะเบยีนและ

การออกใบอนุญาตเป ็นผู ้ประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทย์	 ชั้นหน่ึง	 ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสัตว

แพทยศาสตร์บัณฑิตจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรองตั้งแต่							

ปีการศึกษา	 2553	 เป็นต้นไป	 จะได้รับใบอนุญาตเป็น				

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	เมื่อผ่านการประเมิน

ผลระดับความรู ้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

	 4.	 ประกาศสตัวแพทยสภา	ที	่8/2553	เรือ่ง	
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย	์พ.ศ.	2553	

	 เป็นหลักเกณฑ์และคู่มือประกอบมาตรฐาน

วิชาชีพการสัตวแพทย ์ 	 ที่ภาคีคณบดีคณะสัตว

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งด�าเนินการศึกษาและ

ประชุมระดมสมองในเรื่องความรู ้ความสามารถที่

สัตวแพทย์พึงมีเมื่อส�าเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิต	 โดยก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ	 ประกอบด้วย	

ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการ

สตัวแพทย์และเอกลกัษณ์ประจ�าตวั		ความรูค้วามเข้าใจ

ในวิชาการสาขาสัตวแพทย	์ 	 และความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

	 สตัวแพทยสภาได้ออกประกาศเพือ่ใช้เป็นข้อ

ก�าหนดในการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา	 โดยศูนย์
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ประเมินความรู ้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	(ศ.ป.สพ.)	จะท�าหน้าที่

จัดท�าระบบ	วิธีการทดสอบ	ด�าเนินการสอบวัดความรู้

และรบัรองความสามารถของบณัฑติสตัวแพทย์	ให้เป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

	 จะเหน็ได้ว่า	ข้อก�าหนดภายใต้พระราชบญัญัติ

วิชาชีพการสัตวแพทย	์ข้างต้นเป็นข้อก�าหนดที่ส่งเสริม

ให้มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ไทยมีความเข้มแข็ง

ทั้งโดยกระบวนการรับรองปริญญาในวิชาชีพการ

สัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา	 	 และโดยการสอบ

ประเมินความรู ้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึ่งเป็นข้อก�าหนดที่ได้

จากการระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วน	

สามารถปรับเปลี่ยนได ้ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ

	 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	เป็นหนึ่งในหกสถาบันผลิตสัตวแพทย์ที่ได้รับ

การรบัรองปรญิญา	ตามข้อบงัคบัสตัวแพทยสภา	ว่าด้วย

การรับรองปริญญาในวิชาชีพสัตวแพทย์ของสถาบัน			

การศึกษา	พ.ศ.	2552	มีระยะเวลา	5	ปี	นับจากวันที่	

ข้อบังคับประกาศใช้	 	 ทั้งนี้ได้ด�าเนินการยื่นเพื่อการ

รับรองปริญญาใหม่และโดยได้รับเห็นชอบหลักสูตร			

สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต	หลักสูตรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2558	

เมื่อวันที่	7	พ.ย.	2557	ได้รับการตรวจประเมินสถาบัน

เพื่อการรับรองปริญญาประกาศสัตวแพทยสภาที่	

7/2552	เรื่อง	หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตร

และสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไปแล้วเมื่อ			

วันที่	16-19	พ.ย.	2558
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       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

มุมมอง 30 ปี 
ที่ผ่านมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย
อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครบรอบ 30 ปี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ในปี พ.ศ. 2559 นี้
	 หากย้อน	มองอดีตไป	นับแต่การก่อก�าเนิด	พัฒนาการ	ล้วนเป็นผลรวมจากความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาของ					

ผู้บริหารคณะทุกสมัยร่วมกับบุคลากรทุกคน	คณะได้ปรับตัวกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	ทั้งจากภายนอกคณะ	ภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในแวดวงวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

นโยบายภาครฐัและองค์กรทีด่แูลสขุภาพสตัว์สากล	ความส�าคญัของการผลติอาหารปลอดภยั	มโีรคอบุตัใิหม่เกดิขึน้

มากขึ้น	 การปรับเปลี่ยนบทบาทวิชาชีพการสัตวแพทย์เพื่อสังคม	 มีการรวมกลุ่มสถาบันสัตวแพทย์ไทยเพื่อ																

ความเข้มแข็งและคุณภาพของวิชาชีพ	 การรวมกลุ่มสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์ในเอเชียและอาเซียนที่สร้าง												

ความร่วมมือเข้มแข็งมากขึ้น	

	 ตลอด	 30	 ปีนี้มีเรื่องราวมากมายเกิดข้ึน	 คณะต้องปรับตัวเปล่ียนแปลงต้องเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ													

การบริการชุมชน	การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพต่างๆ	มีความเป็นสากล	และผลิตบัณฑิตคุณภาพเป็น	

ที่ยอมรับให้สังคม	 ก้าวมาถึงวันนี้ที่เราภูมิใจในความส�าเร็จที่ร่วมกันจากผู้คนทุกภาคส่วน	 ท�าให้สามารถกล่าวได้ว่า	

เราเป็น คณะสัตวแพทย์ชั้นน�าของอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหน่ึงเดียว (Leader in Veterinary 

Science of ASEAN and Excellence in One Health) ทั้งนี้จากการประเมิน โดย QS World University 

Ranking by subjects ในปี พ.ศ. 2558 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มข. ตดิอนัดบั 1 ใน 100 สาขาสตัวแพทยศาสตร์

ของโลก	อันเป็นบทสรุปที่ชัดเจนในความเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประทศ	ในวันนี้

คณะเรามีบัณฑิตสัตวแพทย์จบการศึกษา	23	รุ่น	จ�านวน	1,462	คน	ประกาศนียบัตร	11	คน	มหาบัณฑิต	66	คน

และ	ดุษฎีบัณฑิต	1	คน	รวมทุกสาขาวิชา	1,540	คน	ศิษย์ของคณะได้ท�างานบริการสุขภาพ	ร่วมพัฒนาวิชาชีพ	ช่วย

สังคมชุมชน	 สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับคณะของเรามาโดยตลอด คณะผ่านการดูแลบริหารคณะจาก													

ทีมบริหาร	8	ชุดในความรับผิดชอบของคณบด	ี5	คน	เรามีความเข้มแข็งระดับหนึ่ง และยังคงต้องพัฒนาตัวเอง

ให้เข้มแข็งมีคุณภาพมาตรฐาน มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ บริการสุขภาพสัตว์ งานวิจัย งานชันสูตร            

โรคสัตว์ และคงความเป็นสากลให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

ระยะแรกถือเป็นระยะแห่งการจัดตั้งคณะและสร้างความมั่นคง (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2541)
	 ด้วยความจ�าเป็นของประเทศท่ีต้องการสัตวแพทย์เพิ่มขึ้น	 เพื่อรองรับการขยายตัวของปศุสัตว์และ

เศรษฐกิจของประเทศ	 จึงได้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	 แห่งที่	 3	 ของประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																	

ณ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในวันท่ี	 7	 พฤษภาคม	 2529	 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา	 วันที่	 13																		

พฤษภาคม	2529	
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	 แม้จะไม่มคีวามพร้อมทัง้อาคารสถานทีเ่รยีน	โรงพยาบาลสตัว์	

และบคุลากร	แต่ด้วยเป็นวชิาชพีทีป่ระเทศเหน็ว่า	ขาดแคลนจ�าเป็นต้อง

ผลิตคนเพิ่ม	 การพัฒนาหลังการก่อตั้งจึงท�าอย่างจริงจัง	 ในระยะแรก										

มีอาจารย์ที่ เป ็นนายสัตวแพทย์ท�างานในคณะแพทยศาสตร์และ													

คณะเกษตรศาสตร์	ในมหาวทิยาลัยขอนแก่น	ย้ายมาท�างานให้คณะ	และ

คณะได้อัตราก�าลังจากมหาวิทยาลัย	 จึงรับอาจารย์ใหม่เข้าท�างาน	 ใน

ระยะแรกเป็นบัณฑิตจบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และบางคนย้ายจาก								

ภาครัฐและเอกชนมาท�างานให้คณะ	 ระยะแรกต้องขอใช้อาคารสถานที่

เรียนของคณะสาธารณสุขศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	และต่อมาปี	2531	ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนและอุปกรณ์	

ปี	2532	ได้รับงบประมาณสร้างสถานฟีาร์มฝึกนกัศกึษา	ทีอ่�าเภอวงัสะพงุ	

จังหวัดเลย	 ปี	 2533	 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์	 และ								

ปี	2537	ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก	1	หลังรวมถึงอุปกรณ์

สนับสนุนการเรียนการบริการสุขภาพสัตว์	 ในระยะแรกนั้นมีผู้เกี่ยวข้อง

มากมายจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และจากภายนอก	 โดย

เฉพาะคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งและ

ให้ความเห็นเลือกสถานที่ก่อสร้างคณะด้านติดถนนมิตรภาพพื้นที่

ประมาณ	 20	 ไร่	 รวมถึงการมาช่วยสอนในระยะแรกที่อาจารย์คณะยัง

ไม่มีความพร้อม	ในการเริ่มก่อตั้ง	มี	ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

ด�ารงต�าแหน่งรักษาการแทนคณบดี 11 มิถุนายน 2529 - 4 ตุลาคม 

2529 และด�ารงต�าแหน่งคณบดีวาระที่ 1 ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2529 -       

4 ตุลาคม 2533 และวาระที่ 2 ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2533 - 4 ตุลาคม 

2537 โดยมี	รศ.น.สพ.พิเชฎฐ์		เหลืองทองค�า	ช่วยพัฒนาสถานีฟาร์มฝึก

นักศึกษา	และ	รศ.น.สพ.ดร.ณรงค	์	กิจพาณิชย์	ดูแลพัฒนางานบริการ

ของโรงพยาบาลสัตว	์
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	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เปิดรับนักศึกษา	รุ่นที่	1	ในปีการศึกษา	2530	จ�านวน	40	

คน	และ	ในปี	2533	รับเพิ่มเป็นปีละ	60	คน	หลังจากมีนักศึกษาของคณะ	จบการศึกษา	คณะคงมีอัตราก�าลังเพิ่ม

จงึได้รบัอาจารย์เพิม่	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบณัฑติจบจากคณะสตัวแพทยศาสตร์	ม.ขอนแก่น	นกัศกึษาทีเ่ข้าเรยีนในระยะ

นั้นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ด้วยเป็นเป้าหมายการสร้างและพัฒนาคนในพื้นที่ให้ท�างาน

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก	

	 ต่อมา	รศ.น.สพ.พิเชฎฐ์ เหลืองทองค�า ด�ารงต�าแหน่งคณบดีตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2537 - 4 ตุลาคม 2541 

ได้มุ่งพัฒนาการเรียนของคณะ	และพัฒนาสถานีฟาร์มให้เป็นแหล่งบริการวิชาการให้ชุมชนรอบข้าง	รองรับการฝึก

ปฏิบัติงานให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการเรียนการสอน	และเพิ่มพูน

ความรู	้	

 ในระยะแรกนี ้ถอืเป็นยคุบกุเบกิ พฒันาโครงสร้างของคณะให้สมบรูณ์ เป็นยคุทีต้่องอดทนท�างานหนกั

เพื่อให้คณะสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง เป็นช่วงพัฒนาบุคลากร พัฒนาความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน        

งานบรกิารสขุภาพสตัว์ และเริม่พฒันางานวจิยั ในระยะน้ีรฐับาลไทยมีทนุการศกึษาต่อต่างประเทศให้คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ�านวนมาก ด้วยถือเป็นอาชีพขาดแคลนที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน จึงเป็นระยะที่คณะเน้น

การพัฒนาบุคลากรของคณะ สนับสนุนให้ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

	 ในระยะนี้มีการท�างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาด้านสัตวแพทย์	 โดยร่วมประชุมหารือปรับปรุง				

การเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน	 ตามความต้องการสังคมและการเปล่ียนแปลงของต่างประเทศ	 เรียกว่า																

“สัตวแพทยศาสตรศึกษา”	 และมีองค์กรวิชาชีพท่ีส�าคัญคือสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ	์

ท�างานทั้งด้านวิชาการและบริการสังคม	 ท�าให้วิชาชีพสัตวแพทย์ไทยมีความเข้มแข็งเป็นที่รู ้จักและยอมรับ																	

ต่อสาธารณะ	ในบทบาทสัตวแพทย์ไทยในประเทศไทยและนานาชาติ
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ระยะกลาง เป็นระยะแห่งการพัฒนาคณะ สร้างเครือข่ายวิชาชีพและการบริการชุมชน
	 ภายใต้การน�าของ	รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ด�ารงต�าแหน่งคณบดี วาระที่ 1 ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 

2541 - 4 ตุลาคม 2545 และวาระที่ 2 ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2545 - 4 ตุลาคม 2549 เป็นช่วงพัฒนาการเรียน							

การสอนการวิจัย	 มีอาจารย์จบการศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศกลับมาท�างานมากขึ้น	 คณะได้ปรับปรุง									

การเรียนการสอนและหลักสูตร	 ความโดดเด่นของหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ม.ขอนแก่น	 คือ	 การมี																						

สหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปีสุดท้าย	 ได้มีโอกาสท�างานในสถานประกอบการจริงทั้งในประเทศและ												

ต่างประเทศ	 มีการเปิดหลักสูตรหลังปริญญา	 สร้างโรงเรือนสัตว์ทดลองห้องปราศจากเช้ือระดับ	 P2	 มีการพัฒนา

ห้องเรียนรองรับการเรียนด้วยระบบสารสนเทศ	มีการจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศให้นักศึกษา	เริ่มจัด

งานประชุมวิชาการ	 และอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื่อง	 และ						

เริ่มมีการรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทย์โครงการพิเศษ	 เพื่อให้โอกาสคนท�างานแล้วที่ต้องการเรียนทางด้าน

สัตวแพทย์ได้มีโอกาสเข้าเรียน	ได้เริ่มจัดงานประกวดสุนัขครั้งแรกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 ในระยะนี้มีความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง	 ในการพัฒนาบุคลากรใน

ระดับปริญญาเอก	การท�างานวิจัยร่วม	การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	การจัดอบรมสัมมนา	เช่น	คณะสัตวแพทยศาสตร	์

ประเทศสวีเดน,	Utrecht	University	ประเทศเนเธอร์แลนด์,	Nippon	Veterinary	and	Life	Science	University	

ประเทศญี่ปุ่น	
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	 ระยะนีม้ปัีจจยัแวดล้อมเกดิขึน้หลายอย่างทีส่�าคัญคือ	มีระบบประกนัคุณภาพการผลิตบณัฑิตทีส่�านกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษามีบทบาทมากขึ้น	 ในการดูแลการศึกษาของประเทศ	 คณะและมหาวิทยาลัยต้องผ่าน								

การตรวจรับรองโดย	 สมศ.	 และ	 กพร.	 เป็นช่วงท่ีประเทศมีการเปิดการค้าเสรี	 และโลกไร้พรมแดนที่ต้องพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ			ม.ขอนแก่นได้ประกาศนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	ช่วงนี้

วิชาชีพเรามีสัตวแพทยสภาเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการ	 นับเป็นองค์กรส�าคัญท�างานเพื่อดูแลคุณภาพวิชาชีพการ

สัตวแพทย์โดยตรง	ขณะนั้นประเทศไทยมีคณะสัตวแพทยศาสตร	์6	สถาบันท�างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง	 เป็นภาคี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 เน้นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์																

การสร้างมาตรฐานวิชาชีพ	ร่วมกับสัตวแพทยสภา	มีสมาคมวิชาชีพต่างๆ	เกิดขึ้น	เช่น	สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบ

การบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย	เป็นภาวะที่มีการแข่งขันด้านมาตรฐานคุณภาพการผลิตสัตวแพทย์มากขึ้น	

ระยะท้าย เป็นระยะที่คณะท�างานกับอาเซียน และพัฒนางานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 
 คณบดี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย วาระที่ 1 ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2549 - 4 ตุลาคม 2553 และ

วาระท่ี 2 ตัง้แต่ 5 ตลุาคม 2553 - 4 ตลุาคม 2557 เป็นระยะทีม่กีจิกรรมนานาชาตมิากด้วยการเตรยีมเปิดอาเซยีน	

คณะเข้าร่วมสมาคมสตัวแพทย์แห่งเอเชยีและอาเซยีน	เพิม่ความเข้มแขง็

และเป็นที่รู้จักยอมรับในคุณภาพในสถาบันวิชาชีพการสัตวแพทย์ต่าง

ประเทศ	 ระยะน้ีสัตวแพทยสภาได้เน้นมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์	

ได้มีมาตรการตรวจรับรองมาตรฐานสถาบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุก

แห่ง	และเตรียมการสอบประเมนิความรูค้วามสามารถขัน้พืน้ฐานของการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 เพื่อให้ได้คุณภาพบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ดี

เป ็นมาตรฐานสากลเช ่นในต่างประเทศ	 และระยะน้ีมีคณะสัตว

แพทยศาสตร์เปิดใหม่เพิ่มหลายแห่ง	ส่วน	ม.ขอนแก่นได้ขับเคลื่อนสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ	ได้สนับสนุนให้บุคลากร

จัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางในทุกคณะ	 การประกันคุณภาพการศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยและคณะท�าอย่างเข้มข้นมาก	ทั้ง	กพร./	ECPE/	IQA/	

EdPEx	 	 ในระยะนี้ด้วย	 ความต้องการบริการสุขภาพสัตว์มีมากขึ้น											

โรงพยาบาลสตัว์เดมิให้บรกิารได้จ�ากดั	คณะได้รบังบประมาณจากรฐับาล	

ให้สร้างโรงพยาบาลสตัว์อาคารใหม่พร้อมอปุกรณ์สนบัสนนุ	เพือ่สนบัสนนุ

งานบริการสุขภาพสัตว์ในชุมชน	 เป็นศูนย์สุขภาพสัตว์	 วิจัยและชันสูตร

โรค	 ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า	 เอกชนและผู้เกี่ยวข้อง	อย่างกว้าง

ขวาง	ในช่วงนี้มีกิจกรรมโดดเด่นมากมาย	และที่สร้างความภาคภูมิใจให้

คณะและผู้เกี่ยวข้อง	เช่น

·	 	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์แด่	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	ในป	ี

พ.ศ.	2550	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ปี	พ.ศ.	2552	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ปี	พ.ศ.	2555
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·	 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์	 อาคาร							

โรงพยาบาลสัตว	์ศูนย์สุขภาพ	วิจัยและชันสูตรโรค	ในวันจันทร์ที่	22	ธันวาคม	พ.ศ.	2551	ต่อมาพระราชทานนาม

อาคารว่า	“สัตววิทยรักษ์”	และเสด็จเปิดอาคารในวันจันทร์ที่	16	ธันวาคม	พ.ศ.	2556		

·	 	ได้รับเมตตาจากหลวงตามหาบัว	ทอดผ้าป่ามหากุศลจัดงาน	ณ	คณะสัตวแพทยศาสตร	์ม.ขอนแก่น	

ในวันที่	14	พฤษภาคม	2550	ท่านได้เมตตาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์รักษาสัตว์ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ของคณะ

·	 	 การจัดงานบริการชุมชน	พัฒนาการประกวดสุนัขสู่การจัดงานวันโลกสัตว์เล้ียงที่กว้างขวางมากขึ้น

ร่วมกับสมาคมต่างๆ	ณ	 บริเวนบึงสีฐาน	 ภายใต้ค�าขวัญ	 “รักสัตว์เลี้ยงต้องรักจริง ไม่ทอดทิ้งเป็นภาระสังคม”         

มปีระชาชนเข้าร่วมจ�านวนมากเป็นงานทีก่ล่าวถงึมาก	แต่ต่อมาด้วยภารกจิทางวชิาการของคณะทีม่ากขึน้	จงึได้หยดุ

การจัดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง	มามุ่งงานการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ฯ	แห่งใหม่	พัฒนางานประชุมวิชาการประจ�าปี

ระดับชาติให้เป็นระดับนานาชาติ	 (Khon	 Kaen	 Veterinary	 Annual	 International	 Conference:	 KVAC)														

ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	 โดยเน้นเน้ือหาประชุมด้านสุขภาพหนึ่งเดียว	 (One	 Health	 Concept)	 มีหน่วยงานองค์กร									

ต่างประเทศและในประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมหลายสถาบัน
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·	 	พฒันาหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตร์บณัฑติ	ด้านสหกจิศกึษาและการรบัเข้านกัศกึษาทีห่ลากหลายช่อง

ทางท�าให้ได้นกัศกึษาจากทกุภมูภิาค	เพิม่การเปิดหลกัสตูรปรญิญาโท/เอก	ประกาศนยีบตัร	และหลักสูตรนานาชาติ	

เพื่อรองรับการเปิดอาเซียน	และเริ่มมีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนมากขึ้น

·	 	ขยายและพัฒนาความร่วมมือสถาบันการศึกษาด้านสัตวแพทย์ต่างประเทศ	ทั้งยุโรป	เอเชีย	อาเซียน	

และสหรัฐอเมรกิา	ในการพฒันาอาจารย์สูร่ะดบัปรญิญาเอก	การวจิยั	การแลกเปลีย่นนกัศึกษา	มคีวามร่วมมอืองค์กร

วิชาชีพสถาบันการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศมากกว่า	20	แห่ง	ในปี	ค.ศ.	2004-2005	ได้รับทุน	AUNP	

(ASEAN-EU	University	Network	Programme)	พัฒนานักวิชาการไทยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์

เคี้ยวเอื้อง	 และในปี	 ค.ศ.	 2007-2010	 ได้รับทุน	 Asia	 Link	 Programme	 (Promoting	 higher	 education	

networking	 between	 Europe	 and	 Asia)	 พัฒนานักวิชาการไทยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์																	

เคี้ยวเอื้อง	 และการร่วมผลิตบัณฑิตปริญญาเอก	 ในความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร	์ Utrecht	 University	

ประเทศเนเธอร์แลนด์	 มีความร่วมมือพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องกับคณะสัตวแพทยศาสตร	์

ประเทศสวีเดน	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสัตวแพทย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	เช่น	ประเทศเนเธอร์แลนด	์ญี่ปุ่น	

จีน	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	สหรัฐอเมริกา	เยอรมนี	เวียตนาม

·	 	ได้ให้การสนบัสนนุพฒันาวชิาชีพการสตัวแพทย์ให้ประเทศเพือ่นบ้าน	คือ	สปป.ลาว	จดัตัง้สาขาวชิา

สัตวแพทยศาสตร์ ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	โดยงบประมาณจากคณะและมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	รัฐบาลไทย	(TIGA)	สหรฐัอเมรกิา	(USAID)	และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	(OIE)	มหาวิทยาลยั

แห่งชาติลาวได้มอบประกาศเกียรติคุณให้คณะ	 เนื่องด้วยพัฒนาหลักสูตรสาขาสัตวแพทย์	 ให้คณะเกษตรศาสตร	์	

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	 ซึ่งจะจัดตั้งเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร	์ แห่งแรกของ	 สปป.ลาว	 (ใบย่องยอ	ณ	 วันที่	 7	

มิถุนายน	2556)

·	 	คณะเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพการสัตวแพทย์นานาชาต	ิเช่น	Association	of	Institutions	for	

Tropical	Veterinary	Medicine	(AITVM),	Asian	Association	of	Veterinary	Schools	(AAVS),	South	East	

Asia	 Veterinary	 Schools	 Association	 (SEAVSA)	 และมีความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรสาขา

สตัวแพทย์ในอาเซยีน	ร่วมกบั	OIE/FAO	และ	USAID	ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	ONE	HEALTH	ของประเทศไทย	

(THOHUN)	อย่างเป็นทางการ	ในปี	พ.ศ.	2556
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·	 	 คณะเข้าร่วมออกบริการสุขภาพสัตว์	 กับองค์กรต่างๆ	 เช่น	 สัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด�าริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ร่วมกับกรมปศุสัตว์	 ร่วมบริการสุขภาพ	 กับ	 พอ.สว.(สัตวแพทย์												

อาสาจุฬาภรณ์)	 ให้บริการชุมชนและวัดในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	 เข้าร่วมงานกับปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นใน

ยุทธศาสตร์เนื้อนมไข่จังหวัดขอนแก่น	 และโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่น	 ตลอดจน

คลินิกเกษตรเคลื่อนที	่จ.เลย	

·	 	พัฒนาวารสารสัตวแพทย์	มข.	เข้าอยู่ในฐาน	TCI	ในป	ี2552	และ	CAB	abstract	ในปี	2554

·	 พัฒนาระบบประกันคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 กพร.	 สกอ.	 สมศ.	 IQA/EdPex คณะได้            

รับรางวัลด้านบริหารองค์กรที่ภาคภูมิใจ เช่น	รางวัล	Good	practice	ประจ�าปี	2551	โดยส�านักงานประเมินและ

ประกันคุณภาพ	หมวด	5	:	มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความดีความชอบโดยการใช้

คะแนนของผลการปฏิบัติงาน	 	 ณ	 วันที่	 6	 พฤศจิกายน	 2552	 รางวัลผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น							

ระดับเครือข่าย	โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย	เนื่องในวันสหกิจศึกษาครั้งที	่2	
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ณ	วนัที	่6	มถินุายน	2553	รางวลัประกาศเกยีรตคิณุคณะทีม่ผีลงานบรหิารจดัการระบบประเมนิและประกนัคณุภาพ

ที่ดี	ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ณ	วันที	่3	ธันวาคม	2557

 คณบดี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน ได้สานต่องาน

ด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	สมศ.	ปรับการตรวจประเมินคุณภาพคณะเป็นระดับรายหลักสูตร	ในปี	พ.ศ.	2558	เป็น

ครัง้แรกทีส่ตัวแพทยสภาได้จดัสอบประเมนิความรูค้วามสามารถขัน้พืน้ฐานของการประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์	

ให้กับนิสิตนักศึกษาทุกคนจากทั้ง	6	สถาบัน	และคณะได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานสถาบันจากสัตวแพทยสภา	

นอกจากนี้สัตวแพทยสภาได้พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจ�าบ้าน	 (สัตวแพทย์เฉพาะทาง)	

ขึ้นเพื่อคุณภาพงานบริการสุขภาพสัตว์ให้กับสังคม	น่าจะเริ่มเปิดสอนได้ในป	ีพ.ศ.	2559	ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลง

ส�าคญัในมหาวทิยาลยัขอนแก่น	คอื	การออกนอกระบบของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ทีบ่คุลากรจะเปลีย่นสถานะเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย	 และมีการปรับโครงสร้างภายในคณะ	 โดยการรวมภาควิชาเป็นกลุ่มงาน	 เพื่อให้บูรณาการ

การท�างานร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ลดความซ�า้ซ้อน	นบัเป็นความท้าทายในการบรหิารบคุลากรของคณะและ

มหาวิทยาลัยโดยรวม	

 บทสรุป คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประสบความส�าเร็จด้วยปัจจัยส�าคัญ คือ
·	 มคีณาจารย์ทีม่คีวามมุง่มัน่ตัง้ใจสอน	สร้างสมประสบการณ์	รกัการถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์	และ

มีนักศึกษาท่ีมีความมุ่งม่ันไม่ย่อท้อ	 	 มีศิษย์ที่ดีมีใจเปิดกว้างสามารถปรับตัวเรียนรู้ได้ดี	 	 น�ามาสู	่										

การสร้างชื่อเสียง	 ความยอมรับในแวดวงวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ร่วม

กับมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ตั้งใจท�างานอย่างมีคุณภาพมีความรักผูกพันองค์กร	

·	 มีทีมผู้บริหารคณะท่ีมีความมุ่งม่ันตั้งใจท�างาน	 เสียสละให้คณะและส่วนรวมอย่างเข้มแข็ง	 ท�าให้

สามารถขับเคลื่อนคณะมาได้อย่างก้าวกระโดดในวันนี้	

·	 มีองค์กรวิชาชีพการสัตวแพทย์ไทยที่เข้มแข็ง	และมีความร่วมมืออย่างดีในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

และวิชาชีพ	เพื่อสังคมส่วนรวม

·	 มศีษิย์เก่าทีม่คีณุภาพ	ท�างานรบัใช้สงัคมและชมุชนอย่างเข้มแขง็	มีชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 และศิษย์เก่าให้การสนับสนุนพัฒนาคณะและช่วยดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีมา												

โดยตลอด
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	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งส�าคัญท่ีคณะต้องพัฒนาอย่างมุ่งมั่นในอนาคตคือ	 สร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพงาน

บริการด้านสุขภาพสัตว	์สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย	และพัฒนางานด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ให้มีความ

เชื่อมั่น	 สามารถให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้น	 เราทุกคนในคณะจะก้าวไปพร้อมกันเพื่อ

พัฒนาคณะและวิชาชีพการสัตวแพทย์ของเรา

บรรณานุกรม

ทศวรรษ	สัตวแพทย์	มข.		2539.		KKT	ขอนแก่น.

สองทศวรรษ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	2549.		บ.แนวทางเศรษฐกิจ	จ�ากัด.	กรุงเทพฯ.

25	ปี	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มข.	2554.	หจก.ขอนแก่นการพิมพ์	ขอนแก่น.

บทสรุป	 8	 ปี	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น:	 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์	 เอี่ยมละมัย.	 2557.																				 

	 หจก.ขอนแก่นการพิมพ์	ขอนแก่น.
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ก้าวต่อไปของคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก ่นก� าลัง        

ก้าวย่างสู่ทศวรรษท่ี 4 ของการ 

ก ่อตั้ง เป ็นการก ้าวย ่างท่ีอยู ่     

ภ า ย ใ ต ้ บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยน

รูปแบบการบริหารจากการเป็น

ส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐ และนอกจากนั้น

จากบทบาทของมหาวิทยาลัย

ข อ น แ ก ่ น ที่ ก ้ า ว ขึ้ น เ ป ็ น

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าของโลก 

(World Class University) ดงันัน้

คณะสตัวแพทยศาสตร์เองซึง่เป็น

ส่วนงานที่สังกัดมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จึงมีหน้าท่ีต้องด�าเนิน

งานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

วิ สั ย ทั ศ น ์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นกัน 

และถือเป็นความชัดเจนประการ

หนึ่งของกรอบของการบริหาร

งานคณะที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า 

และเพื่อที่จะท�าให้เห็นภาพของ

การพัฒนาที่ชัดเจนมากข้ึนใน

ฐานะคณบดีจึงขอเสนอทิศทาง

ของการพัฒนาในอนาคต ดังนี้

 1.	ด้านการผลิตบัณฑิต

 ปัจจุบันคณะมีการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต

ศึกษา ซ่ึงมีท้ังหมด 8 หลักสูตร ประกอบด้วยปริญญาตรี 1 หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร และปริญญาเอก 

2 หลักสูตร โดยการศึกษาในระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

(สพ.บ.) นั้นถ้าหากมองในเชิงปริมาณคณะจะยังคงจ�านวนการผลิตไว้ไม่ได้

เปลี่ยนแปลง แต่ในเชิงคุณภาพนั้นเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ

พัฒนาให้มีความพร้อมให้สมดังอัตลักษณ์ (Identity) ที่ได้ก�าหนดไว้คือ 

บัณฑิตพร้อมท�างาน	 (Ready	 to	Work) นั่นคือ พร้อมท�างานในทุก

สถานการณ์และทกุสถานทีท่ัว่โลก และการทีบ่ณัฑติของคณะจะมคีณุสมบตัิ

ดังนั้นได้ ก็จะต้องค�านึงถึงหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยหากพิจารณา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่เข้าสู่คณะนั้น ยังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่วิชาชีพ

การสัตวแพทย์ยังคงเป็นที่สนใจของนักเรียน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของผู้

สมคัรเข้าสอบทัง้โครงการปกตแิละโครงการพเิศษท�าให้คณะสามารถคัดเลือก

นกัเรยีนทีม่คีวามรูค้วามสามารถเข้าเรยีนได้มากขึน้ ดงันัน้จงึถอืว่าเป็นทนุพืน้

ฐานในระดับหนึ่งที่เป็นจุดแข็ง และคณะต้องมีหน้าที่เสริมสร้างความพร้อม

และความแขง็แกร่งทางด้านวชิาการและวชิาชีวติให้กบัว่าทีบ่ณัฑิตสัตวแพทย์

ในอนาคตต่อไป นอกจากนั้นจากบริบทของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ การอยูใ่นสงัคมโลกาภวิตัน์ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องมคีวามเข้มงวดรดักมุ

มากย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) รวมถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มี

ต่อวิชาชีพต่างๆ รวมถึงวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีสูงขึ้น เหล่าน้ีเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให ้คณะจะต้องตระหนักและน�ามาเป ็นสิ่งที่ต ้องค�านึงใน

กระบวนการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ เพื่อก้าวออกไปรับใช้สังคม ส�าหรับการ

ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษากถ็อืเป็นหวัใจส�าคญัอกีประการหนึง่ของคณะและ

สอดคล้องกันกับการก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ดังนั้นคณะจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะเพิ่มจ�านวนนักศึกษา
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ในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนักศึกษาต่างชาติและ

นกัศกึษาทีเ่ป็นคนไทยและนโยบายการให้ทนุการศกึษา

จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจ�านวนนักศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งนอกจากจะเสริมให้การวิจัยของ

คณะมีความเข้มแข็งมากข้ึนแล้วยังเป็นอีกหน่ึงช่อง

ทางในการสร้างความเป็นนานาชาตแิละสร้างความเข้ม

แขง็ทางวชิาการและวจิยัของคณาจารย์ให้มศีกัยภาพใน

การวิจัยและการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูง

ขึน้มากยิง่ขึน้ไปอกี นอกจากนัน้โครงการหลกัสตูรแบบ

ก้าวหน้าที่ก�าลังจะมีการด�าเนินการก็น่าจะเป็นอีก

โครงการหนึ่งที่ดึงดูดให้นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติให้ความสนใจในการ

เข้าศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาของคณะมากขึน้ รวม

ถึงหลักสูตรปริญญาโททางด ้านการบริหารทาง

สัตวแพทย์ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางในการตอบโจทย์

ส�าหรับบัณฑิตสัตวแพทย์ท่ีเข้าท�างานในส่วนราชการ

ต่างๆ มากขึ้นในปัจจุบัน

 นอกจากนัน้เพือ่ทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพด้านความ

เป็นนานาชาติทั้งของบัณฑิตและคณาจารย์คณะจะได้

มคีวามพยายามอย่างต่อเนือ่งในการสร้างความสมัพนัธ์

และสร้างความร่วมมือที่ดีกับสถาบันการศึกษาในต่าง

ประเทศ โดยมเีป้าหมายส�าคญัอยูท่ีโ่ครงการแลกเปลีย่น

บุคลากร นักศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของนักศึกษานั้น

คณะพยายามในการท่ีจะแสวงหาแหล่งฝึกงานใน

มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีมีคุณภาพเหมาะสมให้

นั กศึ กษาของคณะได ้ มี โ อกาส ไปแลก เปลี่ ยน

ประสบการณ์รวมถึงการฝึกสหกิจศึกษาด้วย โดย      

คณะจะยังคงนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณ    

ส่วนหนึง่เพ่ือให้นกัศกึษาได้ลดภาระค่าใช้จ่ายทีค่่อนข้าง

สูงในการเดินทางไปฝ ึกงานหรือสหกิจศึกษาใน              

ต่างประเทศ 

 2.	ด้านการวิจัย

 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการน�า

ความรูท้ีเ่กดิขึน้นัน้ไปสูก่ารปฏบิตัใินสภาพการณ์จรงิถอื

เป ็นนโยบายส�าคัญท้ังในระดับคณะและระดับ

มหาวทิยาลยั และจากเหตผุลของการเป็นมหาวทิยาลัย

วิจัยชั้นน�าของโลกท�าให้คณะได้พยายามอย่างยิ่งใน      

การทีจ่ะพฒันาและวางรากฐานของการพฒันาต่อเนือ่ง

ไปในอนาคต หากจะมีการทบทวนถึงการวางรากฐาน

ทางด้านการวจิยักจ็ะเหน็ได้ว่าในรอบเกอืบครึง่ทศวรรษ

ที่ผ ่านมาทีมผู ้บริหารในอดีตได้ให้ความส�าคัญกับ            

การวางรากฐานการสร้างงานวิจัยเป็นอย่างยิ่งโดยการ

สนับสนุนงบประมาณจ�านวนมากในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ในการท�าวิจัยที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนา

นักวิจัยอย่างต่อเน่ืองจนท�าให้ในปัจจุบันคณะม่ันใจว่า

เรามีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมือใน     

การท�าวิจัยที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ

คณาจารย์ในคณะเป็นอย่างดีแล้วในระดับที่น่าพอใจ 

เป้าหมายทีค่ณะจะต้องสบืสานเดนิหน้าต่อยอดต่อไปก็

คือ สร้างโอกาสให้คณาจารย์ได้มีโอกาสได้ท�างานวิจัย

มากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะให้   

มากขึน้ จดัทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาในระดบับณัฑติ

ศกึษาทัง้ในหลกัสูตรปกตแิละหลักสูตรนานาชาตใิห้มาก

ขึ้น นอกจากนั้นยังได้มีการสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย

อย่างต่อเน่ืองและให้สอดคล้องกับการตั้งกลุ่มและ

ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังถือว่า

เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของ

อาจารย์ในคณะเพื่อให้สามารถไปขอทุนวิจัยจาก    

หน่วยงานสนับสนุนต่างๆภายนอกคณะทั้งในระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ ส�าหรับการสร้างงานวิจัย

เพื่อตอบโจทย์ของผู้ประกอบการเอกชนคณะก็ได้สร้าง

ความร่วมมือทางด้านการผลิตบัณฑิต การบริการ

วิชาการ และผนวกการวิจัยเข้าไปร่วมด้วยซ่ึงตรงน้ี        

จะเป็นส่วนทีช่่วยสนบัสนนุให้งานวจิยัทีเ่กดิขึน้สามารถ

น�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับภาคส่วนการผลิต          

ของประเทศได้

 3.	การบริการวิชาการสู่สังคม

 ในฐานะของการเป็นโรงเรยีนสอนสตัวแพทย์

ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแห่งที่

สามของประเทศไทยคณะได้ตระหนักถึงภารกิจใน       
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การบริการวิชาการสู่สังคมมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับ 

การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตท่ีจะ

ส�าเร็จการศึกษาจากคณะได้มีประสบการณ์ที่เพียงพอ

ในการออกไปประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์คณะได้มี

โรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืให้บรกิารรกัษาสตัว์ทัง้ในและนอกสถาน

ที่ ให้บริการทั้งเจ้าของสัตว์ท่ีเป็นชาวไทยและประเทศ

เพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก สปป.ลาว จากการที่

ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยคณะจึงมี

แนวทางในการพฒันาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถ

ที่จ�าเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

เจ้าของสัตว์ นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายที่จะเป็น             

โรงพยาบาลศูนย์กลางของการรักษาสัตว์ในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนืออีกด้วย ดังนั้นการเป็นโรงพยาบาลสัตว์

ทุติยภูมิ (Referral Hospital) จึงเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญ

ทีค่ณะจะต้องด�าเนนิการต่อไป รวมถงึการมนีโยบายใน

การที่จะเปิดให้บริการตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อ

รองรับและตอบสนองความต้องการของเจ้าของสัตว์ที่

มแีนวโน้มในการดแูลและให้ความส�าคญักบัสขุภาพสตัว์

ของตนเองมากขึ้น

 นอกจากการให้บริการรักษาสัตว์แล้วจุดมุ่ง

หวงัในการเป็นศนูย์กลางการให้บรกิารและชนัสตูรทาง

ห้องปฏิบัติการก็เป็นอีกเป้าหมายท่ีส�าคัญเน่ืองจากใน

ปัจจุบันยังมีความต้องการในการมีแหล่งของการให้

บริการด้านนี้ของเจ้าของฟาร์มและเกษตรกรอยู่ค่อน

ข้างมาก ดงันัน้การพฒันาห้องปฏบิตักิารชนัสตูรจงึเป็น

งานที่คณะจะต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองต่อไป โดย

เฉพาะการสร้างมาตรฐานของการตรวจให้เป็นทีย่อมรบั

ของผู้มาใช้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้

มีศักยภาพที่พร้อมกับภารกิจด้านนี้ให้มากที่สุด

 4.	การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 ในการย่างก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของคณะมี

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญหลายด้านโดยเฉพาะเงื่อนไข

จากการทีม่หาวทิยาลัยขอนแก่นได้เปล่ียนสถานภาพมา

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐท�าให้การบริหาร

จัดการต่างๆต้องค�านึงถึงต้นทุนและความคุ้มค่าที่เกิด

ขึ้น และเป็นส่ิงที่คณะจะต้องให้ความส�าคัญในทุกองค์

ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยในด้านของคณาจารย์สาย         

ผู ้สอนนั้นในปีต้นๆของช่วงนี้จะมีการเกษียณอายุ

ราชการของคณาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งคณะไปจนหมดสิ้น 

และในช่วงปี 2568-2573 ระยะเวลาเพียง 6 ปี จะมี   

การเกษยีณอายรุาชการของคณาจารย์เกอืบ 45 คน จาก

คณาจารย์ทัง้หมด 74 คน ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั ดงันัน้ คณะ

จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับปัญหาที่

อาจจะมีการกระทบกับการด�าเนินงานของคณะในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ในด้านสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา

น้ันคณะจะพยายามสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

เอกชนให้มากขึน้ไปอกีเพือ่เป็นแหล่งฝึกงานควบคูไ่ปกบั

การบริการวิชาการและวิจัยในส่วนของคณาจารย์ด้วย 

นอกจากนั้นยังต้องพยายามมองช่องทางในการที่จะ

สร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ รวมถึงการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายบางด้าน

ลง เช่น การประหยัดพลังงาน ฯลฯ โดยนโยบายเหล่า

นี้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะลด

ต้นทุนของการใช้พลังงานไฟฟ้าลงเช่นกัน

 นีเ่ป็นเพยีงแนวคิดส่วนหนึง่การการขบัเคล่ือน

คณะไปสูอ่นาคตทีเ่ราต้องยอมรบัว่ามกีารแข่งขนัสงูขึน้

ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความคาดหวังต่อคุณภาพ

ของบัณฑิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าล�าพังแต่                 

ผู้บริหารคณะคงไม่สามารถท�าให้เกิดส่ิงต่างๆตามที่ได้

ตั้งเป้าหมายไว้ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ

คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์

เก่าที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันออกแรงผลักดันช่วยกัน    

เพื่อท�าให้คณะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้             

ต่อไป
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บทบาทของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 

ต่อสังคม

 • โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน (สพพ.)

 • โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 • ความเป็นมาโครงการค่ายบูรณาการสัตวแพทย์

 • ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ค่ายใหญ่ประจำาปีของนักศึกษาสัตวแพทย์

 • การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. สู่ KVAC ในช่วง 30 ปี

 • โครงการบริการวิชาการสู่สังคม

 • โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์
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โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน (สพพ.)
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ	เป็นโครงการความร่วมแรงร่วมใจของสัตวแพทย์หลายๆ	หน่วยงานใน

การออกหน่วยให้บรกิารแก่เกษตรกร	เพือ่สนองพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถทีท่รง

ห่วงใยในความเป็นอยูข่องราษฎรเป็นอย่างมาก	ทกุครัง้ทีท่รงแปรพระราชฐานทีป่ระทบัแรมในทกุภาคของประเทศ

จะทรงดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรโดยมิได้เหน็ดเหนื่อยและพระราชทานความช่วยเหลือ	 ให้ค�าแนะน�าในการ

ประกอบวิชาชีพของราษฎรเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลักร่วมกับการเลี้ยงสัตว์	 ซึ่งในพื้นที่ห่างไกลมักประสบปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และขาดความรู้ความเข้าใจใน

การเลี้ยงสัตว์ท�าให้เกิดความสูญเสียและไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถจึงมีพระ

ราชด�าริให้ด�าเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรผู้เลี้ยงสัตว	์

	 กรมปศุสัตว์จึงจัดท�าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านสัตวแพทย์และ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานถวายเพื่อตอบสนองพระราชด�าริให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์เพื่อ

สร้างความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรผู้ยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริซ่ึงอยู่

ห่างไกลจากสถานบรกิารของภาครฐัทีจ่ะเข้าไปให้บรกิารได้อย่างทัว่ถงึเพือ่ป้องกนัโรคระบาดทัง้จากสตัว์สูส่ตัว์และ

โรคสัตว์สู่คนมิให้เกิดการแพร่ระบาดไปในพื้นที่ใกล้เคียง	 ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความเข้ม

แข็งสมบูรณ์มากขึ้นและเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ทั้งภาคราชการ	สถาบันการ

ศึกษา	ภาคเอกชนและผู้สนใจเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรผู้ยากจนในพื้นที่	 โดยกิจกรรม

ที่ให้บริการในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานแต่ละพื้นที่มีดังนี้คือ

1. การตรวจสุขภาพทั่วไปในสัตว์ชนิดต่างๆ		เช่น	โค	กระบือ	สัตวปีก		สุกร	สุนัข	แมว		ม้า	ช้าง	เป็นต้น

2. การตรวจระบบสบืพนัธุใ์น	โคเนือ้	โคนม	ด้วยเครือ่งมอืทีท่นัสมยัเพือ่แก้ไขปัญหาการผสมตดิยาก	รวม

ถึงการบริการการตรวจการตั้งท้อง		การผสมเทียม	

3. การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที	่ณ	จุดให้บริการ
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4. การรกัษาพยาบาลสตัว์ป่วยทกุชนดิทัง้ด้านอายรุกรรมและศลัยกรรม	เช่น	การผ่าตดัแก้ไขปัญหาภาวะ

ไส้เลื่อน	และภาวะที่ไม่มีรูทวารหนักในลูกโค	การผ่าตัดท�าหมันสุนัขแมว	

5. การส่งเสริมสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค	 เช่น	 	 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย														

โรคคอบวม	โรคพิษสุนัขบ้า	การถ่ายพยาธิภายในและก�าจัดพยาธิภายนอก		

6. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตสัตว	์เช่น	พันธุ์พืช	อาหารสัตว	์พันธุ์สัตว์

7. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร	 	 เช่น	 การจัดนิทรรศการให้ความรู	้									

ด้านสุขภาพสัตว์	 การเลี้ยงสัตว์	 	 การให้ค�าปรึกษาแนะน�าในด้านสุขภาพสัตว์ด้านอาหารสัตว์	 ด้าน				

การเลี้ยงสัตว์	และ	การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเลี้ยงสัตว	์ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

การให้อาหารสัตว์อย่างถูกต้องตามความต้องการในแต่ละพื้นที่เป็นต้น

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสัตวแพทย์

พระราชทานในพื้นที่ต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้	

 พื้นที่	อ�าเภอบึงสามพันและวิเชียรบุร	ีจังหวัดเพชรบูรณ์	ระหว่างวันที่	24-25	มกราคม	2555

 พื้นที่	อ�าเภอสหัสขันธ์	จังหวัดกาฬสินธุ	์	ระหว่างวันที่	15-17	พฤษภาคม	2555

 พื้นที่	อ�าเภอขุนหาญ	และอ�าเภอขุขันธ์	จังหวัดศรีสะเกษ	ระหว่างวันที่	6-8	พฤศจิกายน	2555	

 พื้นที่		จังหวัดบึงกาฬ	ระหว่างวันที่	20-22	พฤศจิกายน	2556	

 พื้นที่	 อ�าเภอดอนตาล	 		อ�าเภอเมืองมุกดาหาร		และอ�าเภอหว้านใหญ	่		จังหวัดมุกดาหาร	ระหว่าง 

	 	 วันที่	26-28	มกราคม	2558		

 พื้นที่	อ�าเภอหนองกี่	จังหวัดบุรีรัมย์	ระหว่างวันที	่16-18	มิถุนายน	2558	

  พื้นที่อ�าเภอมหาชนะชัย	อ�าเภอค้อวัง	และอ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว	จังหวัดยโสธร		ระหว่างวันที่	23-25	 

	 	 กุมภาพันธ์	2559

 พื้นที่	อ�าเภอนากลาง	จังหวัดหนองบัวล�าภู	ระหว่างวันที่	28-31	มีนาคม	2559	

   โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ		เป็นโครงการสนับสนุนให้นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นและคณาจารย์ได้มีประสบการณ์การท�างานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลน	 	ก่อนที่จะจบการศึกษา

ออกไปรับใช้สังคมต่อไป	
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โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

 ด้วย	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมาร	ีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธ	ิพอ.สว.	

ก�าหนด	เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย	์พอ.สว.	และราษฎร	พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ	อนุกรรมการ	

อาสาสมัครพอ.สว.	 ในภูมิภาคต่างๆ	 และเมื่อคราวเสด็จพระราชด�าเนินในวันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2558	ณ	 โรงเรียน								

โคกสูงใหญ่วิทยา	บ้านโคกสูง	 อ�าเภออุบลรัตน์	 จังหวัดขอนแก่น	ทรงด�าริให้คณะสัตวแพทยศาสตร	์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 เข้าร่วมใน “โครงการในพระด�าริ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์” ร่วมกับ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั			มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	และมหาวทิยาลยัมหดิล			คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 โดยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว์	 	 ได้รับภารกิจในเข้าร่วมการบริการด้านปศุสัตว์	 และให้ความรู้ด้าน												

การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงในโครงการในพระด�าริ	หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ	์ในแต่ละพื้นที่ดังนึ้คือ	

 วันที่	2		กุมภาพันธ	์2558		อ�าเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น		โดยม	ี	น.สพ.ธนกร	ศรีรัตน	์	น.สพ.อวิรุทธิ	์

วิชัยวงษ์	และ	สพ.ญ.สโรชา	เพิ่มทรัพย์	ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ

 วันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2558	 	 อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี		 โดยมี	 ผศ.น.สพ.พงษ์ธร	 สุวรรณธาดา																				

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว	์น.สพ.ธนกร	ศรีรัตน์	น.สพ.อวิรุทธิ์	วิชัยวงษ์	และ	สพ.ญ.สโรชา	เพิ่มทรัพย์		

ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ

 วันที่	 6-12	 พฤษภาคม	 2558	 	 จังหวัดอุบลราชธานี	 จังหวัดยโสธร	 และ	 จังหวัดศรีสะเกษ		 	 โดยมี															

น.สพ.พีรพัฒน์	ดีสุข		น.สพ.กานต	์	ยงวณิชย	์ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ

 วันที่	13-22	สิงหาคม	2558		จังหวัดศรีสะเกษ	จังหวัดสุรินทร์	จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดบุรีรัมย์		

โดยมี	น.สพ.พีรพัฒน์	ดีสุข	และ	น.สพ.ศิวายุ	รัตนะกนกชัย	ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ				

 วันที่		1-9	เมษายน	2559	จังหวัดศรีสะเกษ	จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดบึงกาฬ		และจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยมี	

น.สพ.พีรพัฒน์	ดีสุข	และ	น.สพ.ศิวายุ	รัตนะกนกชัย	ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ							
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ความเป็นมาโครงการค่ายบูรณาการสัตวแพทย์

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

 ต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมหนึ่งของสโมสรนักศึกษาคณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เกิดขึ้น คือ

โครงการค่ายใหญ่ หรือค่ายบูรณาการสัตวแพทย์  จากท่านรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์

นศ. :  สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์ทราบที่มาที่ไปของ

ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ เริ่มเมื่อไรตอนไหนครับ

อ.  :	 	สวัสดีครับ	ส�าหรับที่มาที่ไปของค่ายบูรณาการ	

น่าจะเริม่ครัง้แรกในปี	2548		สมยั	รศ.ประจกัษ์	พวัเพิม่

พูลศิริ	 เป็นคณบดี	 แล้วอาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่าย

บริหาร	 และ	 รศ.ชูชาติเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา	 ออกค่ายครั้งแรกที่อ�าเภอสหัสขันธ์	 จังหวัด

กาฬสินธุ	์ในช่วงระหว่างวันที่	6-17	มีนาคม	2548

นศ.  :  แล้วท�าไมจึงมีค่ายดังกล่าว

อ.  : 	สาเหตทุีเ่กดิค่ายดงักล่าว	เพราะตัง้แต่ก่อตัง้สโมสร

นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ข้ึน	 ในปี	 2530	 ก็มีชุมนุม

ต่างๆ	 เกิดขึ้นตามมา	 	ประมาณ	5-6	ชุมนุมเห็นจะได้	

(สพ.อ.	rabies	สัตว์น�า้	ดนตรีสากล	Vet	IT)	พอถึงช่วง

ปิดเรียนภาคฤดูร้อน	ชุมนุมต่างๆ	ก็ขอออกค่าย	เพื่อท�า

กิจกรรมต่างๆ	ของชุมนุม	ท�าให้ทางคณะฯ	ไม่สามารถ

สนับสนุนโดยเฉพาะรถยนต์ท่ีจะออกค่ายได้อย่างเพียง

พอ	 จึงเป็นที่มาท่ีก�าหนดให้สโมสร	 ซ่ึงตอนน้ันมี										

นายสัตวแพทย์นพนันท์	 ธงฤทธ์ิ	 เป็นนายกสโมสร	 ให้

ปรบัเปลีย่นให้ชมุนมุต่างๆ	มาออกค่ายใหญ่ร่วมกันเป็น

ครั้งแรก	ตามการท�างานของแต่ละชุมนุม	เช่น	งานสัตว์

เล็ก	 (rabies)	 งานสัตว์ใหญ่	 (สพ.อ)	 สร้างกระชังปลา	

(สัตว์น�้า)	 ก่อสร้างห้องสมุด	 (vet	 IT)	 และกิจกรรม

สันทนาการส่งเสริมสุขภาพ	 (ดนตรีสากล)	 เป็นต้น	 ซ่ึง

การออกค่ายคร้ังแรกออกทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ	์ท่ีถือว่าเป็น

มิติใหม่ของสโมสรฯ	ในการออกค่าย	ส่วนระหว่างเรียน	

แต่ละชุมนุมก็ท�ากิจกรรม	 และออกค่ายย่อย	 1-2	 วัน								

ก็มีอยู่บ้าง

นศ.  :  แล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับ

อ.  :		ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม	่ที่มีการแลกเปลี่ยน

ความรู ้ 	 การท�างานของวิชาชีพที่ครบวงจรของ

สัตวแพทย์เรา	มกีารท�างานทัง้สัตว์เล็ก	สัตว์ใหญ่	สตัว์น�า้	

การอบรมเผยแพร่ความรูสู้ช่มุชน	และสนัทนาการต่างๆ	

ซึ่งการออกค่ายแต่ละครั้งก็เสริมสร้างความรัก	 ความ

สามัคค	ีความคุ้นเคยในหมู่รุ่นพี	่รุ่นน้อง	โดยให้มีระบบ

มรีะดบัการปฏิบตังิานหน้าทีต่่างๆ	ทีชั่ดเจน	คอื	ก�าหนด

ให้รุ่นพี่ปี	 5	 (พี่ใหญ่ของค่าย)	 เป็นหัวหน้าทีม	 และ											

ผูป้ฏบิตัใินแต่ละหน่วย	โดยมอีาจารย์เป็นทีป่รกึษา	และ

มีรุ่นน้องปี	1-4	เป็นผู้ช่วยงานด้านต่างๆ			ซึ่งก็สามารถ

ฝึกฝนการเป็นผู้น�า	ผู้ตามที่ด	ีและการท�างานเป็นทีมได้

ระดับหนึ่ง

นศ.  :  อาจารย์ครับ ตั้งแต่ปี 2548 การออกค่ายรวม

ทั้งหมดกี่ครั้ง แล้วไปที่ไหนบ้างครับ ผลที่เกิดขึ้นเป็น

อย่างไรบ้างครับ

อ.  :	 	 เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นของนักศึกษา	จึงจะจัด

ตามปีการศึกษา	 ซึ่งครั้งแรกที่ออกค่ายเกิดขึ้นในปีการ

ศึกษา	2547	จนถึงปีการศึกษา	2557	มีการออกค่ายไป

แล้ว	จ�านวน	11	ครั้ง		ใน	7	จังหวัด	10	อ�าเภอ		คือ		
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ครั้งที่	1	วันที่	6-17	มีนาคม	2548	

	 ที่อ�าเภอสหัสขันธ์	จังหวัดกาฬสินธุ	์

ครั้งที่	2	วันที่	8-18	มีนาคม	2549	

	 ที่อ�าเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

ครั้งที่	3	วันที่	8-18	มีนาคม	2550	

	 ที่อ�าเภอธวัชบุร	ีจังหวัดร้อยเอ็ด		

ครั้งที่	4	วันที่	12-22	มีนาคม	2551	

	 ที่อ�าเภอบ้านกรวด	จังหวัดบุรีรัมย์		

ครั้งที่	5	วันที่	10-18	มีนาคม	2552	

	 ที่อ�าเภอหนองวัวซอ	จังหวัดอุดรธานี		

ครั้งที่	6	วันที่	10-18	มีนาคม	2553	

	 ที่อ�าเภอหนองเรือ	จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่	7	วันที่	10-18	มีนาคม	2554	

	 ที่อ�าเภอพระยืน	จังหวัดขอนแก่น	

ครั้งที่	8	วันที่	6-12	มีนาคม	2555	

	 ที่อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	

ครั้งที่	9	วันที่	5-14		มีนาคม	2556	

	 ที่อ�าเภอคอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูมิ

ครั้งที่	10	วันที่	10-19		มีนาคม	2557	

	 ที่อ�าเภอพระยืน	จังหวัดขอนแก่น		

ครั้งที่	11	วันที่	25-31พฤษภาคม	2558	

	 ที่อ�าเภอศรีสมเด็จ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 โดยเฉพาะครัง้ที	่5	เป็นต้นมาคณะฯ	ได้รบังบ

ประมาณสนั บสนุ น จ ากศู นย ์ บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นงานบริการการวิชาการสู่

ชุมชน	ที่สามารถบูรณาการในการน�าส่วนการเรียนการ

สอน	 งานวิจัย	 การอบรมให้ความรู้ท้ังในส่วนของ

อาจารย์และนักศึกษาลงสู่ชุนชน	จนถึงปัจจุบัน

	 ส�าหรับลักษณะในการออกค่ายตลอดที่ผ่าน

มา	สรุปงานที่ออกปฏิบัติงานในแต่ละป	ีคือ

	 1.		 การดูแลสัตว์เล็ก	 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า	ถ่ายพยาธิ	และท�าหมันสุนัข-แมว

	 2.		 การดูแลสัตว์ใหญ่	 เป็นการฉีดวัคซีน	 รักษา

สัตวป่วย	ถ่ายพยาธ	ิและเจาะเลือดตรวจสุขภาพ

	 3.		 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 การเก็บเลือด	

และอุจจาระตรวจหาพยาธิในสัตว์

	 4.		 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว	์

ดูแลสุขภาพทั้งสัตว์เล็ก	สัตว์ใหญ่	สัตว์ปีก	และสัตว์น�า้

	 5.		 การก่อสร้าง	 การสร้างลานกีฬา	 ปรับปรุง			

ห้องสมุด	รั้วโรงเรียน	จัดหาหนังสือ	ปรับปรุงโรงอาหาร

	 6.		 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	 	 การแข่งขันกีฬา

ระหว่างชมุชนกบันกัศกึษา	ท�าบญุ	พฒันาวดั	ทอดผ้าป่า		

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ก็ถือว่าประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก	 ในการให้

นักศึกษาสัตวแพทย	์มข.	ได้ออกค่ายใหญ่ร่วมกัน	รวม

ทั้งต้องขอขอบคุณคณาจารย์	นักศึกษา	และเจ้าหน้าที่

ที่มีส ่วนเกี่ยวทุกท ่านที่ท� าให ้ โครงการนี้ประสบ										

ความส�าเร็จตามที่คณะฯ	ได้ตั้งไว	้	

นศ. :  ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เล่าความเป็นมา

ของค่ายบูรณาการให้เราได้รับฟัง และในปีการศึกษา 

2558  ในประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2559 ค่อย

พบกนัใหม่ ในการออกค่ายครัง้ที ่12 ทีอ่�าเภอโกสมุพสิยั  

จังหวัดมหาสารคาม ขอบพระคุณมากครับ
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	 การเลี้ยงสัตว์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสิ่งท่ีคู่

กับประชาชนในเขตนี้มานาน	ไม่

ว ่าจะเป็นสัตว ์ใหญ่	 เช ่น	 โค	

กระบือ	 หรือสัตว์ท่ีเลี้ยงไว้เป็น

เพื่อน	เช่น	สุนัข	แมว	นอกเหนือ

จากการที่เจ้าของสัตว์ต้องดูแล

เอาใจใส่ด้านการเลี้ยงแล้ว	 สิ่งที่

เจ้าของควรจะมีความรู้ด้วยก็คือ	

การดูแลสุขภาพสัตว์เบ้ืองต้น		

การป้องกนัการเกดิโรคบางอย่าง	

หรือเมื่อสัตว ์ เริ่มมีการแสดง

อาการผดิปกต	ิจะต้องท�าอย่างไร

บ้าง	 รวมทั้งการรู้จักการป้องกัน

การเกิดโรคสัตว์สู่คน	 คณะสัตว

แพทยศาสตร ์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง

ที่ให้ความส�าคัญในการบริการ

วิชาการสู ่สั งคมและบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดย

เฉพาะในภมูภิาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือมาตลอด	 	 โดยในช่วงของ

ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ 

ค่ายใหญ่ประจ�าปีของนักศกึษาสัตวแพทย์

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

การปิดภาคการศึกษาประจ�าป	ี	นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ภายใต้การ

ดแูลของคณาจารย์	ได้จดักจิกรรมออกค่ายบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ชมุชนในด้าน

การบริการสุขภาพสัตว์	เพื่อเรียนรู้การท�างานจริงในฐานะสัตวแพทย	์โดยใช้

เวลาประมาณ	7-10	วัน	ซึ่งกิจกรรมหลักที่ด�าเนินการมาตลอด	ได้แก่	การให้

บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือยในโคและกระบอื	และให้ยาถ่าย

พยาธใินโคและกระบอื	การให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าแก่สนุขั

และแมว	 นอกจากนี้	 ยังมีการให้บริการตรวจหาพยาธิในส�าไส้และพยาธิใน

เลอืดของโคและกระบอื	การตรวจหาพยาธิภายในและภายนอกของสุนขัและ

แมว	ในบางปี	ทางค่ายยงัได้ให้บรกิารผ่าตดัท�าหมนัในสนุขัและแมวด้วย	ทัง้นี้

การให้บรกิารทกุอย่างจะไม่มกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายใดๆ	จากชาวบ้าน	โดยโครงการ

ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์	 เป็นค่ายที่สามารถให้บริการชุมชนที่หลากหลาย	

ไม่เน้นเฉพาะกิจกรรมด้านการดูแลและการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์เท่าน้ัน	

แต่จะดแูลให้ครอบคลมุถงึการให้ความรูห้ลายๆ	ด้านแก่ประชาชนเพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิผลต่อชุมชนให้มากที่สุด

	 นอกจากนี้	ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย	์ยังได้รวมกิจกรรมต่างๆ	

จากชมุนมุทัง้หมดทีม่ใีนคณะสตัวแพทยศาสตร์	ได้แก่	ชมุนมุสตัวแพทย์อาสา	

ชมุนมุป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า	ชมุนมุดนตรสีากล	ชุมนมุสัตว์ป่าและสัตว์แปลก	

ชุมนุมสัตว์น�้า	 ชุมนุมถ่ายภาพ	 และชุมนุมฝึกสุนัขโดยในแต่ละชุมนุมจะ															

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ตามความเหมาะสมเพื่อปฏิสัมพันธ์กับชุมชน	 ทั้งต่อ

ชาวบ้านและเด็กนักเรียน	 เป็นต้น	 อนึ่งค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์น้ี	 ยัง				

เป็นกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ	 	 ของ						

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 เช่น	 714	 331	 	 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย์							

พิธีบายศรีสู่ขวัญ
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714	 332	 	 กีฏวิทยาและวิทยาสัตว์เซลล์เดียวทาง

สัตวแพทย์	 714	 551	 	 การปฏิบัติคลินิกทางพยาธิ

ชีววิทยา	1	717	423	อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง	และ	717	

528	อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง	เป็นต้น

	 ส�าหรบัค่ายบรูณาการทางสตัวแพทย์	น้ีได้จดั

มา	 11	 ปีแล้ว	 และครั้งล่าสุดคือ	 ค่ายบูรณาการทาง

สัตวแพทย์	 ครั้งที่	 11	 ได้จัดขึ้นในเขตพื้นที่	 อ�าเภอ												

ศรสีมเดจ็	จงัหวดัร้อยเอด็	ตัง้แต่วนัที	่25-31	พฤษภาคม	

2558	โดยมีวัตถุประสงค์ของการออกค่ายได้แก่

	 1.	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้

ทางวิชาการทางด้านสัตวแพทย์เพื่อน�ามาปฏิบัติได้จริง	

รู ้ จักการแก ้ป ัญหาเฉพาะหน ้า	 	 สร ้างความรัก																				

ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในวิชาชีพสัตวแพทย์

	 2.	 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการท�างานเป็นทีม	

การวางแผน		การแบ่งงาน		ความรับผิดชอบในหน้าที	่	

และการปรับตัวเข้าสู่ชุมชน		

	 3.	 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการท�ากิจกรรม

ต่างๆ	ร่วมกบัชาวบ้านในพืน้ทีท่ีอ่อกค่าย	และเรยีนรูว้ถีี

ความเป็นอยู่ในชุมชน

	 4.	 เพื่อให้บริการชุมชนด้านการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพ

และถ่ายพยาธิภายนอกและภายในแก่สุนัขและแมว

	 5.		 เพื่อให้บริการชุมชนด้านการฉีดวัคซีน

ป้องกนัโรคปากเท้าเป่ือย	รวมท้ังให้บรกิารตรวจสขุภาพ		

และถ่ายพยาธิภายนอกและภายในแก่โค-กระบือ

	 6.	 เพื่อให้บริการชุมชนด้านความรู้ทางด้าน

สุขภาพสัตว	์เช่น	โรคที่ส�าคัญในสัตว์เลี้ยง	หรือ	การใช้

ยาคุมในสุนัขและแมว

	 7.		 เพื่อให้บริการตรวจโรคพยาธิต่างๆ	 ของ

สตัว์เลีย้งทางห้องปฏบิตักิาร	และวางแผนการรกัษาโรค

ในปศุสัตว์

	 8.		 เพือ่สบืสานศลิปวฒันธรรมและประเพณี

อันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบไป

	 โดยค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์	ครั้งที่	 11	

นี้	มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ	มีเจ้าของสัตว์เข้า

รับบริการทั้งหมด	947	คน	แบ่งเป็น	เข้ารับบริการด้าน

สัตว์ใหญ่	 541	 คน	 เข้ารับบริการสัตว์เล็ก	 406	 คน										

ส่วนสัตว์เลี้ยงที่มาเข้ารับบริการทั้งสิ้น	2,290	ตัว	ได้แก่	

สตัว์ใหญ่เข้ารบับรกิารทัง้หมด	1,659	ตัว	เป็นโค	1,507	

ตัว	และกระบือ	152	ตัว	โดยท�าวัคซีนป้องกันโรคปาก

และเท้าเปื่อย	จ�านวน	1,407	ตัว	แบ่งเป็นโค	1,262	ตัว	

และกระบือ	145	ตัว	ด้านสัตว์เล็ก	มีสัตว์เข้ารับบริการ

ทั้งหมด	631	ตัว	แบ่งเป็นสุนัข	555	ตัว	และแมว	76	

ตวั	โดยท�าวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า	จ�านวน	101	ตวั	

แบ่งเป็นสุนัข	90	ตัว	และแมว	11	ตัว		

	 ส�าหรับผลการตรวจสุขภาพสัตว์ทางห้อง

ปฏิบัติการพบว่า	 จากตัวอย่างอุจจาระของโคและ

กระบอืจ�านวน	114	ตวัอย่าง	ตรวจพบพยาธสิตรองกาย	

50%	พยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหาร	8.77%	พยาธิเส้น

ด้าย	5.26%		พยาธแิส้ม้า	2.63%	และพบโอโอซิสต์ของ

เชื้อบิด	12.28%	 	ส่วนผลการตรวจเลือดเพื่อหาพยาธิ

เม็ดเลือดของโคกระบือ	พบว่าจากตัวอย่างทั้งหมด	66	

ตัวอย่าง	 ตรวจพบพยาธิในเม็ดเลือดเพียงแค่ตัวอย่าง

เดียว	 คือพบ	Anaplasma centrale	 นอกจากนี้ยัง

ตรวจพบไรในหูสุนัข	(Otodectes)	2	จาก	23	ตัวอย่าง	

และไรขี้เรื้อนเปียก	 (Demodex)	 1	 ตัวอย่างจาก	 23	

ตัวอย่าง

การอบรมให ้ความรู ้ ด ้ านการดูแลสุขภาพสัตว	์																									

มีชาวบ้านเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น	518	คน		รวมทั้ง

มีการพัฒนาโรงเรียนโดยทาสีเครื่องออกก�าลังกาย					

ของนกัเรยีน		และปรบัปรงุทศันยีภาพต่าง	ๆ 	ในโรงเรยีน

ให้สะอาดและสวยงาม	 	 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	 	 ได้มี

การเล่นกีฬาระหว่างคนในชุมชนกับชาวค่ายหรือ

ระหว่างชาวค่ายด้วยกันเองโดยเล่นกีฬา	 ฟุตบอล											

เต้นแอโรบิค	และกีฬาฮาเฮ

	 การศึกษาวิถีชุมชนและสืบสานวัฒนธรรม				

อันดีงาม	 ได้จัดให้สมาชิกชาวค่ายได้มีส่วนร่วมใน								

การศึกษาเพิ่มเติมความรู้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ					

ชาวบ้านในพื้นที่บริการ	 	 ส�าหรับกิจกรรมที่ได้ท�า									

การศึกษา	ได้แก่	การเยี่ยมชมกิจการผลิตใบยาสูบของ

กลุ่มชาวบ้าน		นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท�าบุญ		ฟังธรรม	

พัฒนาวัดประชาคมวนาราม	 (วัดป่ากุง)	 และมีการ
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บายศรีสู่ขวัญให้แก่คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษา	

โดยผลการประเมินค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์										

ครั้งที่	 11	 จากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมากถึง

มากที่สุด

 ส�าหรบัเนือ่งในวาระทีค่ณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี ปีนี้ค่ายบูรณา

การทางสัตวแพทย ์ ครั้ งที่  12 จะจัดขึ้นในเขต               

อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเดือน

มิถุนายน 2559 

ภาพกิจกรรมค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์

การปฏิบัติงานด้านสัตว์ใหญ่

การปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็ก

การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
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การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง

นิทรรศการสัตว์ป่าและสัตว์แปลกส�าหรับนักเรียน

การท�าบุญและฟังธรรม

กีฬาสัมพันธ์กับชาวบ้าน
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การประชุมวชิาการสัตวแพทยศาสตร์ มข.

สู่ KVAC ในช่วง 30 ปี
รศ.น.สพ. สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

           

	 ในช่วง	 30	 ปีท่ีผ่านมา	 ภารกิจหน่ึงของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ที่ได้ก�าหนดไว	้							

นอกเหนอืเป็นแหล่งผลติบณัฑติสตัวแพทย์	และเป็นศนูย์กลางความร่วมมอืด้านวจิยั	ด้านวชิาการและบรกิารวชิาการ

สู่สังคม	คือการจัดประชุมวิชาการ	การอบรมแพร่เผยความรู้สู่ชุมชน	ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงงาน

ด้านนี้ดังนี้
 ช่วง	 10	ปีแรกของการก่อตั้งคณะ	 (2529-2539)	 คณะฯได้มีการจัดอบรม	สัมมนา	 ในหัวข้อต่าง	 ๆ		

ตามเหตุกาณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วงแต่ละเหตุการณ์	 โดยยังไม่มีการน�าเสนอผลงานวิจัย	 และยังไม่มีการก�าหนด									
ระยะเวลาการจัดงานที่แน่นอน

 ช่วง	10	ปีที่สอง	(2540-2549)	ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีการริเริ่มให้มีการจัดประชุมวิชาการ	เพื่อให้
มกีารน�าเสนอผลงานวจิยัของนกัวชิาการเป็นครัง้แรกทีเ่ป็นทางการ	ภายใต้ชือ่	“การประชมุวชิาการสตัวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่	1	ในหัวข้อ	ปศุสัตว	์ค.ศ.	2000”	ในระหว่างวันที่	22-25	มกราคม	2543		ที่ห้องประชุม	
รศ.ประจักษ์	พัวเพิ่มพูลศิร	ิคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และเพื่อร่วมฉลองเนื่องในวันครบรอบ
สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น	36	ป	ีได้จัดขึ้นที่คณะฯ	ก็เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมที่คณะฯ	แล้วให้นักศึกษา
ชั้นปีที่	5-6	ได้เข้าร่วม	และสัมผัสบรรยากาศทางวิชาการ		ซึ่งผลการด�าเนินการก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ	จึงท�าให้
มีการจัดประชุมวิชาการทุกปี	 โดยจะจัดในช่วงวันสถาปนามหาวิทยาลัยและจัดที่คณะอย่างต่อเนื่อง	 (ครั้งที่	 2																	
วันที่	25-27	มกราคม	2544	ครั้งที่	3		วันที	่24-26	มกราคม	2545	ครั้งที่	4	วันที่	24-26	มกราคม	2546)	โดยมี		
บางครั้งที่มีการย้ายสถานท่ีไปจัดท่ีโรงแรมในตัวเมืองขอนแก่น	 ยกตัวอย่างเช่นครั้งที่	 5	 จัดที่โรงแรมเจริญธานี															
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ในวันที่	21-23	มกราคม	2547	ครั้งที่	6-7	จัดวันที	่20-22	มกราคม	2548	และ	วันที่	26-27	มกราคม	2549	ตาม
ล�าดับ

 ช่วง	10	ปีที่สาม	(2550-2559)	เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่จัด	เนื่องจากในช่วงเวลาเดิม
ที่จัดนั้นมีหน่วยงาน	หลายสถาบันได้จัดประชุมวิชาการในช่วงเวลาเดียวกัน	จึงท�าให้การประชุมวิชาการของคณะฯ	
ได้ถูกเลื่อนออกมาจัดในช่วงเดือนมิถุนายน	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเปิดการเรียนภาคต้น	 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
และมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ	โดยเริ่มครั้งที่	 	8	จนถึงครั้งที่	11	 (วันที่	7-8	มิถุนายน	2550	ครั้งที่	9	วันที่																			
11-12	 มิถุนายน	 2551	 	 ครั้งท่ี	 10	 วันท่ี	 3-4	 มิถุนายน	 2552	 และครั้งที่	 11	 	 วันที่	 10-11	 มิถุนายน	 2553																
ตามล�าดับ)

	 ส่วนครั้งท่ี	 12	 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งของการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มข.						

คอื	การเปลีย่นจากประชมุวชิาการสู ่KVAC ซึง่ถอืว่าเป็นปีทีม่กีารเปลีย่นโดยให้มกีารจดัการประชมุวชิาการทัว่ไป	

มาเป็นประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 เพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นสากลและต้อนรับการเข้าสู่อาเซียนจึงถือว่าเป็น									

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งแรกภายใต้ชื่อ	“การประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  (KhonKaen Veterinary International Annual Conference : KVAC)”  และถือว่าเป็นการ

จัดประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์	 มข.	 ครั้งที่	 12	 ในวันที่	 9-10	 มิถุนายน	 2554	 ในหัวข้อ	 Global	 Issues	

Influencing	Human	&	Animal	Health		ที่โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น	ส่วนครั้งที่	13	(KVAC)	จัดในหัวข้อ	

Transboundary	Diseases:	 Impact	on	ASEAN	One	Health		ในวันที่	7-8	มิถุนายน	2555	ครั้งที่	14:	14th	

KVAC	2013	และจัดวันที่		6-7	มิถุนายน	2556	ในหัวข้อ	Learning	the	Past,	Planning	the	Future,	Targeting	
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One	Health	โดยหัวข้อเรื่อง	One	Health	นี้เป็นหัวข้อที่คณะให้ความส�าคัญและเป็นหัวข้อหลักในการประชุมครั้ง

ต่อมา	ครั้งที่	15:	15th	KVAC	2014	จัดวันที	่24-25	เมษายน	2557	ในหัวข้อ	Sustainable	Development	on	

One	Health	ครั้งที	่16:16th	KVAC	2015	ในวันที	่23-24	กรกฎาคม	2558	ในหัวข้อ		One-Health	Workforces	

:	Best	Practices	in	Thailand	และปัจจุบันป	ี2559	ที่ครบรอบ	30	ปี	จึงมีการจัดประชุม	17th		KVAC	2016	เป็น						

ครั้งที่	17	ในวันที่	24-25	มีนาคม	2559	ในหัวข้อ	Veterinary	Practice	towards	One-Health

	 ตลอดระยะเวลาที่จัดการประชุมวิชาการมา	ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี	2543	จนถึงครบรอบ	30	ปี	ของคณะสัตว

แพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	(พ.ศ.2559)	รวมการจัดทั้งสิ้น	17	ครั้งประชุมทั่วไป	11	ครั้ง	ระดับนานาชาติ	

6	 คร้ัง	 รูปแบบทั้งหมดจะให้มีการน�าเสนอผลงานวิจัยร่วมทุกครั้ง	 	 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและ				

นักวิชาทั่วประเทศเข้าร่วม	 อีกทั้งในการประชุมวิชาการที่ผ่านมามีองค์กรทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนและเป็น

เจ้าภาพร่วม	อย่างเช่น	กรมปศุสัตว	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และหน่วยงานอื่น	ๆ	อาทิเช่น	USAID,	FAO,	OIE	และ	

Tufts	 University	นอกจากนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และองค์กรต่างๆ	 ยังได้ช่วยพัฒนา

วิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย	โดยสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร	์ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
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โครงการบรกิารวชิาการสู่สังคม
ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 การบริการวิชาการจัดได้ว่าเป็น

ภารกจิหลกัและมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างคณุประโยชน์และตอบสนองความต้องการของสงัคมทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง	 ผู้บริหารของคณะได้เล็งเห็นความส�าคัญของงานบริการวิชาการจึง								

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรวมทั้งนักศึกษาของคณะมีโอกาสใช้ความรู	้ประสบการณ์และความช�านาญที่เกิด

จากการค้นคว้าและการวิจัยในด้านต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน่	งานบรกิารวชิาการจึงเป็นสว่นหนึง่ทีส่ะทอ้นให้เหน็ถงึความก้าวหนา้ทางวชิาการ	การมีส่วน

ร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นกลไก

ส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพหนึ่งเดียว	 (one	 health)	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่งประกอบด้วยสุขภาพสัตว์							

สุขภาพคน	และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ

การให้บริการวิชาการของคณะได้ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้	

การใช้ศกัยภาพความสามารถของทกุสาขาวชิา	ทกุภาคส่วนทีเ่ช่ือมโยงและเกีย่วข้องกนั	เน้นการให้ให้บริการทีท่�างาน

เป็นทีม	กิจกรรมมีความหลากหลายและมีรูปแบบที่สามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รับ

บริการในด้านต่างๆ	เป็นอย่างดี	อย่างไรก็ตาม	การให้บริการที่ผ่านมาสามารถแบ่งได้หลายระดับ	กิจกรรมที่ส�าคัญ

ในระดับนานาชาติ	 ได้แก่	 ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร	 การ

จัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

แห่งชาติลาว	 วิทยาเขตนาบง	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)	 ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนา

หลกัสตูรการเรยีนการสอนจนกระทัง่สามารถจดัการเรยีนการสอนจนมบีณัฑิตสาขาสัตวแพทย์จบการศึกษาออกมา

รบัใช้สงัคมเป็นผลส�าเรจ็	ส่วนกจิกรรมในระดบัชาตนิัน้คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้สนบัสนนุบคุลากรและนกัศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด�าริ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ พระบรมราชินีนาถทุกครั้ง

ในพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	ซึ่งได้เริ่มโครงการครั้งแรกในป	ีพ.ศ.	2550	ต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน	
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ส่วนในระดับภาคและระดับจังหวัดจะเป็นการให้บริการวิชาการของโครงการบริการวิชาการเป็นหลัก	ซึ่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ใน

การด�าเนนิงานและจดักจิกรรมจากหน่วยงานของทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยเฉพาะศนูย์บรกิารวชิาการ	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 ที่เป็นหน่วยงานหลักท่ีจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ส�าหรับการจัดกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการมา						

โดยตลอด	นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2554	เป็นต้นมามีโครงการบรกิารวชิาการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ	รวมทัง้หมด	61	โครงการ	

ท�าให้กิจกรรมการให้บริการวิชาการของบุคลากรของคณะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

การด�าเนินงานในส่วนของโครงการบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ผ่านมา	 ได้มุ่งเน้นให้เกิด

การเรยีนรูแ้ละการพฒันาในพืน้ทีต่่างๆ	ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นก�าหนดไว้ให้เป็นชมุชนต้นแบบ	สามารถตดิตามการ

พัฒนาของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนโครงการที่ให้บริการวิชาการนอกชุมชนต้นแบบได้เน้นการจัดกิจกรรมใน

ลกัษณะทีท่�าให้ผูร้บับรกิารเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั	มีการจดัการองค์ความรูท้ีน่�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาต่างๆ	โดยเฉพาะ

ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพสตัว์ได้อย่างถกูต้อง	เหมาะสมและใช้เป็นต้นแบบของการพฒันาในอนาคตได้		ยกตวัอย่าง	

เช่น	 โครงการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมการผลิตและการจัดการดูแลสุขภาพโคนม	 เป็นกิจกรรมในชุมชนที่มี

การเลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักและมีเป้าหมายหลักที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาฟาร์มโคนม						

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยเฉพาะฟาร์มโคนมรายย่อย	 และผลที่เกิดขึ้นสามารถใช้เป็นต้นแบบส�าหรับการเรียนรู้

และการพัฒนาการเลี้ยงโคนมในพื้นที่อื่นๆ	ได้	

ผู ้ท�าหน้าที่ให้บริการวิชาการทุกโครงการจะเป็นบุคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นหลกั	เพือ่ให้เกดิกจิกรรมทีบ่รูณาการกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน	ซ่ึง

นับได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญท่ีช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 โดยเฉพาะด้านการใช้ทักษะที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	มีโครงการที่ส�าคัญ	ได้แก่	ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี	เปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการทุกระยะโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ให้													

ค�าปรกึษาและแนะน�า	ท�าให้นกัศกึษาได้พฒันาตนเองและเรยีนรูร้ะบบการท�างานด้านต่างๆ	เช่น	การจัดท�าข้อเสนอ

โครงการ	การวางแผน	การตดิต่อประสานงานบคุลากรฝ่ายต่างๆ	การจดัเตรยีมพืน้ทีเ่ป้าหมาย	รวมถงึการจดัเตรยีม

ความพร้อมด้านวิชาการและสังคมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	เป็นต้น	
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นอกจากนี้	 ผู้บริหารของคณะยังสนับสนุนให้บุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม	 สัมมนาทาง

วิชาการด้านต่างๆ	 รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่

บุคลากร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส�าคัญ	

ได้แก่	บุคลากรและนักศึกษาของคณะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์	เกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน

และมีความเข้าใจข้อมูลด้านต่างๆ	ดีขึ้น	ท�าให้ปัญหาที่เกิดในชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง	รูปแบบและวิธีการ

ของการให้บรกิารวชิาการทีผ่่านมาได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ชมุชนทีไ่ด้รบับรกิารมคีวามเข้มแขง็มากขึน้	การเรยีน

รู้ร่วมกันของกลุ่มผู้ให้บริการและผู้รับบริการท�าให้ได้ข้อมูลที่สามารถพัฒนาให้เป็นประเด็นการวิจัย	 เพื่อสร้างองค์

ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเดิมและชุมชนอื่นๆ	ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	 	การให้บริการวิชาการ

ของคณะสตัวแพทยศาสตร์จงึมส่ีวนส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม	เป็นการบ�าเพญ็

ประโยชน์ให้แก่สังคมที่ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จัก												

ของสังคมทั่วไป
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โครงการช่วยเหลอืและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

ด้านสัตวแพทย์  

รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

 เมื่อปี	 2554	ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์	 โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น

ระหว่างฤดมูรสมุซึง่เริม่ตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคม	เม่ือพายหุมนุนกเตนขึน้ฝ่ังทางตอนเหนอืของเวยีดนาม ส่งผลให้

เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น�้า

เจ้าพระยาและลุม่น�า้โขง	อทุกภยัครัง้นีส่้งผลให้เกดิความเสียหายอย่างหนกั	และมพีืน้ทีป่ระสบภัยซึง่ได้ประกาศเป็น

พื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนเดือนพฤศจิกายน	 2554	 รวมทั้งสิ้น	 65	 จังหวัด	 ในที่นี้							

รวมถึงหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เช่น	ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	สุรินทร์	บุรีรัมย์	

ศรีสะเกษ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย				

ด้านสตัวแพทย์ขึน้	เพือ่ให้ความช่วยเหลอืฟ้ืนฟ	ูเยยีวยา	ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภยั	โดยมีวตัถปุระสงค์

หลกัเพ่ือตรวจรักษา	ฟ้ืนฟสูขุภาพและอนามยัของสตัว์ในพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั	และเพือ่ป้องกนัโรคจากสตัว์ทีม่โีอกาส

แพร่สู่คนในภาวะน�้าท่วม	 โดยมีระยะเวลาด�าเนินการทั้งสิ้น	 4	 –	 6	 สัปดาห	์ เริ่มต้นโครงการเดือนธันวาคม	 2554					

สิ้นสุดโครงการเดือนมกราคม	2555	สามารถให้บริการในพื้นที่	 8	อ�าเภอ	ของ	3	จังหวัด	 ได้แก่	 อ�าเภอสหัสขันธ	์

อ�าเภอฆ้องชัย	 และอ�าเภอกมลาไสย	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 และอ�าเภอเชียงยืน									

จังหวัดมหาสารคาม	อ�าเภอชนบท	และอ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านสัตวแพทย์

ภาพอาหารข้นส�าหรับโค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ก่อนน�าไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย
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ภาพนักศึกษาช่วยกันล�าเลียงอาหารส�าหรับโคและสุนัข-แมว ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน

เพื่อรอแจกจ่ายชาวบ้าน

ภาพ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 

(คณบดีในสมัยนั้น) และ น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ 

(ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้น) พร้อมทีมงาน 

ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในเขตจังหวัดขอนแก่น

ภาพชาวบ้านน�าสัตว์เลี้ยงมารอรับบริการตรวจสุขภาพ 

และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 

(ขณะด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เป็นตัวแทนมอบสิ่งของแก่ชาวบ้าน

ภาพการให้บริการตรวจสุขภาพ ป้อนยาถ่ายพยาธิ

และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ให้แก่สุนัข-แมวของชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย 

โดยไม่คิดค่าบริการ
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คณบดี

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.ชูชาต	ิ	กมลเลิศ		

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Chuchat		Kamollerd

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.สายใจ		กองเพชร			

	 	 Assist.	Prof.	Saijai		Kongpechr	

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.คณิต		ชูคันหอม 

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Kanit		Chukanhom

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร		ดิเรกศิลป์

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Kochakorn		Direksin

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน
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รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

 ชื่อ-สกุล รศ.สพ.ญ.กัลยา		เจือจันทร์

	 	 Assoc.	Prof.	Kanlaya		Chuachan

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.พงษ์ธร		สุวรรณธาดา

	 	 Assist.	Prof.	Pongthorn		Suwannathada

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ชื่อ-สกุล รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน		สุขสวัสดิ์

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Fanan		Suksawat

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย	์	อุปสัย		

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Suwit		Uopasai

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี		ซิงห์

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Ranee		Singh

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

 ชื่อ-สกุล  ผศ.น.สพ.เสร	ี	แข็งแอ

	 	 	 Assist.	Prof.	Seri		Kang-air

 ต�าแหน่ง	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ด้านบริหาร

 ชื่อ-สกุล  น.สพ.สมพงษ	์	หอยสังข์

	 	 	 Mr.	Somphong		Hoisang

 ต�าแหน่ง	 	 สัตวแพทย	์



 63 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

รายนามบุคลากร

ส�านักงานคณบดี

 ชื่อ-สกุล นายอุดร		พุทธิมา		(น.บ.)		

	 	 Mr.	Udorn		Puttima

 ต�าแหน่ง	 ผู้บริหาร	ระดับผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่า

งานบริหารและธุรการ

 ชื่อ-สกุล นางยุพดี		เจริญสว่าง			(ศศ.บ.,	วท.ม.)	(หัวหน้างาน)

	 	 Mrs.	Yupadee		Charoensawang

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการ

หน่วยสารบรรณ

 ชื่อ-สกุล นางณัฐธีรา		ภัทรวงศา		(ศศ.บ.)	

	 	 Mrs.	Nattera	Pattaravongsa

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ

 ชื่อ-สกุล นายสัญญจิตร		ศรีหนองหว้า		(ปวส.)

	 	 Mr.	Sunyajit		Srinongwa

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ	ระดับ	ส3

 ชื่อ-สกุล นางปริศนา		วิชาธรรม		(ปวส.)	 	 	 	

																																	 Mrs.	Prisna		Vichatham

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ	ระดับ	ส2
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หน่วยการเจ้าหน้าที่

 ชื่อ-สกุล นางสาวอัญชรินทร์		อุ่นไธสง		(บธ.บ.,	ศษ.ม.)		(หัวหน้าหน่วย)

	 	 Miss	Ancharin		Ounthaisong

 ต�าแหน่ง บุคลากร		ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นายพงษ์ศักดิ์		ดอนแปว		(ปวส.)

	 	 Mr.	Pongsak		Donpaew

 ต�าแหน่ง	 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	ระดับช�านาญงาน

 ชื่อ-สกุล นางสาวจงกลวรรณ		จันทรสมบัต	ิ	(วท.บ.)

	 	 Miss	Joungkhonwan	Jantarasombat

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับปฏิบัติการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

 ชื่อ-สกุล นายเฉลิมพันธ์		ศิระบุตร		(วส.บ.)		(หัวหน้าหน่วย)

	 	 Mr.	Chaloemphan	Sirabut

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ระดับปฏิบัติการ

 ชื่อ-สกุล นายพงษ์ชัย		หมื่นน้อย		(ค.บ.) 

	 	 Mr.	Pongchai		Muennoy

 ต�าแหน่ง	 ช่างศิลป	์	ระดับปฏิบัติงาน

 ชื่อ-สกุล นายยรรยง		วังปรีชา		(อศ.บ.)

	 	 Mr.	Yanyong		Wangpricha	 	 	

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ระดับปฏิบัติการ
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หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 ชื่อ-สกุล นายพงศ์พันธุ์		พงษ์สะพัง		(ค.บ.)		(หัวหน้าหน่วย)

	 	 Mr.	Pongpan		Pongsapang

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		ระดับช�านาญการ	

 ชื่อ-สกุล นายสุทธิ์กมล		วิชาธรรม		(ปวช.) 

	 	 Mr.	Suthkamal		Vichatham

 ต�าแหน่ง	 ช่างไฟฟ้า	ระดับ	ช	4

 ชื่อ-สกุล นายอัมพร		ไกรษรศรี		(ปวส.)

	 	 Mr.	Oumporn		Kraisornsri

 ต�าแหน่ง	 ช่างฝีมือทั่วไป	ระดับ	ช	3

 ชื่อ-สกุล นายเดชา		สมบูรณ์		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Decha		Somboon

 ต�าแหน่ง	 พนักงานขับรถยนต	์ระดับ	ส	2

 ชื่อ-สกุล นายเทพกร		สาสีทา		(ปวช.) 

	 	 Mr.	Tappagron		Saseeta

 ต�าแหน่ง	 พนักงานขับรถยนต์

 ชื่อ-สกุล นายจักรกริช		จันทะสอน		(ปวส.)

	 	 Mr.	Chackkit	Cantason

 ต�าแหน่ง	 พนักงานขับรถยนต	์

 ชื่อ-สกุล นายรุ่งเรือง	ผาบจันดา		(ปวช.) 

	 	 Mr.	Rungruang	Phabchanda

 ต�าแหน่ง	 พนักงานขับรถยนต์
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 ชื่อ-สกุล นางจันดา		ซาซุม		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mrs.	Janda		Sasum

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นางส�าราญ		นามสีฐาน		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mrs.	Somran		Namsitran

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นางวรรณลดา		จันที		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mrs.	Wanrada		Jante

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นางราตรี		ไชยเดช		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Ratree		Chaidetch

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นางสาวสุคนธ์		ซาซุม		(ประถมศึกษาตอนต้น)

	 	 Miss	Sukhon		Sasum

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นางสาวสุพิศ		สวัสดิ์วอ		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Miss	Supis	Sawadwao

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นายสุพรรณ์		แข็งขันธ	์	(ประถมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Supan		Khaengkhan

 ต�าแหน่ง	 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
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งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงิน

 ชื่อ-สกุล นางพัชรียา		คนชาญ		(ศศ.บ.)	(หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย)

	 	 Mrs.	Phatchareeya		Konchan

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการเงินและบัญช	ีระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นายวีระ		สุภารักษ์		(ศศ.บ.)

	 	 Mr.	Weera		Suparuk

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการเงินและบัญช	ีระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นางสุธาทิพย์		วัฒนชัย		(ศศ.บ.)

	 	 Mrs.	Suthatip		Wattanachai

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการเงินและบัญช	ีระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล นางสาววิชยานันท์	ขันละ		(บธ.บ.)	

	 	 Miss	Vichayanan	Khanla

 ต�าแหน่ง	 พนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

 ชื่อ-สกุล นายไพรินทร์		หลายวิวัฒน	์	(น.บ.)  (หัวหน้าหน่วย) 

	 	 Mr.	Pairin		Laywiwat

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการพัสด	ุระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล นายประสิทธิ์		โททุโย		(ศศ.บ.)

	 	 Mr.	Prasit		Thothuyo

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการพัสด	ุระดับช�านาญการ
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 ชื่อ-สกุล นางพรรณอร		รักสนิท		(ศศ.บ.)	 	 	 	

  Mrs.	Panon		Rugsanit

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการพัสด	ุระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล นางบัณฑิต		ภูมิสาขา		(ศศ.บ.)

	 	 Mrs.	Bandit		Phumisakha

 ต�าแหน่ง	 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร		ระดับปฏิบัติงาน

งานบริการการศึกษา

 ชื่อ-สกุล นางทักษ์ศภรณ์		ตาละลักษณ์		(ศศ.บ.,	ศศ.ม.)	(หัวหน้างาน)

	 	 Mrs.	Tugsaporn	Talalug

 ต�าแหน่ง นักวิชาการศึกษา	ระดับช�านาญการพิเศษ

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

 ชื่อ-สกุล นางรัคณภรณ์	ใจไวย์ธนา		(ศศ.บ.,	ศษ.ม.)		(หัวหน้าหน่วย)

	 	 Mrs.	Lugkanaporn	Jaiwaitana 

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการศึกษา	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นางสาวชนิดา		ชาอินทร์		(บธ.บ.)

	 	 Miss	Chanida		Cha-in

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการศึกษา	ระดับปฏิบัติการ

หน่วยกิจการนักศึกษา

 ชื่อ-สกุล นางอ้อยทิพย์	สัพโส		(ศศ.บ.,	ศษ.ม.)		(หัวหน้าหน่วย)

	 	 Mrs.	Oiythip	Sapaso

 ต�าแหน่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ระดับช�านาญการ
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 ชื่อ-สกุล นางสาวชาริณี	กูฎโสม		(ปวส.)

	 	 Miss	Charinee		Kudsom

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ	

 ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาวดี	ศรีภูธร		(วท.บ.)

	 	 Miss	Supawadee	Sriphuthorn

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	

งานนโยบายและแผน

 ชื่อ-สกุล นายสมัย		แข็งขันธ์		(วท.บ.)		(หัวหน้างาน)

	 	 Mr.	Smai		Khaengkhan

 ต�าแหน่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นางอรัญญา	ศิริไกรวรรณ		(ศศ.บ.)

	 	 Mrs.	Aranya	Sirigraiwan

 ต�าแหน่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นางสาวณฐาภพ		เสชัง		(บธ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Miss	Nathapop		Cechang

 ต�าแหน่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ระดับปฏิบัติการ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 ชื่อ-สกุล นางสุดารัตน์		บัวทวน		(ศศ.บ.)	(หัวหน้างาน)

	 	 Mrs.	Sudarat		Buatuan

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการพิเศษ
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 ชื่อ-สกุล นายสิทธิพร	กาบบัวลอย	(ศศ.บ.)	

	 	 Mr.	Sitthiporn	Kapbualoi

 ต�าแหน่ง	 นักวิเทศสัมพันธ	์ระดับปฏิบัติการ

 ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา		ดาวสาวะ		(ปวช.)

	 	 Miss	Ratana		Daosawa

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ	ระดับ	ส4
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ภาควชิากายวภิาคศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล		สุขอ้วน	(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Peerapol		Sukon

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายผู้สอน

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.ชูชาต	ิ	กมลเลิศ	(สพ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)			

  Assoc.	Prof.	Dr.	Chuchat		Kamollerd

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ถาวร		มิ่งสกุล	(กศ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Thaworn		Mingsakul

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.ประสาน		ตังควัฒนา	(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Prasarn		Tangkawattana	

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.สายใจ		กองเพชร	(สพ.บ.,	ศษ.ม.)			

	 	 Assist.	Prof.	Saijai		Kongpechr	

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย	์	อุปสัย	(สพ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Suwit		Uopasai

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
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สายผู้ช่วยสอน

 ชื่อ-สกุล นางปรียาภรณ์		สุระชน	(ค.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mrs.	Preeyaporn		Surachon

 ต�าแหน่ง	 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญงาน

 ชื่อ-สกุล นางพรรณชมพู		ม่วงลาย	(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mrs.	Panchompoo		Muanglai

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล นายพุฒิพงศ์		พงษ์พันธ์	(ปวส.)

	 	 Mr.	Bhuttipong		Pongpan

 ต�าแหน่ง	 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญงาน

สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล นางยุพดี		สุวรรณศร	(บธ.บ)

	 	 Mrs.	Yuphadee		Suwannasorn

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล	 นางประยูร		ขามธาต	ุ(บธ.บ)

	 	 Mrs.	Prayoon	Khamtat

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ	ระดับ	ส4
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ภาควชิาสรรีวทิยา

หัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ	์	สุวรรณโชต	ิ	(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Pisit		Suwannachot

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร		ตั้งธนธานิช		(สพ.บ.,	วท.ม.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Prapaporn		Tungthanathanich

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายผู้สอน

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ		กนิษฐานนท์		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Kwankate		Kanistanon

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.จีระศักดิ	์	ถิรธนบูรณ์		(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Geerasak		Thiratanaboon

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.พัชน	ี	ศรีงาม		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Patchanee		Sringam

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

สายผู้ช่วยสอน

 ชื่อ-สกุล นายพิทักษ์พงษ์		มณีรัตนรุ่งโรจน	์	(วท.บ.,	ศษ.ม.)

	 	 Mr.	Pitakpong		Maneerattanarungroj

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญการพิเศษ

สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล นายกฤษฎา		ค�าล�าภา		(ปวช.)

	 	 Mr.	Kitsada		Cumlumpa

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	ระดับ	ส3
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

ภาควชิาเภสัชวทิยาและพษิวทิยา

หัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ		พันธ์อารีวัฒนา		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Korawuth		Punareewattana

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.จรีรัตน์		เอี่ยมสะอาด		(วท.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Jareerat		Aieamsaard

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สายผู้สอน

 ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.ไพโรจน	์	วงศ์หทัยไพศาล		(สพ.บ.) 

	 	 Mr.	Pairoaj		Vonghataipaisarn

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี		ซิงห์		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Ranee		Singh

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล นางสุพรรณี		ปูนอน		(ศศ.บ.)

	 	 Mrs.	Supannee		Phunorn

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นางประภัสสร		ทิทา		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Prapatson		Thihta

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	ระดับ	ส4
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

ภาควชิาสัตวแพทย์สาธารณสุข

หัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์		ศรแผลง		(สพ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Pairat		Sornplang

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล รศ.ดร.บงกช		นพผล		(วท.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Bongkot		Noppon

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

สายผู้สอน

 ชื่อ-สกุล	 รศ.น.สพ.ดร.คมกริช		พิมพ์ภักดี		(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 Assoc.	Prof.	Dr.	Komkrich		Pimpukdee

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร		ศักดิ์สง่าวงษ	์	(สพ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Dr.	Chuleeporn		Saksangawong

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.นริศร		นางาม		(สพ.บ.,	วท.ม.,	Ph.D.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Narisorn			Na-ngam

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์		ฉวีราช		(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Prapansak		Chaveerach

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน	์	สายพันธุ	์	(สพ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Piyawat		Saipan

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ		อังกิติตระกูล		(สพ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Sunpetch		Angkititrakul

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.เสร	ี	แข็งแอ		(สพ.บ.)

	 	 Assist.	Prof.	Seri		Kang-air

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายผู้ช่วยสอน

 ชื่อ-สกุล นายชัยพร		สร้อยค�า		(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mr.	Chaiyaporn		Soikum

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการเกษตร	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล	 นางสาวนิลพรรณ		วงษาไฮ		(กศ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Miss	Nillapan		Vongsahai

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญการพิเศษ
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล นางสิดาพัณณ์		สัมฤทธิ์		(ค.บ.)

	 	 Mrs.	Sidaphun		Sumrith

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นางวัน		บัวจันทร์		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Wan		Buajan

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	ระดับ	ส4
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา

หัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ	์	นพวิญญูวงศ์		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assoc.	Prof.	Suttisak		Nopwinyoowong

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.วราภรณ์		ศุกลพงศ	์	(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Varaporn		Sukolapong

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายผู้สอน

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ		ค�าพา		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Jaruwan		Kampa

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.นุสรา		สุวรรณโชต	ิ	(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Nusara		Suwannachot

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.เรืองทอง		กิจเจริญปัญญา		(สพ.บ.) 

	 	 Mr.	Ruangthong		Kitcharoenpunya

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล		ทวีนันท์		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Weerapol		Taweenan

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์



 80 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ	์	แสงมณีเดช		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.) 

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Somboon		Sangmaneedet

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร		ตังควัฒนา		(สพ.บ.,	วท.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Sirikachorn		Tangkawattana

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ	์	อ้วนพรมมา		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Surasit		Aunpromma

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา		จิตติมณี		(สพ.บ.,	วท.ด.)

	 	 Dr.	Suphattra		Jittimanee

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ธนาคาร		นะศรี		(สพ.บ.,	M.Sc.)

	 	 Assist.	Prof.	Thanakarn		Nasri

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ชื่อ-สกุล	 อ.สพ.ญ.ดร.พัชรา		เผือกเทศ		(สพ.บ.,	M.V.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Dr.	Patchara	Phuektes

 ต�าแหน่ง อาจารย์

 

 ชื่อ-สกุล	 รศ.สพ.ญ.อาริน	ี	ชัชวาลชลธีระ		(สพ.บ.)

	 	 Assoc.	Prof.	Arinee		Chatchawanchonteera

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.เอกชัย		ภัทรพันธ์วิเชียร		(สพ.บ.)

	 	 Assist.	Prof.	Ekkachai		Pattaranpanwichien

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายผู้ช่วยสอน

 ชื่อ-สกุล นายประพันธ์		แก่นจ�าปา		(วท.บ.) 

	 	 Mr.	Prapan		Kaenjampa

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับปฏิบัติการ

 ชื่อ-สกุล นายพิทยา		ภาภิรมย	์	(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mr.	Pittaya		Papirom

 ต�าแหน่ง	 นักเทคนิคการแพทย	์ระดับเชี่ยวชาญ

 ชื่อ-สกุล นางสุธิดา		จันทร์ลุน		(ค.บ.,	วท.ม.) 

	 	 Mrs.	Suthida		Chanlun

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญการพิเศษ

สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล นางสมบัติ		แสงพล		(ศศ.บ.,	ศษ.ม.)

	 	 Mrs.	Sombat		Saengpol

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล นายเสริม		อารีสนิท		(ปวส.)

	 	 Mr.	Serm		Areesanith

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	ระดับ	ส4
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

ภาควชิาอายุรศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.พิมชนก		สุวรรณธาดา		(สพ.บ.)

	 	 Assist.	Prof.	Pimchanok		Suwannathada

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย		โพธิ์เฮือง		(สพ.บ.,	วท.ม.,	วท.ด.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Tawatchai		Pohuang

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สายผู้สอน 

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร		ดิเรกศิลป	์	(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Kochakorn		Direksin

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 รศ.สพ.ญ.กัลยา		เจือจันทร	์	(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assoc.	Prof.	Kanlaya		Chuachan

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.คณิต		ชูคันหอม		(สพ.บ.,	Ph.D.) 

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Kanit		Chukanhom

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา		จิวากานนท	์	(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Jatesada		Jiwakanon

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร	์	ธ�ารงยศวิทยากุล		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.) 

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Chaiyapas		Thamrongyoswittayakul

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา		พลอยงาม		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.) 

	 	 Dr.	Trasida		Ployngam

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล อ.สพ.ญ.น�า้ฟ้า		เฟื่องบุญ		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 Miss	Numfa		Fungbun

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย	์	เต็งเจริญกุล		(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Bundit		Tengjaroenkul

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย	์	บุตรอุดม		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Prawit		Butudom

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน		สุขสวัสดิ	์	(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Fanan		Suksawat

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.ภาวิน		สายห	ู	(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Pavin		Saihoo

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 ชื่อ-สกุล	 อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา		ฤกษ์อยู่สุข		(สพ.บ.,	วท.ม.,	Ph.D.)

	 Dr.	Sarinya		Rerkyusuke

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.สาธร		พรตระกูลพิพัฒน์		(สพ.บ.,	Dr.med.vet.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Sarthorn		Porntrakulpipat

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล อ.สพ.ญ.ดร.สุชีวา		จันทร์หนู		(สพ.บ.,	ปร.ด.)

	 	 Dr.	Sucheeva		Junnu

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน	์	วีระกุล		(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Sompoth		Weerakhun

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ		จันทร์ลุน		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Aran		Chanlun

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.สพ.ญ.อารยาพร		มคธเพศ		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Arayaporn		Macotpet

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
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สายผู้ช่วยสอน

 ชื่อ-สกุล นางสาวกิ่งกาญจน์		สาระช	ู	(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Miss	Kingkarn		Sarachu

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล	 ดร.	มนัสนันท	์	บริสุทธิ์เพ็ชร		(วท.บ.,	วท.ม.,	Ph.D.)

	 	 Dr.	Manassanan		Borisutpeth

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับช�านาญการพิเศษ

สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล	 นางสาวนิตยา		แก้วก่า		(ค.บ.)

	 	 Miss	Nittaya		Kaewka

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล นายสมควร		สอนถม		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mr.Somkwuan		Sontom

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	ระดับ	ส4
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ภาควชิาศัลยศาสตร์และวทิยาการสบืพันธุ์

หัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.สุชาต	ิ	วัฒนชัย		(สพ.บ.,	ศษ.ม.,	ปร.ด.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Suchat		Wattanachai

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณ	ี	จิตรเพียร		(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Supranee		Jitpean

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายผู้สอน 

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์		จรัสแสง		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Chaiwat		Jarassaeng

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ณภัทร		ทองสร้อย		(สพ.บ.) 

	 	 Assist.	Prof.	Nabhat		Thongsoi

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ	์	ค�าพา		(สพ.บ.,	M.Sc.,	Ph.D.)

	 	 Assist.	Prof.	Dr.	Naruepon		Kampa

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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 ชื่อ-สกุล อ.สพ.ญ.ปองรัตน	์	ใจศิล		(สพ.บ.) 

	 	 Miss	Pongrat		Jaisil

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน		แก่นค้างพล	ู	(สพ.บ.,	วท.ม.) 

	 	 Assist.	Prof.	Duangdaun		Kaenkangploo

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

  

 

 ชื่อ-สกุล	 ผศ.น.สพ.พงษ์ธร		สุวรรณธาดา		(สพ.บ.,	บธ.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Pongthorn		Suwannathada

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ปรีณัน		จิตะสมบัต	ิ	(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assoc.	Prof.	Preenun		Jitasombuti

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 รศ.น.สพ.มงคล		โปร่งเจริญ		(สพ.บ.)

	 	 Assoc.	Prof.	Mongkol		Prongcharoen

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิร	ิ	ศิริเสถียร		(สพ.บ.,	Ph.D.) 

	 	 Dr.	Saksiri		Sirisathien

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.สราวุธ		ศรีงาม		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Sarawut		Sringam

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์



 88 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 ชื่อ-สกุล รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน	์	เอี่ยมละมัย		(สพ.บ.,	Ph.D.)

	 	 Assoc.	Prof.	Dr.	Suneerat		Aiumlamai

 ต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 อ.สพ.ญ.ธนิกุล		ศรีธัญรัตน	์	(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Miss	Thanikul		Srithunyarat

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล	 อ.สพ.ญ.ปาณิสรา		คุณกิตติ		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Miss	Panisara		Kunkitti

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

 ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา		พุทธชาล	ี	(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Assist.	Prof.	Suphannika		Phutthachalee

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.สุวลักษณ์		ศรีสุภา		(สพ.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mr.	Suvaluk		Srisupa

 ต�าแหน่ง	 อาจารย	์

สายผู้ช่วยสอน

 ชื่อ-สกุล	 นายอดิศักดิ	์	สังข์แก้ว		(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mr.	Adisak		Sangkaew

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการสัตวบาล	ระดับช�านาญการพิเศษ
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สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล	 นางเกวลิน		สร้อยบับ		(ศศ.บ.)

	 	 Mrs.	Kewalin		Soybub

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล นางบุญเสริม		สมบูรณ	์	(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Bunserm		Somboon

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ	ระดับ	ส3

 ชื่อ-สกุล นายวิษณ	ุ	แสงสว่าง		(ประถมศึกษา)

	 	 Mr.	Witsanu		Saengsawang

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล	 นายอรุณ		จ�าปาปุ้ง		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Arun		Champapung

 ต�าแหน่ง	 คนงาน
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โรงพยาบาลสัตว์

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.พงษ์ธร		สุวรรณธาดา	(สพ.บ.,	บธ.ม.)	 (ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสตัว์)

	 	 Assist.	Prof.	Pongthorn		Suwannathada

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

 ชื่อ-สกุล น.สพ.สมพงษ	์	หอยสังข์		(สพ.บ.)	 (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ด้านบริหาร)

	 	 Mr.	Somphong		Hoisang

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

สัตวแพทย์ประจ�าหน่วยสัตว์เล็ก

 ชื่อ-สกุล สพ.ญ.กวินทรา		อัยราน้อย		(สพ.บ.)

	 	 Miss	Kawintra	Aiyaranoi

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล น.สพ.กานต	์	ยงวณิชย์		(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Karn	Yongvanit

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล สพ.ญ.เฉลิมขวัญ		นนทะโคตร		(สพ.บ.)

	 	 Miss	Chalermkwan		Nonthakotr

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล สพ.ญ.ชุลีพร		ประหา		(สพ.บ.)

	 	 Miss	Chuleephorn	Praha

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล สพ.ญ.ณัฏฐา		โพธิอาศน์		(สพ.บ.)

	 	 Miss	Nuttha	Pothiard

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์
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 ชื่อ-สกุล น.สพ.ธนกร		ศรีรัตน	์	(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Thanakorn	Srirat

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล	 สพ.ญ.นริชสรา		เลิศชัยสถาพร		(สพ.บ.)

	 	 Miss	Narichsara	Lertchaisathaporn

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล	 สพ.ญ.นิธิวด	ี	เลิศอิทธิกุล		(สพ.บ.)

	 	 Mrs.	Nitiwadee		Lertithikul

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล สพ.ญ.นิตยา		บุญบาล		(สพ.บ.)

	 	 Miss	Nitaya		Boonbal

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล	 น.สพ.ปิยะศักดิ	์	วิภูศักดิ	์	(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Piyasak		Wipoosak

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล น.สพ.พหลยุทธ		โสรเนตร		(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Pahonyoot	Soraned

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล สพ.ญ.มีนา		วิสุงเร		(สพ.บ.)

	 	 Miss	Meena	Wisungre

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์



 92 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 

 ชื่อ-สกุล น.สพ.ศิวาย	ุ	รัตนะกนกชัย		(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Siwayu	rattanakanokchai

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 ชื่อ-สกุล สพ.ญ.สโรชา		เพิ่มทรัพย	์	(สพ.บ.)

	 	 Miss	Sarocha	Permsab

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

  

 ชื่อ-สกุล น.สพ.เอกศิษฐ	์	บารมีชัยธนันต	์	(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Eakkasit		Barameechaithanan

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

สัตวแพทย์ประจ�าหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 ชื่อ-สกุล	 น.สพ.พีรพัฒน	์	ดีสุข		(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Peerapat	Deesuk

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

 

 ชื่อ-สกุล น.สพ.อวิรุทธ	์	วิชัยวงษ	์	(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Awirut	Wichaiwong

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

สัตวแพทย์ประจ�าหน่วยม้า

 ชื่อ-สกุล น.สพ.รักษ์พล		เดชคง		(สพ.บ.)

	 	 Mr.	Ruxpon	Dejkong

 ต�าแหน่ง	 สัตวแพทย	์

ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์

 ชื่อ-สกุล นายจีรศักดิ	์	คล่องแคล้ว		(วท.บ.)

	 	 Mr.	Jeerasak		Khlongkhlaeo

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับปฏิบัติการ
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 ชื่อ-สกุล	 นายพิทัย		กาญบุตร		(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mr.	Pithai		Kanbutra

 ต�าแหน่ง	 นักเทคนิคการแพทย	์ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล	 นางสาวภัทรอนงค	์	บุพตา		(วท.บ.)

	 	 Miss	Pattaraanong		Bupata

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับปฏิบัติการ

ส�านักงานเลขานุการผู้อ�านวยการ

 ชื่อ-สกุล นางสาวฐานิตย	์	อริยะกอง		(บธ.บ.)

	 	 Miss	Thanit	Ariyakong

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการเงินและบัญช	ีระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล	 นางพรหมพร		ทองเทียม		(บธ.บ.)

	 	 Mrs.	Promporn		Tongteam

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการพัสด	ุระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล	 นางอรุณ	ี	ฤทธิภานันท์		(ค.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mrs.	Arunee		Rithipanun

 ต�าแหน่ง	 นักวิทยาศาสตร	์ระดับปฏิบัติการ

 ชื่อ-สกุล นางจิตราภรณ์		ศรีหนองกุง		(ปวส.)

	 	 Mrs.	Jittraporn	Srinongkung

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ	

 ชื่อ-สกุล นางสาวเจษฎา		จันทะลุน	(ปวส.)

	 	 Miss	Jetsada		Chantalun

 ต�าแหน่ง	 พนักงานการเงินและบัญชี
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 ชื่อ-สกุล นางสาวปริณดา		นามโคกสี		(บธ.บ.)

	 	 Miss	Parinda	Namkogksee

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาภรณ	์	กาบขน		(บธ.บ.)

	 	 Miss	Supaporn		Kabkhon

 ต�าแหน่ง	 พนักงานวิทยาศาสตร	์

เจ้าหน้าที่ห้องยา

 ชื่อ-สกุล นางรัศม	ี	ดิเรกศิลป	์	(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Rassamee		Direksin

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องยา

 ชื่อ-สกุล นายอิศรา		ศรีทะ		(ปวส.)

	 	 Mr.	Isara		Srita

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องยา

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ์		ศรีหนองกุง		(ปวส.)

	 	 Mr.	Kittisak	Srinongkung

 ต�าแหน่ง	 พนักงานวิทยาศาสตร	์

 ชื่อ-สกุล นางเกษร		อ้อชัยภูม	ิ	(มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

	 	 Mrs.	Keason		Aorchaiyapoom

 ต�าแหน่ง	 พนักงานประจ�าห้องทดลอง	ระดับ	ส2

 ชื่อ-สกุล นายคาน		เพียซ้ายสูงเนิน		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Kan		Peasaisungnoen

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องผ่าตัด	ระดับ	ส1
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 ชื่อ-สกุล	 นายจ�าลอง		อารีย์		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mr.	Jamlong		Aree

 ต�าแหน่ง	 พนักงานวิทยาศาสตร์

 ชื่อ-สกุล นายชวฤทธิ์		สังหา		(ปวช.)

	 	 Mr.	Chawalit	Sangha

 ต�าแหน่ง	 คนงาน	

 ชื่อ-สกุล นายทัศพงษ	์	มั่นคง		(ปวช.)

	 	 Mr.	Tuspong	Mankong

 ต�าแหน่ง	 พนักงานวิทยาศาสตร	์

 ชื่อ-สกุล	 นางธนาพร		เลือดไทย		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Thanaporn		Lueadthai

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นายนภดล		ชนวีรยุทธ		(บธ.บ.)

	 	 Mr.	Nopadon		Chonverayoott

 ต�าแหน่ง	 พนักงานวิทยาศาสตร์

 ชื่อ-สกุล	 นายประทีป		อนุสุเรนทร	์	(ปวช.)

	 	 Mr.	Pratheep		Anusuren

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นายประพิตร		แก้วนิคม		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mr.	Prapit		Keawnikom

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	ระดับ	ส3
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 ชื่อ-สกุล นางยุภา		จีนา		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Yupa		Jeena

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นายวิทวัส		ถาวิกูล		(ปวช.)

	 	 Mr.	Witthawat	Thawikan

 ต�าแหน่ง	 พนักงานวิทยาศาสตร	์

 ชื่อ-สกุล นายวีระยุทธ		สามหาดไทย		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mr.	Weerayuth		Samhadthai

 ต�าแหน่ง	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	ระดับ	ส4

 ชื่อ-สกุล นางสาวสายพิณ		กิวสันเทียะ		(ปวส.)

	 	 Miss	Saipin	Kiwsuntiea

 ต�าแหน่ง	 แม่บ้าน

งานแม่บ้าน

 ชื่อ-สกุล นางภวิกา		กะพุทธา		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mrs.	Phavika	Sinsa

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นางร�าไพ		สาบุตร		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mrs.	Lampai	Sabood

 ต�าแหน่ง	 แม่บ้าน

 ชื่อ-สกุล นางสุดารัตน	์	แซ่ลิ้ม		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Chawalit	Sangha

 ต�าแหน่ง	 แม่บ้าน
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งานอาคารสถานที่และซ่อมบ�ารุง

 ชื่อ-สกุล นายดิลก		ลาโสม		(วศ.บ.)

	 	 Mr.	Dilok		Lasom

 ต�าแหน่ง	 ช่างเทคนิค

 ชื่อ-สกุล นายพิมล		มาโสภา		(ปวส.)

	 	 Mr.	Pimon	Masopar

 ต�าแหน่ง	 คนงาน	

 ชื่อ-สกุล นายสุบรร		จันทเสน		(ปวช.)

	 	 Mr.	Suban		Chanthsen

 ต�าแหน่ง	 พนักงานขับรถยนต	์ระดับ	ส	2
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สถานฟีาร์มฝึกนักศกึษา

ผู้อ�านวยการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

 ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.เสร	ี	แข็งแอ		(สพ.บ.)

	 	 Assist.	Prof.	Seri		Kang-air

 ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

สายสนับสนุน

 ชื่อ-สกุล นางพิณซอ		กรมรัตนาพร		(วท.บ.,	วท.ม.)

	 	 Mrs.	Pinsaw		Kromrattanaphorn

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการเกษตร	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล	 นายวสันต	์	จันทรสนิท		(วท.บ.)

	 	 Mr.	Wasan		Jantarasanit

 ต�าแหน่ง	 นักวิชาการสัตวบาล	ระดับช�านาญการพิเศษ

 ชื่อ-สกุล	 นางวีณา		รองเมือง		(บธ.บ.)

	 	 Mrs.	Weena		Rongmuang

 ต�าแหน่ง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ระดับช�านาญการ

 ชื่อ-สกุล นายคมกริช		เพียราช		(ประถมศึกษา)

	 	 Mr.	Komkrit		Piarath

 ต�าแหน่ง	 พนักงานรักษาความปลอดภัย	ระดับ	บ	2

 ชื่อ-สกุล นายชาญชัย		สุวรรณยุ		(ศศ.บ.)

	 	 Mr.	Chanchai		Suwanyu

 ต�าแหน่ง	 พนักงานเลี้ยงสัตว	์ระดับ	บ	2
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 ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒ	ิ	ผางสา		(ปวส.)

	 	 Mr.	Nathawut		Pangsar

 ต�าแหน่ง	 พนักงานขับรถยนต	์ระดับ	ส	2

 ชื่อ-สกุล นายทองคิด		ด่านขุนทด		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Thongkid		Dankunthod

 ต�าแหน่ง	 พนักงานประจ�าห้องทดลอง	ระดับ	ส	2

  

 ชื่อ-สกุล นายบุญเตียง		เตตะมะ		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Boonteang		Tetama

 ต�าแหน่ง	 พนักงานเลี้ยงสัตว	์ระดับ	บ	2

 ชื่อ-สกุล	 นายประจิม		ปานประเสริฐ		(ปวช.)

	 	 Mr.	Prajim		Panprasert

 ต�าแหน่ง	 พนักงานทั่วไป	ระดับ	บ	1

 ชื่อ-สกุล	 นายปรีชา		พันสอน		(ปวช.)

	 	 Mr.	Preecha		Punsorn

 ต�าแหน่ง	 พนักงานขับรถยนต	์ระดับ	ส	2

 ชื่อ-สกุล นายระเนเท		กลางเสนา		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mr.	Ranete		Klangsena

 ต�าแหน่ง	 ยาม

 ชื่อ-สกุล นางวรเพ็ญ		โสธรรมมงคล		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mrs.	Worapen		Sothammongkon

 ต�าแหน่ง	 พนักงานทั่วไป	ระดับ	บ	2
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 ชื่อ-สกุล นายสุนทร		บุญศรี		(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

	 	 Mr.	Sunthorn		Boonsri

 ต�าแหน่ง	 ยาม

 ชื่อ-สกุล นางสุนทรี		พันสอน		(วท.บ.)

	 	 Mrs.	Sunthree		Punsorn

 ต�าแหน่ง	 พนักงานธุรการ		ระดับ	ส	3

 ชื่อ-สกุล นางสุพันธ์		สุวรรณยุ		(ปวส.) 

	 	 Mrs.	Suphan		Suwanyu

 ต�าแหน่ง	 คนงาน

 ชื่อ-สกุล นายอะโนนชัย		สาริยา		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Mr.	Anonchai		Sariya

 ต�าแหน่ง	 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง		ระดับ	บ	2

 ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ		ศรีอาภรณ์		(มัธยมศึกษาตอนต้น)

	 	 Miss	Kanokwan	Sriarporn

 ต�าแหน่ง	 คนงาน
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กิจกรรมและผลงาน
ปี 2554 - 2558

 •	 ด้านการผลิตบัณฑิต

	 •	 ด้านการพัฒนานักศึกษา

	 •	 ด้านการวิจัย	บริการวิชาการ	และวิเทศสัมพันธ์

	 •	 ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

	 •	 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

	 •	 ด้านการพัฒนาบุคลากร
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ด้านการผลิตบัณฑิต
ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่	 13	 พฤษภาคม	 2529	 ตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม	103	ตอนที่	81	ซึ่งจะครบรอบการก่อตั้ง	30	ปี	ในวันที่	13	พฤษภาคม	2559	ฝ่าย

วิชาการได้ทำาหน้าที่จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี	และระดับบัณฑิตศึกษาระบบการจัดการศึกษา	ประกอบด้วย																					 

การดำาเนินงานด้านหลักสูตร	 การรับเข้าศึกษา	 	 การจัดการเรียนการสอน	 	 การพัฒนาอาจารย์	 	 พัฒนานักศึกษา		

พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	 ประเมินผลการศึกษา	 	 ดำาเนินการด้านการสำาเร็จการศึกษา		 

การขอรับใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้แก่บัณฑิต	 เป็นต้น	 ซึ่งผลการดำาเนินงานในระหว่างปีการศึกษา	 2554-

2558	สรุปเป็นรายด้าน	ดังนี้

	 ด้านหลักสูตร

	 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะฯ	มีทั้งสิ้น	12	หลักสูตร	เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี	2	หลักสูตรหลักสูตร

หลังปริญญา	10	หลักสูตร	ดังนี้

ระดับ ชื่อหลักสูตร จำานวนหลักสูตรรวม
ปริญญาตรี -หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต		สาขาสัตวแพทยศาสตร	์

-หลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

2

ประกาศนียบัตร -หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติทางสัตวแพทยส์าขาวชิาโรคและ

	การจัดการสุขภาพในปศุสัตว์

-หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติทางสัตวแพทยส์าขาวชิาโรคและ

	การจัดการสุขภาพในปศุสัตว์(หลักสูตรนานาชาติ)

-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิกสาขาวิชา

	สัตว์เลี้ยง

3
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ระดับ ชื่อหลักสูตร จำานวนหลักสูตรรวม
ปริญญาโท -	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

		สัตวแพทย์

-	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาสหวิทยาการ

สัตวแพทย์

-	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์

		(หลักสูตรนานาชาติ)

-	หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาสตัวแพทยส์าธารณสขุ

-	หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาวทิยาการสืบพนัธุสั์ตว์

5		

ปริญญาเอก -	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์

-	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์

		(หลักสูตรนานาชาติ)

2

	 	 ในปีการศึกษา	2557	ในการตรวจประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา		คณะกรรมการตรวจประเมิน	

ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปิดหลักสูตรท่ีมีการรับเข้าศึกษาน้อย	หรือหลักสูตรท่ีล้าสมัย	 ไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด	 และคณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการชำาระหลักสูตรเพ่ือพัฒนาให้																	

มีความทันสมัย	น่าสนใจเพ่ิมมากข้ึนสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	รวมถึงการเปิดหลักสูตรใหม่รองรับการขยาย

โอกาสทางการศึกษา	 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศ	จากข้อเสนอแนะดังกล่าวนำาไปสู่การหารือ

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยู่ท้ัง	12	หลักสูตร	โดยการ	SWOT	พิจารณาถึงจุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	และอุปสรรค	และ												 

พบว่ามี	 3	 หลักสูตร	 ท่ีไม่สามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้	 ดังน้ันจึงเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร	 คือ	 

(1)	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์	 (2)	 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 และ	 

(3)	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธ์ุสัตว์	 	 ทำาให้ปัจจุบันมีหลักสูตรท่ีดำาเนินการท้ังส้ิน		 

9		หลักสูตร	เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี	2	หลักสูตร	และระดับบัณฑิตศึกษา	7	หลักสูตร		

		 	 นอกจากน้ันยังได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	 พ.ศ.	 2555	

และได้ใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา	 2558	 ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปีการศึกษา	 2562	 

ดังน้ัน	ในปีการศึกษา	2558	จึงได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรปี	2555	จำานวน		8		หลักสูตร	ท้ังระดับ

ปริญญาตรี	และบัณฑิตศึกษา	เพ่ือนำาไปใช้ในปีการศึกษา	2560		ต่อไป	

	 	 สำาหรับการเปิดหลังสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันได้วางแผนท่ีจะเปิดหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีศักยภาพมีความสามารถทางการวิจัย	 และ 

มีความประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา	 สามารถลดระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาโทลง

โดยการใช้เวลาบางส่วนในการเรียนระดับปริญญาตรีลงเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโท	 เม่ือสำาเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีแล้วสามารถวิจัยและสำาเร็จการศึกษาได้โดยใช้ระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาโทเพียง	 1	 ปี	 นอกจากน้ัน	 

ยังมีแผนเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง	 เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ 



 104 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

การสัตวแพทย์ให้มีใบรับรองวิชาชีพท่ีสามารพนำาไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เพ่ิมข้ึน

	 	 การดำาเนินงานด้านหลักสูตรในอนาคต	 ฝ่ายวิชาการกำาหนดเป้าหมายที่จะเปิดหลักสูตรทั้งระดับ

ปริญญาตรี	และปริญญาโท	เพิ่มเติมดังนี้

ระดับ ชื่อหลักสูตร จำานวนรวม

ปริญญาตรี -	หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 1

ปริญญาโท -	หลักสูตรการบริหารงานสัตวแพทย์ 1

	 	 ด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา

	 	 คณะฯ	ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผูส้นใจในสาขาสัตวแพทยศาสตรบณัฑติได้เข้าศกึษา	จงึกำาหนด

ให้มีระบบการรับเข้าศึกษาที่หลากหลายโดยหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	 ระดับปริญญาตรีรบัเข้าศกึษาจาก

ระบบรับตรง	 (Quota)	 	 รบัร่วมกบัมหาวทิยาลยัในภาคเหนอื	 (มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)	 รับร่วมกับมหาวิทยาลัยภาค

ใต้	(มหาวิทยาสงขลานครินทร์	)เด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาในโครงการคุณธรรม	จริยธรรม	รับจากผู้มีความสามารถ

ทางกฬีา	โครงการพเิศษฯ	นอกจากน้ัน	ยงัรบันกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัแห่งชาต	ิประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	ซึ่งมี	MOU	กับคณะฯ	 เข้าศึกษา	และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก็มีการรับเข้าศึกษาทั้งภาคปกต	ิ

โครงการพิเศษ	และหลกัสตูรนานาชาต	ิซึง่มนีกัศกึษาทัง้ชาวไทย	และประเทศในลุม่นำา้โขงเข้าศกึษา	จำานวนนกัศกึษา

ที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษามีดังนี	้

  ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา
ระบบการรับเข้าศึกษา

รวม	(คน)
ภาคปกติ(คน) โครงการพิเศษ(คน)

2554 42 54 96
2555 36 50 86
2556 38 45 93
2557 44 37 81
2558 28 63 91

รวมทั้งสิ้น 447

  ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา
ระบบการรับเข้าศึกษา(คน)

รวม	(คน)
ภาคปกติ โครงการพิเศษ นานาชาติ

2554 10 1 - 11
2555 5 3 - 8
2556 7 1 1 9
2557 4 4 1 9
2558 4 1 - 5

รวมทั้งสิ้น 42
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 ด้านการจัดการเรียนการสอน

	 การจัดการเรียนการสอนในสาขาสัตวแพทยศาสตร์	 เน้นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติการเพื่อ																								

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะในการบูรณาการความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ	 โดยจัดการเรียนการสอนใน									

สถานประกอบการจริง	 เพื่อให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง	 สอดคล้องกับแนวคิดการผลิตบัณฑิตพร้อมใช้งาน	

(Ready	to	use)	ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น			ส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	เน้นให้นักศึกษาได้

ทำางานวิจัยท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษา	 และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม	 มีความรู้ตรงตามสาขา	 ส่งเสริมการนำาเสนอผลงานวิจัย		

การตีพิมพ์ท้ังระดับชาติและนานาชาติ	 	 โดยจัดสรรทุนการศึกษา	 ทุนสำาหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	 ทุนการนำาเสนอ

ในเวทีวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ			

	 ในการจัดการเรียนการสอน	 มีระบบรองรับหลายระบบ	ประกอบด้วย	 บุคลากร	 สถานท่ีและส่ิงสนับสนุน

รองรับการจัดการเรียนการสอน	 	 ในการดำาเนินการได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนเหล่าน้ัน	 ให้การจัดการเรียน															

การสอนดำาเนินการไปพร้อมกัน	ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

	 	 บุคลากรสายผู้สอน:	บุคลากรสายผู้สอนในสังกัดคณะมีทั้งสิ้นจำานวน	 74	 คน	 คณะฯ	 ได้จัดสรรงบ

ประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนให้มีความรู้ที่ทันสมัย	มีทักษะทั้งทางวิชาการและการวิจัยอย่าง

ตอ่เนือ่งผา่นการฝกึอบรมระยะสัน้	การศกึษาดงูาน	การศึกษาตอ่	การเขา้รว่มประชมุ	สมัมนา	ทัง้ในและตา่งประเทศ		

รวมถงึสนบัสนนุทนุวจิยั	เพ่ือนำาผลการวจิยัมาสูก่ารเรยีนการสอน	ใหก้ารสนบัสนนุการผลติตำารา	การบรกิารวชิาการ

สูช่มุชน	การพฒันาเพือ่เขา้สูต่ำาแหนง่ทางวชิาการทีส่งูขึน้		ซึง่ปจัจบุนัมบีคุลากรสายผูส้อนดำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ

เปน็รองศาสตราจารย	์16	คน		ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์41	คน	นอกจากน้ันดา้นการเกบ็คะแนน	CE	และการต่อทะเบยีน

ใบประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย	์คณะฯ	ไดม้นีโยบายใหก้ารสนบัสนนุ	คา่ธรรมเนยีมสง่ผลใหป้จัจบุนัมอีาจารยท์ีม่ี

ใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์คิดเป็นร้อยละ	90	เป็นต้น

	 	 บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	:	บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

มีจำานวนมากกว่าบุคลากรสายผู้สอนในอัตราส่วนที่เหมาะสม	 สามารถให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกประการ	 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดำาเนินการโดยกำาหนดแผนพัฒนา

บุคลากรนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมประชุม	อบรม	สัมมนาระยะสั้น	 เพื่อให้มีความ

รู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติท่ีดี	 มีความรู้ท่ีทันสมัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำาวิจัยสถาบันโดย

ใหก้ารสนบัสนนุดา้นงบประมาณขอกำาหนดตำาแหนง่ทีส่งูขึน้	การใหบ้รกิารวชิาการของคณะฯ	ในชว่งป	ี2554-2558		

บคุลากรสายสนับสนุนได้ขอกำาหนดตำาแหน่งท่ีสูงข้ึนเป็นระดับชำานาญการพิเศษในอัตราส่วนท่ีสูงสุดในมหาวิทยาลัยในปี	

2557	เมื่อเทียบกับคณะวิชาต่างๆ	ในรอบระยะเวลาเดียวกัน

  นักศึกษา	 :	 ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพร้อมใช้นั้น	ดำาเนินการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย	

เพื่อให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้	มีทักษะทางวิชาการ	และมีทักษะทางสังคมควบคู่ไปด้วย	ในหลักสูตรการเรียนการ

สอนได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษา	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	 คณะฯ	 ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัยที่มี	MOU	ต่อกัน	เช่น	มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย		ญี่ปุ่น		จีน		เนเธอร์แลนด	์เป็นต้น	ในการ

จัดการเรียนการสอนได้เน้นให้อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	และการให้นักศึกษานำาเสนอผลการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ	เป็นต้น	นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนภาษาที	่3	และดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตเป็น
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วิชาเลือกเสรีให้นักศึกษา	 เป็นต้น	 ในการฝึกทักษะแก่นักศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมากอีก

กิจกรรมหนึ่ง	 คือ	 กำาหนดให้นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในหน่วยงานตามความสนใจของนักศึกษาและยังมีนักศึกษา

บางส่วนออกฝึกสหกิจ	ณ	 ต่างประเทศ	 ซ่ึงนอกจากนักศึกษาจะมีความมั่นใจในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้แล้ว	

ผลพลอยได้อีกประการหน่ึงคือ	 หน่วยงานต่างๆ	 ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่การฝึกปฏิบัติเตรียมเป็นพนักงานของ

หน่วยงานนั้นๆ	ปีละไม่ต่ำากว่าร้อยละ	60	

	 2.		การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา	

	 จากที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น	 นอกจากบุคคลแล้ว	 ยังมีสิ่งสนับสนุนอื่น	 ที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้มี

ความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนด้วย	อาท	ิพื้นที่ให้นักศึกษาทำากิจกรรมต่างๆ	สนามกีฬา	ห้องสมุด		โรงพยาบาล

สัตว์		ในด้านการศึกษา	ห้องสมุด	และจุดเชื่อมต่อสัญญาณ	Wifi	เป็นสิ่งที่นักศึกษามีความประสงค์ได้รับบริการมาก

ที่สุด	คณะฯ	ได้ดำาเนินการติดตั้งจุดสัญญาณ	Wifi	ในสถานที่ที่นักศึกษาทำากิจกรรมการเรียน	กิจกรรมค่าย	และอ่ืนๆ				

นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	e-book	e-learning		เป็นต้น		

	 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา	 คณะฯ	 ได้สำารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบริการ

ที่คณะฯ	 ดำาเนินการ	 พบว่า	 นักศึกษามีความต้องการห้องสมุดที่ให้ความสะดวกในการอ่านหนังสือตำาราระหว่าง							

การสอบที่เป็นห้องสมุดนอกเวลาราชการ	 	 ฝ่ายวิชาการกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินการห้องสมุด	 24	 ชั่วโมง										

โดยคาดว่าจะดำาเนินการได้แล้วเสร็จ	และเปิดให้บริการได้ภายในป	ี25590

	 โดยสรุป		สัมฤทธิ์ผลของคณะฯ	คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานออกสู่ตลาดงาน		คณะฯ	ได้

รับบุคคลเข้าศึกษาในสาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตมาแล้ว	จำานวน	29	รุ่น	ได้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ออกสู่ตลาดงานมาแล้ว	23	รุ่น	จำานวน	1,462	คน	ผลิตบัณฑิตระดับหลังปริญญา	ระดับประกาศนียบัตร จำานวน		

11	คน	ระดับปริญญาโท	เป็นนักศึกษาไทย	(ทุกสาขา)	จำานวน	61	คน	นักศึกษานานาชาต	ิ(ทุกสาขา)	จำานวน		5	

คน	ระดับปริญญาเอก	นักศึกษานานาชาต	ิจำานวน	1	คน	

	 ในปี	2558	คณะฯ	ได้เสนอขอเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตร	เพื่อรับรองหลักสูตร	และรับรองปริญญา

สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ	จากสตัวแพทยสภา	ผลการตรวจประเมนิ	คือ	สตัวแพทยสภาไดใ้หก้ารรบัรองหลกัสตูร	เป็น

หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สัตวแพทยสภา	และรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต		แก่คณะฯ		ในรอบ

ระยะเวลา	30	ปี	ของการดำาเนินงาน	คณะฯ	ได้พัฒนาทั้งด้านหลักสูตร	กระบวนการจัดการเรียนการสอน	บุคลากร

สายผู้สอน	บุคลากรสายสนับสนุน	 และนักศึกษา	 มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาออกไป

เป็นสัตวแพทยชั้น	 1	 ที่มีคุณธรรม	 มีความรู้ที่เหมาะสม	 มีทักษะทางการปฏิบัติที่ดี	 สามารถปฏิบัติงานในสายงาน

วิชาชีพการสัตวแพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและด้วยความภาคภูมิใจ
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ด้านการพัฒนานักศกึษา
ผศ.น.สพ. สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา

อดีตรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์

โดยมีสัตวแพทยสภากำากับดูด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด	 มีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต																				

ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	และพร้อมทำางาน	(Ready	to	Work)		คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้สนับสนุนงบประมาณ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 	 ซึ่งในการดำาเนินกิจกรรมนั้นจะให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน									

การทำางานเพื่อฝึกการทำางานเป็นทีม	 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 การคิดเชิงวิเคราะห์	 การวิเคราะห์	 และ													

การแก้ปัญหา	ผ่านกระบวนงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ	

ดังนั้น	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา	ได้จัดกิจกรรม	โครงการ	

รวมถงึสนบัสนนุสโมสรนกัศกึษา	ชุมนมุ	และกลุม่นกัศกึษาทีจ่ดักจิกรรม	ซึง่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การเข้าร่วมกจิกรรม

การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสำาเร็จการศึกษา	โดย

นกัศกึษาสามารถเลอืกเข้าร่วมกจิกรรม/โครงการได้ตามความสนใจ		นอกจากนี	้ยงัมกีารสนบัสนนุให้นกัศึกษาฝึกงาน

นอกหลกัสตูรเป็นการบรูณาการการเรยีนการสอนในภาคทฤษฎกีบัการปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ	นักศกึษา

จะได้นำาความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช	้ ฝึกทักษะทางหัตการ	ฝึกภาวะผู้นำาและผู้ตามที่ด	ี สามารถพัฒนาตนเอง

ในการการปรับตัว	การอยู่ร่วมกับผู้อื่น	รวมถึงทัศนคติที่เป็นบวก		สำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ

ของนักศึกษา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบ่งออกเป็น	5	ด้านกิจกรรม	คือ		

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง	 	 ได้แก่	 บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน	 	 ค่ายเส้นทางสู่

สตัวแพทย์,	สัตวแพทย์	มข.	ร่วมใจ	ภเูวยีงปลอดภยัห่างไกลพษิสนุขับ้า,	ค่ายบรูณาการทางสตัวแพทย์,	สมัมนา

สโมสรนักศึกษา,	เฟรชชี่แคมป์,	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์,	ค่ายหมอฝึกหมา	

ทหารฝ ึกหมอ,	 อาจารย ์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา	 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ , 	 ผู ้บริหารพบนักศึกษา																																													

คณะสัตวแพทยศาสตร์,	กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ	์เป็นต้น
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2. กิจกรรมการธำารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมาหากษัตริย์	 เสริมสร้างจิตสำานึกความภาคภูมิใจใน

มหาวิทยาลัยและคณะ ได้แก่ ราตรีอำาลาฟ้าหม่น,	 ฝึกสต๊าฟปกครอง	 คณะสัตวแพทยศาสตร์,	 ปฐมนิเทศ

นกัศกึษาใหม่และพบผูป้กครอง,	ประชมุเชยีร์	และต้อนรบันอ้งใหม่,	พธิมีอบเสือ้คลนิกิแก่นักศึกษาสตัวแพทย์,	

สานสัมพันธ์น้องใหม่สถาปัตย์-ทันตะ-สัตวแพทย	์เป็นต้น
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3. กิจกรรมด้านการเสริมสร้างจิตอาสา	 และจิตสาธารณะ  ได้แก่	 เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อน้อง,	 ฉีดวัคซีนป้องกัน									

โรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว	 ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง,	 ขัดๆ	ถูๆ	ความรู้เกาะสมอง,	

บริจาคโลหิต

4. กจิกรรมด้านการสร้างคณุธรรมจรยิธรรมและศลีธรรม	ได้แก่	เรยีนรูพ้ระศาสนา	ร่วมรกัษาป่าอสีาน,	พธิทีำาบญุ

สัตว์ทดลอง,	ทำาบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะ,กิจกรรมปลูกต้นไม	้วันแม่แห่งชาติ	12	สิงหา	



 110 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

5. กจิกรรมการอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปัิญญาท้องถิน่	ได้แก่	ธรรมชาติมหศัจรรย์เทีย่วกนัแดนชยัภมู,ิ	

เปิดโลกกิจกรรม,	ไหว้ครู	คณะสัตวแพทยศาสตร์,	ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์,	ประเพณีลอยกระทง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	ประเพณีวันสงกรานต์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นอีกบทบาทหน่ึงของฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 คณะฯได้มีการสนับสนุนทุน							

การศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำากัด	 โดยจัดสรรจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น										

งบประมาณของคณะ	และทุนจากหน่วยงานเอกชนต่าง		ๆ		

ลำาดับ

ที่
ปีการศึกษา

จำานวนเงินทุน จำานวนน.ศ.ที่ได้ จำานวนทุน
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น	(บาท) รับทุน	(คน) (นับจากรายชื่อทุน)

1 2554 531,200.- 37 20 ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

2 2555 480,000.- 30 12 ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

3 2556 519,000.- 43 13 ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

4 2557 671,000.- 54 18 ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

5 2558 596,500.- 45 22 ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

 

	 การเชดิชแูสดงความยนิดกีบันกัศกึษาทีม่คีวามตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนทีม่รีะดบัผลการเรยีนระดบัเกยีรตนิยิม

อันดับหนึ่ง	 และเหรียญทอง	 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความความภูมิใจให้กับบัณฑิตรวมถึงการสร้างแรงบันดาล

ใจในการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง	ซึ่งมีในแต่ละรุ่นมีรายชื่อดังนี้

รุ่นที่ ชื่อ	–	สกุล
เกรด

เฉลี่ย
เกียรตินิยม ปีการศึกษา

1 นายกัมปนาท	ขอสุข 3.67 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2535

2 นางสาวเบญจมาศ	พรหมโสภณ 3.70 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2536

3 นายปัญญา	แววดี 3.52 เกียรตินิยมอันดับสอง 2537

4 นางสาวทรรศิดา	พลอยงาม 3.88 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2538

5 นางสาวอนงค์นาฎ	สมจิตต์ 3.64 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2539

6 นายณรงค์ศักดิ์	สาพรหม 3.34 เกียรตินิยมอันดับสอง 2540

7 นางสาวสุปราณี	จิตรเพียร 3.54 เกียรตินิยมอันดับสอง 2541

8 นายไพวรรณ์	ทองอินทร์ 3.54 เกียรตินิยมอันดับสอง 2542

9 นางสาวดวงทิพย์	ฉัตรชัยศักดิ์ 3.60 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2543

10 นายทวิช	พละสาร 3.40 เกียรตินิยมอันดับสอง 2544

11 นางสาวรวมพร	โอนธรรม 3.47 เกียรตินิยมอันดับสอง 2545

12 นางสาวธนียา	แซ่เฮ้ 3.71 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2546

13 นายนัทพงศ์	สุพิมล 3.84 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2547

14 นายนพนันท	์ธงฤทธิ์ 3.71 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2548
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รุ่นที่ ชื่อ	–	สกุล
เกรด

เฉลี่ย
เกียรตินิยม ปีการศึกษา

15 นางสาวภาวิณี	เจิมขุนทด 3.76 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2549

16 นางสาวโอปอล์	พิทักษ์สกุลรัตน์ 3.79 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2550

17 นายปรัชญา	ประไพวงษ์ 3.58 เกียรตินิยมอันดับสอง 2551

18 นางสาวปองรัตน์	ใจศิล 3.71 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2552

18 นายภาคภูม	ิพันธุ์โอภาส 3.71 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2552

19 นายภัทรพงษ์	เครือยิหวา 3.83 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2553

20 นายอลงกรณ	์ขุริลัง 3.63 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2554

21 นางสาวภัคสิริ		สรณารักษ์ 3.64 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2555

22 นายพชรพง	ครองสี 3.84 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2556

23 นางสาวรุ่งดรุณ		บุตรเพ็ง 3.81 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 2557

 ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามหลักสูตรจะมุง่เน้นให้บณัฑิตมคีวามสามารถทาง

วิชาการวิชาชีพ	 	 และ	การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

พร้อมปฏบิตังิานซึง่เป็นบทบาททีส่ำาคญัอกีด้านหนึง่ของฝ่ายพฒันานกัศกึษา	โดยทางคณะได้ส่งเสรมิการจดักจิกรรม

ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่พฒันาให้นกัศกึษาเป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์และพร้อมปฏบิตังิานในวชิาชพี

สัตวแพทย์อย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา	
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ด้านการวิจัย	บริการวิชาการ	และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

	 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย	 และเป็นขุมปัญญาหลักประจำาภูมิภาค										

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ในระยะที่ผ่านมาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก	เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย		อาทิ	เพิ่ม

งบประมาณการทำาวิจัย	จัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก	มอบรางวัลเชิดชูเกียรต	ิและการจัดสรรเงินรางวัล

ให้กับผู้ที่มีผลงานวิจัยระดับสากลซึ่งเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทำาวิจัยมากขึ้น	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

และยังส่งผลให้มีการนำาผลงานวิจัยท่ีได้ไปเผยแพร่หรือบริการชุมชน	 และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ																	

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สรุปจำานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

รายละเอียด
จำานวนผลงานตีพิมพ์

ปี	2554 ปี	2555 ป	ี2556 ปี	2557 ปี	2558

วารสารระดับนานาชาติ 13 24 18 21 22

วารสารระดับชาติ 18 14 12 13 8

สรุปผลงานวิจัยที่นำาไปใช้ประโยชน์

ประจำาปีการศึกษา จำานวนผลงานวิจัยฯ

ปี	2554 19

ปี	2555 12

ปี	2556 22

ปี	2557 19

ปี	2558 19

	 กว่า	30	ปีแห่งการพฒันาคณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ให้เป็นทีรู่จ้กัในฐานะมหาวทิยาลยั

ชั้นนำาระดับชาติและระดับนานาชาติส่งผลให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำาจากนานาประเทศ	 ทำาข้อตกลง																		

ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในแต่ละปีมีนักศึกษาและคณาจารย์มาทัศนศึกษา	

ดูงาน	และทำาวิจัย	ณ	คณะสัตวแพทยศาสตร์มข.	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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	 ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 กับ

สถานบันในต่างประเทศ	จำานวน	13	สถาบัน	ได้แก่

ลำาดับ ชื่อสถาบัน ประเทศ

1 College	of	Animal	Science	and	Technology,	

Southwest	University

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

2 Nippon	Veterinary	and	Life	Science	University ญี่ปุ่น

3 Rakuno	Gakuen	Univerity ญี่ปุ่น

4 Faculty	of	Animal	Science	and	Veterinary	

Medicine,	Nong	Lam	University

เวียดนาม

5 Faculty	of	Agriculture,	National	University	of	

Laos

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

6 Faulty	of	Veterinary		Medicine,	Airlangga	

University

อินโดนีเซีย

7 Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Bogor	

University

อินโดนีเซีย

8 Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Utrecht	

University	

เนเธอแลนด์

9 Faculty	of	Veterinary	Medicine	and	Animal	

Science,		Swedish	University	of	Agricultural	

Sciences

สวีเดน

10 Cumming	School	of	Veterinary	Medicine,	Tufts	

University

สหรัฐอเมริกา

11 School	of	Veterinary	Medicine,	University	of	

Pennsylvania

สหรัฐอเมริกา

12 Faculty	of	Veterinary	Medicine,	

Hanoi	University	of	Agriculture

เวียดนาม

13 Faculty	of	Animal	Science	,	

Hue	University	of	Agriculture	and	Forestry

เวียดนาม
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บุคลากรคณะฯ	เดินทางไป	ต่างประเทศภายใต้	MOU	ประจำาปี	2558

ลำาดับ ชื่อมหาวิทยาลัย ประเทศ จำานวน(คน)

1 Faculty	of	Veterinary	Medicine	and	

Animal	Science,Swedish	University	of	

Agricultural	Sciences

สวีเดน 2

2 Faculty	of	Animal	Science	and	

Veterinary	Medicine,	Nong	Lam	

University	

เวียดนาม 3

3 RakunoGakuen	University ญี่ปุ่น 2

4 Nippon	Veterinary	and	Life	Science	

University

ญี่ปุ่น 2

5 College	of	Animal	Science	and	

Technology,	Southwest	University

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

2

6 Faculty	of	Veterinary	Medicine,	

University	of	Putra	Malaysia

มาเลเซีย 2

7 Cumming	School	of	Veterinary	Medicine,	

Tufts	University

สหรัฐอเมริกา 1

อาคันตุกะจากต่างประเทศ	เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะฯ	ภายใต	้MOU	ประจำาปี	2558

ลำาดับ ชื่อมหาวิทยาลัย ประเทศ จำานวน(คน)

1 Faculty	of	Agricultural,	National	

University	of	Laos

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

2

2 Tottori	University ญี่ปุ่น 3

3 College	of	Animal	Science	and	

Technology,	Southwest	University

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

4
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นักศึกษาคณะฯ	เดินทางไปฝึกงาน	ณ	ต่างประเทศภายใต้	MOU	ประจำาปี	2558

ลำาดับ ชื่อมหาวิทยาลัย ประเทศ จำานวน(คน)

1 College	of	Animal	Science	and	

Technology,Southwest	University

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

8

2 Faculty	of	Veterinary	Medicine,	

University	of	Putra	Malaysia

มาเลเซีย 4

3 RakunoGakuen	University ญี่ปุ่น 2

4 Nippon	Veterinary	and	Life	Science	

University

ญี่ปุ่น 8

5 Chung	Hsing	National	University ไต้หวัน 2

6 Faculty	of	Veterinary	Medicine,	Utrecht	

University

เนเธอแลนด์ 2

นักศึกษาต่างชาติ	เดินทางมาฝึกงานที่คณะฯ	ภายใต้	MOU	ประจำาปี	2558

ลำาดับ ชื่อมหาวิทยาลัย ประเทศ จำานวน(คน)

1 College	of	Animal	Science	and	

Technology,	Southwest	University

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

6

2 Faculty	of	Animal	Science	and	Veterinary	

Medicine,	Nong	Lam	University

เวียดนาม 6

3 Faculty	of	Veterinary	Medicine	and	

Animal	Science,	Swedish	University	of	

Agricultural	Sciences,

สวีเดน 2

	 นอกจากนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ยังเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	 สำาหรับนักศึกษา									

ระดับบัณฑิตศึกษา	 และโดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศอาเซียน	ทางคณะฯ	 ให้บริการที่พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย												

ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์	ในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน	และยังเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่ม

ดรรชนีงานวิจัยจากผลงานระดับบัณฑิตศึกษา	สร้างความสัมพันธ์กับนานาชาต	ิและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

หลักสูตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอาเซียน	
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ด้านการท�านุบ�ารุงศลิปวัฒนธรรม
      

 ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช

ภาควิชาสรีรวิทยา

	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เล็งเห็นความสำาคัญของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

จิตอาสาของบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ	 จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	ภายในคณะฯ	ได้แก่	หน่วยกิจการนักศึกษา	งานสารบรรณ	

ภาควิชาต่างๆ	และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา	ดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ	ของคณะฯ	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริม

ศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม	โดยมีการจดัพธิรีดนำา้ดำาหวัผูอ้าวโุสในงานสงกรานต์ประจำาปี	การจดัพธิมีทุติาจติแก่ผูเ้กษยีณ

อายุราชการประจำาปี	 การจัดขบวนแห่ร่วมในงานเทศกาลลอยกระทงประจำาปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 รวมทั้ง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา	ทอดผ้าป่าสามัคค	ีทำาบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองในวัน

ไหว้คร	ูนอกจากนีย้งัมกีจิกรรมจติอาสาเพือ่บำาเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม	เช่น	การปลูกป่าในโครงการเรยีนรูพ้ระศาสนา

รู้รักษาป่าอีสาน	ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี	มีกิจกรรมให้นักศึกษาสัตวแพทย์ใหม่ให้มีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมโดยการ

ปลกูต้นไม้ให้แก่วดัป่า	และได้มีโอกาสฟังเทศนาธรรมและฝึกการเจรญิสตจิากพระวทิยากร	การจดัทำาหนงัสือธรรมะ

เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากร	นักศึกษา	ศิษย์เก่าและประชาชนผู้สนใจ	กิจกรรมเหล่านี้จัดเป็นประจำาทุกปี	เพื่อเสริม

สร้างคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่นกัศกึษาและบคุลากรของคณะฯ	โดยเฉพาะในช่วงปี	2555	คณะได้จัดกจิกรรมหลาก

หลายมากมายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	เฉลิมพระชนมาย	ุ80	พรรษา	

และเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ์	สยามมกุฎราชกมุาร	เฉลิมพระชนมพรรษา	

5	รอบ	
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กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในช่วงปี	2554-2558

20	กุมภาพันธ	์2554	 เจ้าภาพพิธีสวดมนต์บำาเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลพระธรรมวิสุทธิมงคล	 (หลวงตา																			

พระมหาบัว	ญาณสมฺปนฺโน)	ณ	วัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี

19	มีนาคม	2554	 พิธีทอดผ้าป่าและถวายพระประธาน	 ณ	 วัดป่าอัมพวนาราม	 บ้านหนองโก	 ตำาบลแพง					

อำาเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม

11	เมษายน	2554	 พิธีรดนำ้าขอพรผู้อาวุโสในงานประเพณีสงกรานต์คณะสัตวแพทยศาสตร์	 และประเพณี

สงกรานต์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10	พฤษภาคม	2554	 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ	25	ปีวันสถาปนาคณะฯ	วันที่	13	พฤษภาคม

21	พฤษภาคม	2554	 ร่วมพิธีทำาบุญบ้ังไฟกับชุมชนตำาบลหนองหญ้าปล้อง	 และถวายปัจจัยไทยทาน	 ณ																					

วัดสะเทียนทอง	บ้านนาดอกไม้	ตำาบลหนองหญ้าปล้อง	อำาเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

16	มิถุนายน	2554	 พิธีทำาบุญอุทิศให้สัตว์ทดลอง	และพิธีไหว้ครูคณะฯ	ประจำาปีการศึกษา	2554

13	กรกฎาคม	2554	 พธิถีวายเทยีนพรรษา	ณ	วดัป่าบ้านหนองหลบุ	ตำาบลแดงใหญ่	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น	

และปล่อยปลา	ณ	ลำานำ้าชี	บ้านดอนบม	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

17	สิงหาคม	2554	 โครงการ	“อาจาริยบูชา	หลวงปู่ศรี	มหาวีโร”	ณ	วัดประชาคมวนาราม	อำาเภอศรีสมเด็จ	

จังหวัดร้อยเอ็ด

29	ตุลาคม	2554	 พิธีทอดกฐินสามัคคีในวาระครบรอบ	25	ป	ีสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น
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9	มีนาคม	2555	 ร่วมประเพณีงานบุญมหาชาต	ิชุมชนตำาบลหนองหญ้าปล้อง	อำาเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

11	เมษายน	2555	 พิธีรดนำ้าขอพรผู้อาวุโสในงานประเพณีสงกรานต์คณะสัตวแพทยศาสตร์	 และประเพณี

สงกรานต์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11	พฤษภาคม	2555	 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ	26	ปีวันสถาปนาคณะฯ	วันที่	13	พฤษภาคม

12	พฤษภาคม	2555	 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร	์ณ	วัดบ้านหัวหนอง	ตำาบลหนองเงิน	อำาเภอ

เชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม

6	มิถุนายน	2555	 ร่วมพิธีทำาบุญบ้ังไฟกับชุมชนตำาบลหนองหญ้าปล้อง	 และถวายปัจจัยไทยทาน	 ณ																	

วัดสะเทียนทอง	บ้านนาดอกไม้	ตำาบลหนองหญ้าปล้อง	อำาเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

21	มิถุนายน	2555	 พิธีทำาบุญอุทิศให้สัตว์ทดลอง	และพิธีไหว้ครูคณะฯ	ประจำาปีการศึกษา	2555

23	กรกฎาคม	2555	 พิธีทำาบุญเลี้ยงพระ	ณ	สำานักงานคณบด	ีและสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง

27	กรกฎาคม	2555	 พธิถีวายเทยีนพรรษา	ณ	วดัป่าบ้านหนองหลบุ	ตำาบลแดงใหญ่	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น	

และปล่อยปลา	ณ	ลำานำ้าชี	บ้านดอนบม	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

31	กรกฎาคม	2555	 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา	 กับองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองหญ้าปล้อง	ณ	 สำานักสงฆ์				

หัวภูบองบ้านทรัพย์ไพศาล	ตำาบลหนองหญ้าปล้อง	อำาเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย	

 

9	มีนาคม	2556	 ร่วมประเพณีงานบุญมหาชาต	ิชุมชนตำาบลหนองหญ้าปล้อง	อำาเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

10	เมษายน	2556	 พิธีรดนำ้าขอพรผู้อาวุโสในงานประเพณีสงกรานต์คณะสัตวแพทยศาสตร์	 และประเพณี

สงกรานต์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10	พฤษภาคม	2556	 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ	27	ปีวันสถาปนาคณะฯ	วันที่	13พฤษภาคม

18	พฤษภาคม	2556	 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ณ	 วัดป่าบ้านประชาแสนสุข	 ตำาบลห้วยไร่	

อำาเภอคอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูมิ

7	มิถุนายน	2556	 ร่วมพิธีทำาบุญบ้ังไฟกับชุมชนตำาบลหนองหญ้าปล้อง	 และถวายปัจจัยไทยทาน	 ณ																									

วัดสะเทียนทอง	บ้านนาดอกไม้	ตำาบลหนองหญ้าปล้อง	อำาเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย
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13	มิถุนายน	2556	 พิธีทำาบุญอุทิศให้สัตว์ทดลอง	และพิธีไหว้ครูคณะฯ	ประจำาปีการศึกษา	2556

19	กรกฎาคม	2556	 พธิถีวายเทยีนพรรษา	ณ	วดัป่าบ้านหนองหลบุ	ตำาบลแดงใหญ่	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น	

และปล่อยปลา	ณ	ลำานำ้าชี	บ้านดอนบม	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

17	พฤศจิกายน	2556	 ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

13	พฤษภาคม	2557	 ร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา	ณ	วัดศรีอุดมวงศ	์อำาเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

15	พฤษภาคม	2557	 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ	28	ปี	วันสถาปนาคณะฯ	วันที่	13	พฤษภาคม

9	กรกฎาคม	2557	 พธิถีวายเทยีนพรรษา	ณ	วดัป่าบ้านหนองหลบุ	ตำาบลแดงใหญ่	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น	

และปล่อยปลา	ณ	ลำานำ้าชี	บ้านดอนบม	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

4	กันยายน	2557	 พิธีทำาบุญอุทิศให้สัตว์ทดลอง	และพิธีไหว้ครูคณะฯ	ประจำาปีการศึกษา	2557

11	กันยายน	2557	 พิธีมุทิตาจิตแก่นายจิรศักดิ์	 สุทัศนะจินดา	 งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะสัตว

แพทยศาสตร์	ประจำาป	ี2557

6	พฤศจิกายน	2557	 ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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8-9	พฤษภาคม	2558	 พธิทีอดผ้าป่าสามคัคคีณะสตัวแพทยศาสตร์	ณ	สำานกัสงฆ์ภพูานวหิารธรรม	บ้านลาดสมบรูณ์	

ตำาบลห้วยยาง	อำาเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

14	พฤษภาคม	2558	 พิธีทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ	29	ปี	วันสถาปนาคณะฯ	วันที่	13	พฤษภาคม

29	กรกฎาคม	2558	 พิธีถวายเทียนพรรษา	ณ	 วัดถำ้าผาแดง	 บ้านดงเย็น	 ตำาบลบัวเงิน	 อำาเภอนำ้าพอง	 จังหวัด

ขอนแก่น	และปล่อยปลา	ณ	ท่านำ้าเขื่อนหนองหวาย	อำาเภอนำ้าพอง	จังหวัดขอนแก่น	

3	กันยายน	2558	 พิธีทำาบุญอุทิศให้สัตว์ทดลอง	และพิธีไหว้ครูคณะฯ	ประจำาปีการศึกษา	2558

13-14	พฤศจิกายน	2558	 พิธีทอดกฐินสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์	ณ	วัดภูหินกอง	ตำาบลเจริญศิลป	์อำาเภอ

เจริญศิลป์	จังหวัดสกลนคร

25	พฤศจิกายน	2558	 ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในช่วงป	ี2554-2558

20-21	สิงหาคม	2554	 โครงการ	 “เรียนรู้พระศาสนา	 รู้รักษาป่าอิสาน”	 กิจกรรมฟังเทศน์และฝีกเจริญสติ	ณ	

สถานีฟาร์ม		กิจกรรมทอดผ้าป่า	และปลูกป่า	ณ	วัดป่าศรีภูหอ	ตำาบลแก่งศรีภูม	ิอำาเภอ

ภูหลวง	จังหวัดเลย	 	

1	มีนาคม	2555	 ร่วมจดัโรงทานคณะสตัวแพทยศาสตร์	ในพิธมีอบตราตัง้เจ้าคณะตำาบล	วดัป่าสันตธิรรม	

จังหวัดเลย	 	

25-26	พฤษภาคม	2555	 โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา	ณ	 โรงเรียนศรีแสงธรรม	 และวัดป่าศรีแสงธรรม	 ตำาบล

ห้วยยาง	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี	 	

28-29	กรกฎาคม	2555	 โครงการ	 “เรียนรู้พระศาสนา	 รู้รักษาป่าอิสาน”	 กิจกรรมฟังเทศน์และฝีกเจริญสติ	ณ	

สถานีฟาร์ม		กิจกรรมทอดผ้าป่า	และปลูกป่า	ณ	วัดป่าศรีภูหอ	ตำาบลแก่งศรีภูม	ิอำาเภอ

ภูหลวง	จังหวัดเลย	 	

9	มิถุนายน	2556	 ร่วมจัดโรงทานคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ	่ณ	อาคาร	

25	ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจำาปี	2556		 	
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3-4	สิงหาคม	2556		 โครงการ	“เรยีนรูพ้ระศาสนา	รูร้กัษาป่าอสิาน”	กจิกรรมฟังเทศน์และฝีกเจรญิสติ	ณ	สถานี

ฟาร์ม		กิจกรรมทอดผ้าป่า	และปลูกป่า	ณ	วัดป่าศรีภูหอ	ตำาบลแก่งศรีภูม	ิอำาเภอภูหลวง	

จังหวัดเลย	 	

12	สิงหาคม	2556	 ร่วมจัดโรงทานคณะสัตวแพทยศาสตร	์ ในงานครบรอบ	100	ปี	 ชาตกาลพระธรรมวิสุทธิ

มงคล	(หลวงตาพระมหาบัว	ญาณสมฺปนฺโน)	ณ	วัดป่าบ้านตาด	จังหวัดอุดรธานี	

12	ธันวาคม	2556	 โครงการบริจาคโลหิตให้คลังเลือดกลาง	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ณ	 ลานอเนกประสงค	์

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 	

6	กุมภาพันธ	์2557	 โครงการบริจาคโลหิตให้คลังเลือดกลาง	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ณ	 ลานอเนกประสงค	์

คณะสัตวแพทยศาสตร์	

9-10	พฤษภาคม	2557	 โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา	ณ	โรงเรียนศรีแสงธรรม	และวัดป่าศรีแสงธรรม	ตำาบลห้วย

ยาง	อำาเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี	

15	มิถุนายน	2557	 ร่วมจัดโรงทานคณะสัตวแพทยศาสตร	์ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ	่ณ	อาคาร	25	

ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ประจำาปี	2557	

23-24	สิงหาคม	2557	 โครงการ	“เรยีนรูพ้ระศาสนา	รูร้กัษาป่าอสิาน”	กจิกรรมฟังเทศน์และฝีกเจรญิสติ	ณ	สถานี

ฟาร์ม		กิจกรรมทอดผ้าป่า	และปลูกป่า	ณ	วัดป่าศรีภูหอ	ตำาบลแก่งศรีภูม	ิอำาเภอภูหลวง	

จังหวัดเลย	

25	สิงหาคม	2557	 โครงการบริจาคโลหิตให้คลังเลือดกลาง	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ณ	 ลานอเนกประสงค	์

คณะสัตวแพทยศาสตร์	
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18	กันยายน	2557	 โครงการบริจาคโลหิตให้คลังเลือดกลาง	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ณ	 ลานอเนกประสงค	์

คณะสัตวแพทยศาสตร์		

15-16	สิงหาคม	2558	 โครงการ	“เรยีนรูพ้ระศาสนา	รูร้กัษาป่าอสิาน”	กจิกรรมฟังเทศน์และฝีกเจรญิสติ	ณ	สถานี

ฟาร์ม		กิจกรรมทอดผ้าป่า	และปลูกป่า	ณ	วัดป่าศรีภูหอ	ตำาบลแก่งศรีภูม	ิ	อำาเภอภูหลวง	

จังหวัดเลย	

18	ธันวาคม	2558	 โครงการบริจาคโลหิตให้คลังเลือดกลาง	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ณ	 ลานอเนกประสงค	์

คณะสัตวแพทยศาสตร์	
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การจัดทำาหนังสือธรรมะ	คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

หนังสือธรรมะ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มข.	2554	เนื้อหาประกอบด้วย

	 เรื่องที่	1	 “ธรรมะกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	โดย	พระอาจารย์เผด็จ	ติสโร

	 เรื่องที่	2	 “ชีวิตนักศึกษากับหลักพุทธศาสนา”	โดย	พระอาจารย์จารุวัฒน์อคฺคปญฺโญ

	 เรื่องที่	3	 “อุดมศึกษากับวิถีพุทธ”	โดย	ดร.อาจอง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา

หนังสือธรรมะ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มข.	2555	เนื้อหาประกอบด้วย

	 เรื่องที่	1		 นิทานธรรมะ	โดย	ศรีวรา	อิสระ

	 เรื่องที่	2		 ความรัก	โดย	พระมหาวุฒิชัย	(ว.วชิรเมธี)		

	 เรื่องที่	3	 นักเพ่งคุณ	นักจับถูก	โดย	ชยสาโร	ภิกขุ

	 เรื่องที่	4	 ธรรมะ	(สำาหรับผู้สูงวัย)/เจ็บไข้ได้ป่วย	โดย	ดร.วรภัทร์	ภู่เจริญ

หนังสือธรรมะ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มข.	2556	เนื้อหาประกอบด้วย

	 เรื่องที่	1	 ทำาไมจึงต้องปฏิบัติธรรม	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 เรื่องที่	2	 บททดสอบที่สำาคัญที่สุดของชีวิต	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 เรื่องที่	3	 ตายดีมีสุข	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 เรื่องที่	4	 เตรียมใจในยามป่วยหนัก	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 เรื่องที่	5	 หลักใจสำาหรับผู้ป่วยสิ้นหวัง	โดย	แพทย์หญิง	ดร.อมรา	มลิลา

	 เรื่องที่	6	 ยาสามัญประจำาใจ	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

หนังสือธรรมะ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มข.	2557	เนื้อหาประกอบด้วย

	 ตอนที	่1	 สามัคคีธรรมจากสามัคคีเภทคำาฉันท์	โดย	นายชิต	บุรทัต

	 ตอนที	่2		 ทำาไมทิฏฐิเป็นธรรมที่เนิ่นช้า	โดย	พระอาจารย์วิชัย	กัมมสุทโธ

	 ตอนที	่3		 โศลกท่านเว่ยหล่าง	โดย	พระอาจารย์วิชัย	กัมมสุทโธ

	 ตอนที	่4	 เรื่องเล่าจากอาจารย์ติชนัทฮันห์

	 ตอนที	่5	 สิ่งที่มีค่ากว่าเงินทอง	โดย	สมเด็จพระญาณสังวร	

	 	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก

	 ตอนที	่6		 สุจริตธรรมเหตุแห่งความสุขที่แท้จริง	 โดย	 สมเด็จพระญาณสังวร	 

	 สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
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หนังสือธรรมะ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มข.	2558

	 เรื่องที่	1		 น้องพลอย	(เรียบเรียงจากรายการเจาะใจ	:คอลัมนิสต	์วงศ์ทนง	ชัยณรงค์สิงห์

	 	 ตอนเพื่อนของหนังสือ	วันที่	12	กุมภาพันธ์	2558)

	 เรื่องที่	2		 สุภัชจันทรา	(เรียบเรียงจากนิตยสารธรรมลีลา	ฉบับที่	136	เมษายน	2555)

	 เรื่องที่	3		 พุทธวจนมรณานุสสต	ิ(โดย	ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์	โสตฺถิผโล)

	 เรื่องที่	4	 วางใจอย่างไรเมื่อถูกด่า	(ธรรมเทศนา	โดย	พระอาจารย์ไพศาล	วิสาโร)

	 เรื่องที่	5	 การฝึกใจ	(ธรรมเทศนา	โดย	พระโพธิญาณเถระ		หลวงพ่อชา		สุภัทโท)
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

	 การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	เป็นภารกจิของสถาบนัอดุมศกึษาตามทีก่ำาหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545		ซึ่งต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม	

ตรวจสอบ	ประเมินและพัฒนาการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย	เป้าประสงค	์และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่กำาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด	 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีการวัดผลสำาเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน	 รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ

สาธารณชน	มกีารประเมนิและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะ

สม	และสอดคล้องกบัพนัธกจิและพฒันาการของคณะฯ	ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าและดำาเนนิการ

ตามระบบที่กำาหนด	และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ด	ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต้่องดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	โดยมีการสร้างจติสำานกึให้เหน็ว่าเป็นความรบัผดิชอบ

ร่วมกันของทุกคน	ทุกฝ่าย	ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ทั้งนี้	เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า

สถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ	

	 คณะสตัวแพทยศาสตร์	ตระหนกัถึงความสำาคญัของการเข้ารบัการประกนัคณุภาพการศกึษา	และเพ่ือเป็น

กลไกหนึง่ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ได้เข้าสูก่ระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและดำาเนินการจบครบกระบวนการตั้งแต่ปีการศึกษา	2543	เป็นต้นมา		

	 ในการดำาเนินการควบคุมคุณภาพของคณะฯ	ใช้ระบบ	Input-Process-Output	โดยมีการตรวจประเมิน

คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในทุกปี	 ภายหลังจากที่ดำาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในแล้ว	 ได้จัดทำา

รายงานผลการตรวจประเมินให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบ	 และเผยแพร่ผลการตรวจประเมินให้แก่บุคลากร

ภายในคณะทราบ	จากนั้นจะได้นำาผลและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินไปปรับปรุงการดำาเนินงานในปีถัดไป

	 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

จึงได้กำาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ดังนี้	คือ	

	 1)	 นำาระบบประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ	 และตัวบ่งช้ีคุณภาพ	 มาใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ	 

	 	 ตลอดจนกระบวนการผลิตสัตวแพทย์

	 2)	 สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำางานและจริยธรรม	ที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทำาให้ระบบงานและ 

	 	 ผู้ทำางาน	 สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีจิตสำานึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

	 	 การศึกษา	รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ	ให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น

	 3)	 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมคุณภาพใน 

	 	 การให้บริการ	และสร้างสรรค์กระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

	 4)	 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการตามระบบ	 และกลไกการประกันคุณภาพ 

	 	 การศึกษา
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	 5)	 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร 

	 	 จัดการศึกษา

	 6)	 เน้นการตดิตาม	ควบคมุคณุภาพ	ประเมินคณุภาพภายในและภายนอกเพือ่พฒันาคณุภาพให้มรีะบบ 

	 	 การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 อันจะนำาไปสู่มาตรฐานการศึกษาและสามารถรับรองการประเมิน 

	 	 คุณภาพจากภายนอกได้	(คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	2555)

   

              กราฟแสดง	ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ	ประจำาปีการศึกษา	2553	-	2557

	 และในปีการศึกษา	2557	ที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร	 	 ซึ่งตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	 ประกอบด้วย	 6	 องค์ประกอบ							

ได้แก่	องค์ประกอบที่	1	การกำากับมาตรฐาน	องค์ประกอบที่	2	บัณฑิต	องค์ประกอบที่	3	นักศึกษา	องค์ประกอบ	

ที่	4	อาจารย	์องค์ประกอบที	่5	หลักสูตร	การเรียนการสอน	การประเมินผู้เรียน	และองค์ประกอบที่	6	สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู	้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการประเมนิคณุภาพระดบัหลกัสตูรของสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

พ.ศ.2557		ทั้งนี้หลักสูตรของคณะฯ	ประกอบไปด้วย	8	หลักสูตรดังนี้

	 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(ปกติ/โครงการพิเศษ)

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก	สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง

	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์	(ปกติ)

	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์	(นานาชาติ)

	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	(ปกติ/โครงการพิเศษ)

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์	(ปกติ)

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์	(นานาชาติ)
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	 ซึง่ผลการประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร	จากคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและ

ภายนอกคณะ	มีค่าคะแนนดังนี้
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

บุคลากรมาอย่างต่อเน่ืองโดยตระหนักเห็นถึงความสำาคัญว่าความเจริญก้าวหน้าขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหาก

ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนให้สามารถสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะ							

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต	การวิจัย	และบริการวิชาการ	ตลอดจนการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	โดยในช่วง

ระยะเวลาที่ผ่านมาคณะได้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้คณาจารย์สาย										

ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกมากขึ้น	 โดยเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่

ต้องการเพิม่สดัส่วนจำานวนอาจารย์ทีส่ำาเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกให้สงูขึน้และมกีารจดัสรรงบประมาณจาก

เงินรายได้มหาวิทยาลัยให้กับคณาจารย์ท่ีมีความประสงค์ไปศึกษา	ณ	 ต่างประเทศ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้มี

การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท่ียังไม่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้มีโอกาสในการศึกษาต่อโดย

จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตร่วมเข้าไปกับทุนการศึกษาที่ได้รับจาก

มหาวทิยาลยัทำาให้มอีาจารย์จำานวนหนึง่ได้มโีอกาสไปศกึษาในระดบัปรญิญาเอก	ณ	ต่างประเทศ	โดยมทีนุสนบัสนนุ

ส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากคณะ	 นอกจากนั้นสำาหรับอาจารย์อาวุโสที่มีอาย	ุ													

มากกว่า	40	ปีที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	คณะก็มีการเปิดช่องทางให้คณาจารย์เหล่านั้นได้

เข้าศกึษาต่อในหลกัสตูรปรญิญาเอกของคณะโดยไม่ต้องลาศกึษาแต่อย่างใด	และคณะได้ช่วยสนบัสนนุทนุการศกึษา

ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการทำาวิจัยจนทำาให้อาจารย์ของคณะส่วนหน่ึงได้ตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญาเอก	

ทำาให้สดัส่วนของอาจารย์ทีส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกของคณะและมหาวทิยาลยัมสีดัส่วนทีส่งูขึน้	นอกจาก

นั้นยังถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ของคณะ	และสร้างเครือข่ายหรือ															

กลุ่มวิจัยภายในคณะให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น	 โดยโครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในหลักสูตรของคณะได้

ครอบคลุมไปถึงนายสัตวแพทย์ที่สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ของคณะด้วย	

	 2.	 การส่งเสริมให้บุคลากรดำารงตำาแหน่งท่ีสูงขึ้น	 โดยเฉพาะในส่วนของคณาจารย์สายผู้สอนการดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นก็เป็นอีกดัชนีชี้วัดที่สำาคัญในการพัฒนาคณะหรือมหาวิทยาลัย	 โดยในส่วนของ															

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอและสอดคล้องบูรณาการกับการพัฒนา

คณะในด้านอืน่ๆไปพร้อมๆกนั	โดยในด้านทีเ่กีย่วกบัการผลติบณัฑตินัน้คณะได้มกีารจดัสรรงบประมาณจากกองทนุ

การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ทุนสำาหรับคณาจารย์ที่ประสงค์จะทำาตำารา	 หรือหนังสือที่นอกจากจะใช้ในการเรียน

การสอนแล้วยงัสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยืน่ขอตำาแหน่งทางวชิาการได้ด้วย	โดยจดัสรรให้ทนุละ	50,000	

บาท	ส่วนในด้านการวิจัยนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับคณาจารย์ได้ใช้เป็นช่องทางในการสร้างงานวิจัยคณะได้
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จดัสรรงบประมาณสำาหรบัการวจิยั	ประมาณปีละ	400,000	บาท	ในช่วงแรก	และได้มกีารเพิม่เป็น	1,000,000	บาท	

ในปี	 2558	 และ	 1,500,000	 บาท	 ในปีงบประมาณ	 2559	 โดยหลักการตรงนี้เชื่อว่าจะทำาให้คณาจารย์ได้เพิ่ม													

การทำางานวิจัยและทำาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขอตำาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ต่อไป	และเพ่ือเป็นขวญัและกำาลงัใจ	และเป็นการกระตุน้ให้คณาจารย์ได้ยืน่เข้าสู่ตำาแหน่งทีสู่งขึน้คณะได้มกีารจดัสรร

งบประมาณส่วนหนึ่งจากกองทุนการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตมอบให้เป็นเงินรางวัลสำาหรับคณาจารย์ที่

ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการในอัตรา	 30,000	 บาท	 50,000	 บาท	 และ	 100,000	 บาท	 สำาหรับตำาแหน่ง																																					

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และศาสตราจารย์	 ตามลำาดับ	 และในด้านบุคลากรสายสนับสนุนคณะ													

ก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นตำาแหน่งชำานาญการ	ชำานาญพิเศษ	หรือเชี่ยวชาญ	โดย

ปัจจุบันบุคลากรของคณะดำารงตำาแหน่งชำานาญการ	 หรือชำานาญการพิเศษอยู่ในสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับต้นๆ														

ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนักบัสายผูส้อนในแต่ละปีคณะได้มกีารจดัสรรงบวจิยัสถาบนั

เพิ่มจากที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่

และสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการขอตำาแหน่งที่สูงขึ้นได้ด้วย

	 3.	 การพัฒนาศักยภาพงานประจำาที่รับผิดชอบอยู่โดยในแต่ละปีคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณเงิน							

รายได	้ประมาณปีละ	1,000,000	กว่าบาทให้กับบุคลากรทุกสายโดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม	

โดยในส่วนของคณาจารย์สายผู้สอนจัดเป็นโควตาให้คนละไม่เกิน	 10,000	 บาทสำาหรับการเข้าร่วมประชุม	 อบรม	

สัมมนาทางด้านวิชาการ	และอีกไม่เกิน	10,000	บาท	สำาหรับการนำาไปเสนองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	โดยใน

ส่วนของนายสัตวแพทย์ประจำาโรงพยาบาลสัตว์ก็จะได้รับสิทธิ์ในโควตาจำานวนเท่ากับคณาจารย์สายผู้สอน	สำาหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆคณะจัดสรรงบประมาณสำาหรับการเข้ารับการอบรม	 สัมมนา	 ปีละ	 5,000	 บาท	 และ

การนำาเสนอผลงานวจิยั	จำานวน	5,000	บาท	โดยงบประมาณส่วนนีเ้ป็นการจดังบประมาณเพิม่เตมิจากทีม่หาวทิยาลยั

ขอนแก่นเองก็ได้มีการจัดสรรให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่แล้ว	 อย่างไรก็ตามหากมีความจำาเป็น

และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคณะงบประมาณที่จัดสรรให้บุคลากรก็อาจมีการปรับเพิ่มได้ตาม																				

ความเหมาะสม

	 4.	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยและบริการวิชาการ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ตระหนักถึง												

ความสำาคัญของการวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมเป็นอย่างมาก	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการทำางานวิจัยของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและสมำ่าเสมอ	 โดยเฉพาะในส่วนของคณาจารย์สายผู้สอนนั้น

คณะได้พยายามปรบัเพิม่งบประมาณทางด้านการวจิยัเพือ่ส่งเสรมิความเข้มแขง็ทางด้านการวจิยัของคณาจารย์โดย

คาดหวังว่างบประมาณที่ลงทุนไปในระยะนี้จะทำาให้คณาจารย์มีศักยภาพมากพอที่จะไปขอรับการสนับสนุน															

งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป	นอกจากจะมีการ

เพิ่มงบประมาณในการวิจัยแล้วคณะยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย	 เช่น	

โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	 โครงการ	Writing	 Camp	 และโครงการ	 Publication	 Clinic										

สำาหรับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเขียนบทความการวิจัยโดยให้มีทีมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถใน							

การเขียนเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกัน	 นอกจากน้ันยังมีการให้รางวัลเป็นค่าตอบแทนสำาหรับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติสำาหรับคณาจารย์สายผู้สอนอีกด้วย	 อนึ่งคณะยังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์

(Khon	kaen	Veterinary	Annual	International	Coference)	ซึง่จดัขึน้ทกุปี	และวารสารวชิาการสัตวแพทยศาสตร์	

มข.	 เป็นพื้นที่ส่วนหน่ึงสำาหรับรองรับการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	 ตลอดจนนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี	 และนักศึกษาระดับบัณฑิตของคณะ	 ในด้านของสายสนับสนุนคณะก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพการให้

บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกันและได้มีการเพิ่มการพัฒนาศักยภาพในบางด้านเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ

ในการที่จะแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในอนาคต	 เช่น	 การพัฒนาบุคลากรรองรับศูนย์วิจัยและ

ชันสูตรทางสัตวแพทย์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น	เป็นต้น

	 5.	 การพัฒนาการให้บริการและด้านอื่นๆ	 ในแต่ละปีคณะได้พยายามในการท่ีจะส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรทุกส่วนได้มีสมรรถนะในการให้บริการท่ีสูงข้ึนจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นจำานวนมาก	 เช่น	 การอบรม

ด้านการให้บุคลากรสำาหรับบุคลากรประจำาโรงพยาบาลสัตว	์ การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรที่สนใจ

ทุกสายเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติท่ีมีเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา	 การอบรมด้านจรรยาบรรณเพ่ือให้บุคลากรได้ให้

ความสนใจกับการประพฤติตนเป็นผู้มีจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นกับผู้มาใช้บริการ	 เพื่อน									

ร่วมงาน	ผู้บังคับบัญชา	รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย	นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านจิตวิญญาณ	

เช่น	การทำาบุญเนื่องในวันสำาคัญหรือเทศกาลสำาคัญทางศาสนา	เป็นต้น	โดยกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะช่วยกล่อม

เกลาให้บุคลากรของคณะได้เป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานประจำาแล้วยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับพันธกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติหรือของท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่ง	 และที่สำาคัญอีก

ประการกค็อืในทกุๆปีคณะจะมกีารเชดิชเูกยีรตบิคุลากรด้านต่างๆของคณะและมกีารมอบรางวลัในงานวนัขึน้ปีใหม่	

รางวัลต่างๆเหล่าน้ันเช่ือว่าจะก่อให้เกิดขวัญ	 และกำาลังใจต่อบุคลากรในการที่จะคงไว้ซึ่งความดีและความมี

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในด้านต่างๆตามสาขาที่ได้รับรางวัล	 เช่น	 บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน								

ด้านการวิจัย	ด้านการบริการวิชาการ	ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ด้านจรรยาบรรณ	เป็นต้น

	 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดกพ็อทีจ่ะแสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่และเจตนารมณ์ทีแ่รงกล้าของผูบ้รหิารคณะใน

ทุกยุคสมัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีศักยภาพในด้านต่างๆให้สูงขึ้นเพื่อให้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจได้อย่างเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ	 รวมถึงเป้าหมายส่วนหนึ่งในการที่จะเพิ่ม

โอกาสในการสร้างรายได้จากการพัฒนาบุคลากรในบางส่วนด้วย	 อย่างไรก็ตามคณะก็ไม่ได้ละเลยการพัฒนาในมิติ

ด้านจิตวิญญาณอันเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของบุคลากรทุกส่วน	 อย่างไรก็ตามจากการเปล่ียนแปลง								

อย่างไม่หยดุยัง้ของเทคโนโลย	ีความต้องการและความคาดหวงัมากขึน้เรือ่ยๆของประชาชนต่อคณุภาพการให้บรกิาร

ของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ก็เป็นภารกิจสำาคัญที่ทำาให้คณะจะต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร																	

ให้มคีวามรูค้วามสามารถสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	รวมถงึตอบสนองความต้องการของสงัคมให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้		
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โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
“อาคารสัตววิทยรักษ์”	คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

		 ด้วยภารกิจที่มุ ่งสู ่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้	 ความสามารถในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์														

โรงพยาบาลสัตว	์คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จึงเป็นหน่วยงานที่สำาคัญในการสนับสนุนการผลิต

บณัฑติให้สอดคล้องกบัภารกจิดงักล่าว	โดยมกีารให้บรกิารการตรวจวนิจิฉัย	รกัษา	และดแูลสุขภาพสัตว์เล้ียง	ปศุสัตว์	

สัตว์ป่า	ทั้งในและนอกสถานที่	โดยเน้นการให้บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง	

	 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทาน

ปรญิญาบตัรแก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาประจำาปีการศกึษา	2555	ในวนัจนัทร์ที	่16	ธนัวาคม	2556		มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีเสด็จ

พระราชดำาเนนิทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลสตัว์ศนูย์สขุภาพวจิยัและชนัสตูรโรคสตัว์“อาคารสตัววทิยรกัษ์”คณะสตัว

แพทยศาสตร	์แทนอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังเดิมที่มีข้อจำากัดด้านพื้นที่
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			 โรงพยาบาลสัตว ์ก ่อตั้ งขึ้นเ ม่ือ	 พ.ศ.	 2533	 ซึ่ งเป ็นส ่วนหนึ่งของภาควิชาโรงพยาบาลสัตว ์																								

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในจึงมีการยุบภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์เม่ือ							

ปี	 พ.ศ.	 2542	 	 และจากน้ันการบริหารจัดการขึ้นตรงกับคณบดีโดยมีรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์																									

(ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสัตว์)	เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลสัตว์เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2535	

	 โรงพยาบาลสัตว์ได้แบ่งหน่วยการให้บริการสุขภาพสัตว์	ประกอบด้วย	8	หน่วย	ได้แก่

	 1.	 หน่วยสัตว์เล็ก		ประกอบด้วย	6	คลินิก

  1) คลินิกอายุรกรรม

	 			 	 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในสัตว์เลี้ยง,	 ฉีดวัคซีน,	 ถ่ายพยาธิ,	 ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วย
เครื่องอัลตราซาวด์,	ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า,	ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง	และให้คำาแนะนำาในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง	เป็นต้น	
โดยจัดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

  2) คลินิกศัลยกรรม

	 	 	 ให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมและสูติกรรมในสัตว์เลี้ยงเช่น	 ผ่าตัดแก้ไขกระดูกหัก,								
ขูดหินปูน,	ตัดหาง,	ผ่าตัดทำาหมัน,	ผ่าตัดคลอด,	ช่วยคลอด,	ตรวจระบบสืบพันธุ์,	และผสมเทียม	เป็นต้นนอกจากนี้
ยังให้บริการ	 เอกซเรย์รวมท้ังตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคด้วยการส่องกล้องสำารวจ	 โดยจัดให้บริการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ
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  3)  คลินิกพิเศษ

	 	 	 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทางที่ต้องใช้สัตวแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็น						
ผู้ทำาการตรวจรักษา	โดยปัจจุบันมีคลินิกพิเศษ	ดังนี้
	 	 	 1)	 คลินิกโรคตา	(ophthalmology	clinic)
	 	 	 2)	 คลินิกโรคหัวใจ	(cardiology	clinic)
	 	 	 3)	 คลินิกโรคผิวหนัง	(dermatology	clinic)
	 	 	 4)	 คลินิกโรคระบบประสาท	(neurology	clinic)	
	 	 	 5)	 คลินิกโรคเนื้องอกและมะเร็ง	(oncology	clinic)	
	 	 	 6)	 คลินิกระบบสืบพันธุ์	(reproductive	clinic)

  4) ธนาคารเลือด 

	 	 	 เลอืดมหีน้าทีส่ำาคญัในร่างกายโดยทำาหน้าทีเ่ป็นตวักลางการตดิต่อระหว่างเซลล์ต่างๆทัว่ร่างกาย	
โดยเลือดจะนำาพาอาหารไปให้เนื้อเยื่อต่างๆทุกแห่งของร่างกายตลอดเวลา	พร้อมกับนำาของเสียและสารที่หลั่งจาก
เนื้อเยื่อเหล่านั้นออกไปตามกระแสเลือดไปยังอวัยวะหรือ	 เนื้อเยื่ออื่นๆเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์	 หรือกำาจัดออก														
โรงพยาบาลสัตว์มีบริการตรวจการเข้ากันของเลือดก่อนการถ่ายเลือด	 และมีบริการแยกเม็ดเลือดที่เหมาะสม									
สำาหรับสัตว์แต่ละตัว	 และหากเจ้าของสัตว์มีความประสงค์จะให้สุนัขหรือแมวบริจาคเลือดเพื่อเข้าธนาคารเลือด	
สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ท่ีห้องเวชระเบียน	 หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่	 043-343081	 หรือ													
089-8634322	
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  5) คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

	 	 	 โรงพยาบาลสัตว์	 มีการบริการสระว่ายนำ้าสำาหรับสัตว	์ และลู่วิ่งใต้นำ้าสำาหรับสัตว์	 เครื่องอัลตรา

ซาวน์กระตุ้นกล้ามเน้ือ	 เครื่องตรวจรักษาด้วยเลเซอร์	 เครื่องกระตุ้นเพื่อไฟฟ้า	 เป็นต้นเพื่อพัฒนาระบบโครงร่าง

กล้ามเนื้อและระบบประสาทในสัตว์ท่ีมีปัญหาสูญเสียหน้าที่ของระบบโครงร่าง	 หรือภายหลังการผ่าตัดทาง											

ออร์โธปิดิกส์

  6) คลินิกฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ

	 	 	 มกีารให้บรกิารสตัว์ป่วย	เช่น	สนุขั	แมว	และสัตว์ป่วยอืน่ทีไ่ด้รบัการบาดเจบ็ในภาวะฉกุเฉนิ	เช่น	

ช็อก	หมดสติ	คลอดยาก	หายใจลำาบาก	สัตว์มีพิษกัด	เลือดไหนไม่หยุด	ชัก	ฯลฯ	ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการตรวจรักษา

อย่างเร่งด่วน	โดยในปีงบประมาณ	2558		ได้มีการเปิดทำาการในเวลา	08.00	-		16.30	น.

 2.		หน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง

	 	 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในโคและปศุสัตว์อื่นๆ	
ทั้งในโรงพยาบาลสัตว	์และนอกสถานที	่ (ตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ฟาร์ม)	
เช่น	แพะ	แกะ	เป็นต้น	โดยให้บริการทั้ง	ทางด้านอายุรกรรม	ศัลยกรรม	
และสูติกรรม	 ได้แก่	 ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป	 ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาด้วยเครือ่งอลัตราซาวด์	ผ่าตดัแก้ไขไส้เลือ่น	ล้วงตรวจท้อง	ผสมเทียม	
ช่วยคลอด	 ผ่าตัดทำาคลอด	 ตรวจสุขภาพและให้คำาแนะนำาการเลี้ยงโคนม
และปศุสัตว์	เป็นต้น
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 3.		หน่วยสุกร

	 	 ให้บรกิารตรวจวนิจิฉยัและรกัษาโรคในสกุร	ทัง้รายตวัและระดบัการจดัการฟาร์ม	ทางด้านอายรุกรรม	
ศัลยกรรม	และ	สูติกรรม	ได้แก่	ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป	การผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อน	การผ่าซากเพื่อวินิจฉัยโรค	
เป็นต้น	โดยมีอาจารย์จากภาควิชาร่วมปฏิบัติงานในหน่วยสุกร

 4.	 หน่วยม้า

	 หน่วยม้าโรงพยาบาลสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น		ให้บริการงานสุขภาพด้านม้า	

ทั้งภายในโรงพยาบาลสัตว์	และภายในพื้นที	่โดยแบ่งงานบริการออกเป็น	

	 	 1.		 งานบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค	ทั้งระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง	ระบบทางเดินหายใจ	ระบบ

ทางเดนิอาหาร	ระบบสบืพนัธุ	์รวมท้ังความผดิปกตอิืน่ๆ	ทีพ่บได้	ด้วยเทคนคิการวนิจิฉัยทางภาพถ่ายรงัสี	การวนิจิฉัย

ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	การส่องตรวจด้วยกล้องตรวจภายใน	รวมทั้งการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

	 	 2.		 การส่งเสรมิสขุภาพฟาร์ม	ซ่ึงประกอบไปด้วยบรกิารการทำาวคัซนีป้องกนัโรค	การตรวจและทำาการ

ถ่ายพยาธ	ิการตรวจโรคประจำาปี	การบริการสุขภาพฟัน	และการบริการด้านระบบสืบพันธ์	ุ

	 	 3.		 การบริการให้คำาปรึกษาด้านการดูแลและการจัดการภายในคอก	หรือฟาร์มม้า



 137 

30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นี

 5.	 หน่วยสัตว์นำ้าและสัตว์ป่า	

	 	 ให้บรกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปในสตัว์พเิศษ	ทัง้ทางอายรุกรรมและศลัยกรรม	ได้แก่	การตรวจสุขภาพ	
ฉดีวคัซนี	ถ่ายพยาธ	ิตรวจวนิจิฉยัและรกัษาด้วยรงัสวีนิจิฉยั	การให้คำาแนะนำาในการเล้ียง	การรกัษาโรคทางช่องปาก
และฟัน	เป็นต้น	โดยจัดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

 6.	 หน่วยรังสีวินิจฉัย

	 	 ให้บรกิารตรวจวนิจิฉยัด้วยภาพเอกซเรย์	ภาพอลัตราซาวน์	การส่องตรวจด้วยกล้องสำารวจ	โดยจดัให้

บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ	 โดยเม่ือสัตวแพทย์แผนกอายุรกรรมตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อย

และต้องการตรวจทางรังสีวินิจฉัย	 จะกรอกเอกสารเพื่อส่งตัวสัตว์	 จากนั้นเจ้าหน้าที่	 (ผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่ผ่านการ							

อบรมฯ)	จะสวมชุดตะกั่วป้องกันรังส	ีปลอกคอตะกั่ว	และถุงมือ	เพื่อจัดท่าและถ่ายภาพรังสีภายในห้องตรวจที่ก่อ

ด้วยซีเมนต์ความหนา	12	นิ้ว	(มาตรฐาน	9	นิ้ว)	ประตูบุด้วยแผ่นตะกั่ว	พร้อมทั้งสแกนฟิล์มและส่งภาพจัดเก็บเข้า

ระบบ	PACS	จากนั้นสัตวแพทย์จะเป็นผู้อ่านภาพรังสีวินิจฉัยและอธิบายแก่เจ้าของสัตว	์
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 7.	 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

	 	 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกตลอดจน

สนับสนุนงานการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาสัตวแพทย์โดยมีขอบข่ายงานบริการในปัจจุบันดังนี้

	 	 1.		 งานตรวจด้านเคมีคลินิกได้แก่	 การตรวจวัดระดับสารเคมีฮอร์โมน	 และ	 เอ็นไซม์ต่างๆในเลือด

สัตว์	เช่น	การตรวจการทำางานของตับ	การตรวจการทำางานของไต	และ	การตรวจวัดระดับอิเลคโตรไลท์	เป็นต้น

	 	 2.		 งานตรวจด้านโลหติวทิยา		เช่น	การตรวจนบัเมด็เลอืด	(CBC)	การตรวจ	LE	cell	และ	การตรวจ	

ESR	เป็นต้น

	 	 3.		 งานตรวจด้านจุลทรรศน์วินิจฉัยได้แก่	 การตรวจพยาธิในเลือด	 การตรวจปัสสาวะสมบูรณ์											

การตรวจเซลล์เยื่อบุช่องคลอดสัตว	์และ	การตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิเป็นต้น

	 	 4.		 งานตรวจด้านวทิยาภมูคิุม้กนัได้แก่	การตรวจหาแอนตเิจนของเชือ้	และ	การตรวจหาแอนตบิอดี

ต่อเชื้อเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อโรคบางชนิด	เช่น	การตรวจหาแอนติเจนพยาธิหนอนหัวใจ	และการตรวจหาแอนตเิจน

พาโวไวรสัในสนุขั	 การตรวจหาแอนตเิจนไวรสัลวิคเิมยีในแมว	การตรวจหาแอนตบิอดต่ีอเลปโตสไปรา	 เพื่อวินิฉัยโรค

เลปโตสไปโรซสี	และตรวจหาแอนตบิอดต่ีอเชือ้ไวรสั		และแบคทเีรยีในสกุร	เช่น	anti-PRRSV,	anti-PRV,	anti-CSFV	

เป็นต้น

	 	 5.		 งานอื่นๆนอกจากนี้ยังตรวจความเข้ากันได้ของเลือดสัตว์ก่อนการเปลี่ยนถ่ายเลือด	 และ													

การเตรียมวัคซีนหูดเพื่อใช้ในการรักษาในสุนัข	และโค	ด้วย

	 	 6.		 งานตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการอื่นๆเช่น	การผ่าชันสูตรซากการเพาะเชื้อแบคทีเรียและ

ตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพ	และการตรวจวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิและเซลล์พยาธ	ิเป็นต้น	ทำาการตรวจที่หน่วย

จุลชีววิทยาฯและ	หน่วยพยาธิวิทยา	ห้องปฏิบัติการกลาง
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	 8.	 หน่วยสัตว์ป่วยใน	

	 	 โรงพยาบาลสัตว์	 ให้บริการรับฝากสัตว์ป่วยไว้เพื่อทำาการรักษาโรคเพื่อให้เกิดการต่อเน่ืองและได้ผล

สัมฤทธิ์ที่ดีโดยรับทั้งโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม	โดยแยกเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	ห้องสำาหรับสุนัขป่วยไม่ติดเชื้อ

หรือหลังการทำาศัลยกรรม	 	 ห้องสำาหรับสุนัขป่วยติดเช้ือ	 	 ห้องสำาหรับแมวป่วยไม่ติดเช้ือห้องสำาหรับ																																										

แมวป่วยติดเชื้อ

 นอกจากการสนับสนุนการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติทางคลินิก	การบริการการตรวจวินิจฉัย	รักษาและ

การดูแลสุขภาพสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์แล้ว	 โรงพยาบาลสัตว์ยังมีบทบาทในการให้ช่วยเหลือชุมชนในการดูแล

สุขภาพโดยการจัดกิจกรรมต่าง		ได้แก่			

 ● โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง		ได้แก่	การบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟร	ีการให้บริการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคชนิดอื่น	ๆ 	การบริการตรวจสุขภาพสัตว์	การให้บริการทำาหมันสุนัขในราคาพิเศษ	รวมถึงการให้

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์	 เป็นต้น	 เพื่อการป้องกนัและ	 ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคสตัว์ทีอ่าจตดิต่อมาถงึ																				

คนได้		

 ● โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก	 	 โรคพิษสุนัขบ้า	 เป็นติดเชื้อรุนแรงและเป็นปัญหา

สาธารณสุขที่สำาคัญทั่วโลก	โดยปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงของชุมชน	ดังนั้นองค์การอนามัย

โลก	 (WHO)	องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	 (OIE)	องค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก	

จึงได้กำาหนดให้วันที่	28	กันยายน	ของทุกปี	 เป็นวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก	 (World	Rabies	Day)	

มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี	 สร้างจิตสำานึกที่ดีและกระตุ้นให้ประชาชนโดยรอบ
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30 ป คณะสัตวแพทยศาสตร์
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พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้วิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างปลอดภัย	 ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายให้

ทุกประเทศปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี	ค.ศ.	2020

 ● โครงการ	“สัตว์สุขภาพดี	ที่อำาเภอ	มข.	พัฒนา”	จากวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น	4	

ปี	(พ.ศ.2557	–	2560)		คือ	“ขอนแก่นเมืองน่าอยู	่มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”	มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมมือกับ

ภาคประชาชน	ภาคประชาสงัคม	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัขอนแก่น	ในการจดัโครงการเพือ่การแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น	 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยการ								

บรูณาการความรูท้างวชิาการ	ความสามารถในทางปฏิบตั	ิด้วยการปฏิบตักิารในพืน้ทีโ่ดยตรง	และการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่สังคมภายใต้โครงการ	 “อำาเภอ	 มข.	 พัฒนา”	 เพื่อให้ประชาชนนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการ	และ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	 และเป็นเมืองศูนย์กลางบริการทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน

 ● โครงการควบคุมประชากรสุนัข	ณ	ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน	เป็นโครงการต่อเนื่องจากความร่วมมือ

ระหว่างคณะสตัวแพทยศาสตร์	หนงัสอืพมิพ์เสยีงอสีาน	และสำานกังานปศสัุตว์	จังหวดัขอนแก่น	ในการเข้าช่วยเหลอื

ตรวจสุขภาพสุนัข	และกำาจัดปรสิตภายนอก	(เห็บ-หมัด)	ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน	ซึ่งภายหลังการดำาเนินกิจกรรมดัง

กล่าว	 พบว่าภิกษุสามเณรและประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรมมีความต้องการให้มีการสนับสนุนสัตวแพทย์ในการดูแล

สุขภาพสุนัข	และควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินไป			
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พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้วิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างปลอดภัย	 ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนเป้าหมายให้

ทุกประเทศปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี	ค.ศ.	2020

 ● โครงการ	“สัตว์สุขภาพดี	ที่อำาเภอ	มข.	พัฒนา”	จากวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น	4	

ปี	(พ.ศ.2557	–	2560)		คือ	“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่	มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”	มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมมือกับ

ภาคประชาชน	ภาคประชาสงัคม	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัขอนแก่น	ในการจดัโครงการเพือ่การแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน	 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยการ								

บรูณาการความรูท้างวชิาการ	ความสามารถในทางปฏิบตั	ิด้วยการปฏบิตักิารในพืน้ทีโ่ดยตรง	และการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่สังคมภายใต้โครงการ	 “อำาเภอ	 มข.	 พัฒนา”	 เพื่อให้ประชาชนนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการ	และ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	 และเป็นเมืองศูนย์กลางบริการทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน

 ● โครงการควบคุมประชากรสุนัข	ณ	ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน	เป็นโครงการต่อเนื่องจากความร่วมมือ

ระหว่างคณะสตัวแพทยศาสตร์	หนงัสือพมิพ์เสียงอสีาน	และสำานกังานปศสุตัว์	จงัหวดัขอนแก่น	ในการเข้าช่วยเหลอื

ตรวจสุขภาพสุนัข	และกำาจัดปรสิตภายนอก	(เห็บ-หมัด)	ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน	ซึ่งภายหลังการดำาเนินกิจกรรมดัง

กล่าว	 พบว่าภิกษุสามเณรและประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรมมีความต้องการให้มีการสนับสนุนสัตวแพทย์ในการดูแล

สุขภาพสุนัข	และควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินไป			

 ● โครงการเรารกัสตัว์เลีย้งประจำาปี	2558	ของสำานกังานเทศบาลเมอืงบ้านไผ่	ได้แก่	การตรวจสขุภาพ

สัตว์เลี้ยง	ให้คำาปรึกษาแก่เจ้าของสัตว์และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว	์ที่ควรรู้	ซึ่งประชาชนที่เข้า

ร่วมโครงการฯ	 และมาเยี่ยมชมนิทรรศการต่างก็ได้รับฟังคำาแนะนำาและได้รับความรู้ในการดูแลสัตว์เล้ียง	 โดย

มี	สพ.ญ.นริชสรา	 เลิศชัยสถาพร	 ประจำาโรงพยาบาลสัตว์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ						

นักศึกษา	จำานวน	3	คน	เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรารักสัตว์เลี้ยง			

   

				 โรงพยาบาลสตัว์ได้ร่วมกบัสมาคมศษิย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยขอนแก่นในการจดักจิกรรม

โครงการอบรม	สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์		ได้แก่

 ● การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“Cardiology	in	practice	and	CT	imaging	workshops”	จัดขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่	23	กรกฎาคม	2558	เวลา	13.00	–	16.00	น.	ณ	โรงพยาบาลสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้	 สร้างเสริมทักษะและพัฒนากระบวนการวินิจฉัย

โรคหัวใจและหลอดเลือดในสุนัขและแมว	และเรียนรู้หลักการทำางานของเครื่อง	CT-scan	ในการวินิจฉัยโรคสัตว์

เลี้ยง	ให้แก่สัตวแพทย์ทั่วไป	อีกทั้งยังสอดคล้องกับกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คือ	

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ครั้งที่	16	ประจำาปี	พ.ศ.	2558	ภายใต้ช่ือโครงการ	“16th	KKU	Veterinary	

International	Annual	Conference	(KVAC)”	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	23	-24	กรกฎาคม	2558	ณ	โรงแรม

เซ็นทารา	แอนด์คอนเวนชั่น	เซนเตอร์ขอนแก่น
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 ● โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน	 มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก	 (Farm	 standard	

and	internal	audit	for	boiler	exporter)	มีการจัดกิจกรรม	จำานวน	4	ครั้ง	ในช่วงเดือนมีนาคม	–	พฤษภาคม	

2558		ณ โรงแรม	โบนันซ่า	เขาใหญ่	(The	Bonanza	Khao	Yai	Hotel)		จังหวัดนครราชสีมา	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของผู้ตรวจติดตามภายใน	มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก	โดยได้รับเกียรติจาก

ท่านวิทยากร	ผู้เชี่ยวชาญ	คือ	สพ.ญ.สมพิศ	จุลลาบุตรดี

 ● โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามภายในภาคปฏิบัติมาตรฐานการควบคุม	 Salmonella	 แบบบูรณา
การในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก	 (Workshop	 of	 Internal	 auditor	 on	 Comprehensive	
Salmonella	control	in	poultry	production	for	export)	ระหว่าง	วันที่	23-24	เมษายน	2559	ณ	โรงแรม	
เซอร์เจมส	์รีสอร์ท	จ.สระบุรี		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการจัดทำารายการที่
ต้องประเมินภายในหลักการควบคุมในกระบวนการผลิตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของผู้นำาเข้าจากยุโรป		
โดยสามารถนำารายการทีต้่องประเมนิภายในดงักล่าวไปใช้ตรวจสอบกจิกรรมการผลติภายในองค์อย่างมปีระสทิธภิาพ
และครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการปนเปื้อนของ	 Salmonella	 ในผลิตภัณฑ์	 จากเนื้อสัตว์ปีกเพื่อ					
การส่งออก	โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	4	ท่าน	คือ		รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์	ฉวีราช		
น.สพ.อนุชา	มุมอ่อน		สพ.ญ.สมพิศ	จุลลาบุตรดี	และ	ผศ.น.สพ.พงษ์ธร	สุวรรณธาดา	
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กองทุนสงเคราะห์สัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร	์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

	 	 กองทุนสงเคราะห์สัตว์	นับเป็นสิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งที่

คณะสัตวแพทยศาสตร ์จัดตั้ งขึ้นตามพระดำาริของสมเด็จ																				

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 	 โดยในวันที่	 	 22	

ธันวาคม		2551		ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์			ได้ทูลเกล้าฯถวาย

รายงานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร	ี	ในคราว

เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร																				

โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพ		วิจัยและชันสูตรโรคสัตว	์	ควร

ให้มกีารจดัตัง้กองทนุช่วยเหลอืเจ้าของสตัว์ทีม่รีายได้น้อย		สมเดจ็								

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 	 ได้มีพระราชดำารัส	

เหน็ว่าสัตว์ควรได้รบัการดแูลทีด่แีละการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม		

และมติประชุมกรรมการประจำาคณะฯ	 ในคราวประชุมครั้งที่		

3/2552		เมื่อวันที	่10	มีนาคม		2552	ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัด

ตั้ งกองทุนสงเคราะห์สัตว ์ขึ้นซึ่ งได ้รับความสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติ

การจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 ว่าด้วยเงิน

กองทุนสงเคราะห์สัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	พ.ศ.	2552	ประกาศ	ณ	วันที่	4	พฤศจิกายน		2552		

		 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่เจ้าของ

หรือผู้นำาสัตว์ป่วยมารักษาท่ีไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามจริงหรือบางส่วนได้	 	 โดยที่										

ผู้ขอรับความอนุเคราะห์มีสิทธิ์ขอใช้เงินทุนจากกองทุนฯ	 ได้ปีละไม่เกิน	 1	 ครั้ง	 โดยมีหลักเกณฑ์การขอใช้เงินจาก

กองทนุในกรณทีีเ่จ้าของสตัว์ไม่สามารถรบัภาระชำาระค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการรกัษาสัตว์ป่วยบางส่วนหรอืทัง้หมด

ได้	โดยนายสตัวแพทย์ผู้ทำาการตรวจรักษาพิจารณาถงึความเหมาะสมว่าเจา้ของสตัว์		มีความจำาเป็นอย่างยิง่ที่จะได้

รับความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากกองทุน	 	 	 และทำาการประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	 และ	 เจ้าของสัตว์ทราบ									

รายละเอียดและค่าใช้จ่าย	 จากนั้นยื่นความจำานงขอความอนุเคราะห์ใช้เงินกองทุนตามแบบฟอร์มที่กำาหนด																	

ต่อคณะอนุกรรมการกองทุน	 	 ผู ้ ท่ีมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ 	 ชื่อบัญชี	 “กองทุนสงเคราะห์สัตว	์																											

คณะสัตวแพทยศาสตร์	”	เลขที่บัญชี			551-416444-3			

	 30	 ปีที่มุ่งม่ัน	 สู่การเป็นโรงพยาบาลสัตว์	 ที่เน้นคุณภาพการรักษาสัตว์ตามหลักวิชาการ	 สร้างสรรค์					

ประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างเต็มความสามารถ	ดังเป้าหมายและเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลสัตว์ที่ว่า	

“บริการสุขภาพสัตว์	ด้วยคุณภาพ	เพื่อชุมชน	

(Quality	Animal	Health	Service	for	Community)”
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สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
 ผศ.น.สพ.เสรี  แข็งแอ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา

	 การจะเป็นสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้นั้น	จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะทางวิชาชีพ	ซึ่งได้มา

จากการฝึกปฏบิตั	ิคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น	จึงได้พยายามหาพืน้ทีใ่นการจดัตัง้สถานฟีาร์มฝึก

นักศึกษาขึ้นเพื่อผลิตสัตว์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา	 จนในที่สุดก็ได้รับมอบพื้นที่ป่าเส่ือมสภาพของ													

กรมป่าไม้	 ในตำาบลหนองหญ้าปล้อง	 อำาเภอวังสะพุง	 จังหวัดเลย	 ห่างจากคณะประมาณ	 180	 กิโลเมตร	 จำานวน				

2106	ไร	่เป็นสถานที่จัดตั้ง	และได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2534		ในปัจจุบันมีการเลี้ยงโค	กระบือ	แพะ	แกะ	

สุกร	และไก่ไข	่มีบุคลากรจำานวน	18	คน

	 นอกเหนือจากภารกิจในการผลิตสัตว์เพื่อรองรับการ

เรียนการสอนและการวิจัยของคณะแล้ว	 สถานีฟาร์มฯ	 ยัง

ทำาการวิจัยโดยบุคลากรของสถานฟาร์มฯ	โดยจะเน้นการวิจัย

เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถนำาผลการวิจัยไปถ่ายทอดให้

กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยได	้เช่น	การเลี้ยงหมูหลุม	หมู

กลางแจ้ง	 การใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาผลิต

อาหารสัตว์	การใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติเช่นนำ้าหมักชีวภาพ	

นำ้าส้มควันไม	้มาใช้ในการเลี้ยงสัตว	์เป็นต้น

	 ภารกจิอกีประการหนึง่ทีท่ำาให้สถานฟีาร์มฯ	เป็นท่ีรูจ้กั

ในท้องถิ่นคือการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	การจัด

อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเลี้ยงสัตว์และด้านอื่นๆ	

ให้กบัประชาชนในและนอกพืน้ที	่เช่นโครงการพกัชำาระหนีข้อง

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	โครงการพฒันา

ชนบทส่ีเมืองใต้	 แขวงไชยะบุรี	 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	โครงการอบรมเยาวชนในการเลีย้งสตัว์ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้เรายังได้ร ่วมจัด

นิทรรศการกับหน่วยงานอื่นๆ	 ในพื้นที่เช่น	 โครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชของจังหวัดเลย	 โครงการอำาเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำาเภอ

วังสะพุง	เป็นต้น

	 จากการที่เรามีหอพักและสถานที่จัดประชุมสัมมนาที่

แวดล้อมไปด้วยธรรมชาต	ิเราจงึเปิดพืน้ทีใ่ห้หน่วยงานภายนอก

และประชาชนทั่วไปมาใช้สถานที่ได้ในราคาถูก	 และเราก็เป็น
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สื่อกลางในการจัดหาวิทยากรทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร

ให้ด้วย

	 จากข้อตกลงที่ทำาไว้กับกรมป่าไม	้ให้ใช้พื้นที่ร่วมกับชุมชน	และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เราจึงให้ชาวบ้าน

ในพืน้ทีเ่ข้ามาหาของป่าได้	โดยมข้ีอตกลงกบัชมุชนในการใช้ประโยชน์เพือ่ดำารงความเป็นธรรมชาตเิอาไว้	ซ่ึงกไ็ด้รบั

ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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	 นี่คือบทบาทของสถานีฟาร์มฯ	ในช่วงที่ผ่านมา	นับจากวันนี้ไป	ภายใต้การบริหารงานแบบใหม่ของคณะ

สตัวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่นทีเ่ปลีย่นไปเป็นมหาวทิยาลยัในกำากบัของรฐั	ความคุม้ค่าเป็นความท้าทาย

ที่จะต้องคำานึงถึง	 เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องแก้ให้ได้	 ท่านที่ต้องการจะใช้บริการของเราในด้านใดก็ตาม	ติดต่อเรา

ได้ที่	042-801096	หรือที่	facebook	สถานีฟาร์มฯ	สัตวแพทย์	มข.	
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ทำาเนียบรุ่นศิษยเก่า
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ความภาคภูมิใจและกิจกรรมเด่นในรอบ	5	ปี	ของคณะฯ

(ปี	พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2558)

รศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ปี	พ.ศ.2554
 ความภาคภูมิใจ

ผศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ	องักติติระกูล	รบัรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นประจำา

ปี	2553	จาก	สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	ณ	ศนูย์ประชมุแห่งชาติ

สริกิติิ	์ ในหวัข้อวจิยัเรือ่ง	“ระบบการบรหิารจดัการโซ่อปุทานเนือ้โคพืน้เมอืงไทย				

สูผู่บ้รโิภค” ในวนัที	่28	มกราคม	2554	ณ	ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิิรกิติิ	์	

อ.สพ.ญ.ปาณสิรา	คณุกติต	ิได้รบัรางวลั	The	Best	Oral	Presentation	Award		

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเล้ียงสัตว์	 ครั้งที่	 36	 เรื่อง																							

“A	preliminary	trial	 to	evaluate	the	performance	of	Novel	Laparoscope	

manipulating	 robot	 for	 real	 surgical	 tasks	 in	porcine	model”	ในวันที่	 3–5	

พฤศจิกายน	 2554	 ณ	 อาคารอิมแพค	 ชาเลนเจอร์	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม												

อิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร	ตัง้ธนธานชิ	เป็นผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นบคุลากร

สายผู ้สอนประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการสอนนักศึกษาคณะสัตว

แพทยศาสตร์	 ประจำาปีการศึกษา	 2554	ตามโครงการอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยา

บรรณ	ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะฯ	 ฉบับที่	 26/54	 ลงวันที่	 29	 กรกฎาคม	

2554	ในวันที่	8	กันยายน	2554		ณ	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์	 คำาพา	รองคณบดฝ่ีายโรงพยาบาลสตัว์	 ได้

รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ	 ของสมาคมศิษย์เก่า	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ประจำาปี	2554	และได้รบัมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้าเรารัก	มข.	

ปี	2554	ในวนัที	่23	มกราคม	2554	ณ	ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์กาญจนา

ภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รศ.สพ.ญ.กัลยา	เจือจันทร์	 ได้รับรางวัลระดับดีเลิศด้านพัฒนานักศึกษา	 รางวัล									

“เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”	ประจำาปี	 2553	จากการพิจารณากล่ันกรอง								

ของคณะกรรมการและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ฉบับที่	 157/2554	 ประกาศ	ณ																

31	มกราคม	2554	

นางสาวอ้อยทพิย์	ถานันตะ	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	นางสงกรานต์ประเภทบุคลากร	

พร้อมโล่เกียรติยศ	 สายสะพายนางสงกรานต์ประจำาปี	 2554	 จากงานประเพณสีงกรานต์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ในวนัที	่11	เมษายน	2554	ณ	บรเิวณอาคารจตรุมขุ	อทุยานเกษตร	

นางสาวจนัทรา	สาวสิยั	นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขาวทิยาศาสตร์

การสตัวแพทย์	 ได้รบัรางวลั	 The	 Best	 Graduate	 Student	 Poster	

Presentation	Award		เรือ่ง	“Intramuscular	immunization	with	a	

plasmid	DNA	encoding	E-protein	from	Classical	Swine	Fever	

Virus	 induces	 a	 neutralizing	 antibody	 in	mouse	model”	ใน				

งานประชมุวชิาการนานาชาตทิางสตัวแพทย์และการเลีย้งสตัว์	ครัง้ที	่36	

“The	 International	 Conference	 on	 Veterinary	 Science”	 ใน											

วนัที	่3–5	พฤศจกิายน	2554		ณ	อาคารอมิแพคชาเลนเจอร์	ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค	เมอืงทองธานี	

จงัหวดันนทบรีุ	

นางสาวศภุางค์	อตุโม	นักศกึษาคณะสตัวแพทยศาสตร์	ชัน้ปีที	่4	ได้รบัคดัเลอืกเข้า

รบัรางวลัเยาวชนดเีด่นแห่งชาต	ิประจำาปี	2554	ประเภทเด็กและเยาวชน	สาขาพัฒนาเยาวชน	

บำาเพญ็ประโยชน์	 และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเยาวชน	จากสำานกังานส่งเสรมิสวสัดภิาพ

และพทิกัษ์เดก็	เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	คนพกิารและ	ผู้สงูอาย	ุ(สท.)	กระทรวงการพฒันาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์	ในวันที่	20	กันยายน	2554	ณ	 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	

(ไทย-ญี่ปุ่น)	

สพ.ญ.พิมพ์ประภา	 วงศ์ศรีแก้ว	นักวิทยาศาสตร์สหรัฐประจำาศูนย	์												

มาโยคลนิกิ	ศษิย์เก่าสตัวแพทย์	มข.	และอดตีอาจารย์ประจำาภาควชิาศลัยศาสตร์

และวทิยาการสบืพนัธุ	์ทำาการวจิยัและพฒันา	“แมวเรอืงแสง”	เพือ่ใช้รกัษาโรคเอดส์

แมว		
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คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกระทง	 ประเภท

อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม	และรางวลัชมเชยจากการประกวดกระทงขนาดเลก็	ประเภทอนุรกัษ์

ศลิปวฒันธรรม	 โดยนายสันต	ิ คูก่ระสงัข์	บคุลากรงานบรหิารและธรุการ	 สังกดัสำานกังาน

คณบด	ีเป็นผู้ออกแบบ		ในกิจกรรมประเพณลีอยกระทง		มหาวทิยาลยัขอนแก่น	วนัที	่21	

พฤศจกิายน	2554	ณ	บรเิวณบงึสฐีาน	มหาวทิยาลยัขอนแก่น		

 กิจกรรมเด่น

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	”Veterinary	Field	Epidemiology	in	Action”	คณะสัตวแพทยศาสตร	์

ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “Veterinary	

Field	Epidemiology	in	Action”	ให้กับนาย

สัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและ

ควบ คุม โรค 	 ของประ เทศสาธารณรั ฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	เพือ่เพิม่พนูทกัษะ

และความรู้ด้าน	 Veterinary	 Epidemiology							

ในการเฝ้าระวงัโรค	การควบคุมและป้องกนัโรค	

การวินิจฉัย	 การเก็บและรักษาตัวอย่าง	 สำาหรับสัตวแพทย์ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจในเขตชนบทของ								

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ในระหว่างวันที่	18	พฤษภาคม	–	10	มิถุนายน	2554

	 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก

สำานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 (สพร.)	 กระทรวงต่างประเทศ	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์นาบง	มหาวิทยาลยัแห่งชาตลิาว	จำานวน	7	ท่าน	

ซึ่งอบรมทางด้านสัตวแพทย์	 ณ	 คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ระหว่างวนัที	่6–17	มถุินายน	2554	

ผูเ้ข้าอบรมจะได้รบัการอบรมใน	3	สาขาวชิา	คอื	เภสชัวทิยา

และพิษวทิยา	สรีรวทิยา	และกายวภิาคศาสตร์

ประชมุวชิาการนานาชาต	ิคณะสตัวแพทยศาสตร์	มข.	2554	“International	Conference	on	Global	

Issues	Influencing	Human	and	Animal	Health	for	ASEAN”	โดยความร่วมมอืระหว่างคณะสตัวแพทยศาสตร์	

กรมปศสุตัว์	สตัวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	และสมาคมสตัวแพทย์ผูป้ระกอบการบำาบดัโรค

สตัว์แห่งประเทศไทย	ระหว่างวนัที	่9	–	11	มถินุายน	2554	ณ	โรงแรมพลแูมน	จ.ขอนแก่น	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่นำา

เสนอข้อมลูความรู	้ เทคโนโลยทีางวชิาการทีท่นัสมยัและเป็นปัจจบุนั	 เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีส่่ง

ผลต่อสุขภาพคนและสัตว์	 เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ	 สถาบันและ

หน่วยงานต่างๆ	 เพื่อนำาเสนอผลงานวิชาการใน

สาขาสตัวแพทย์และสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ
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คณะสัตวแพทยศาสตร์	ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น	สโมสรโรตารี่แก่นคูณ	(ขอนแก่น)	สโมสรไลออนส์

ขอนแก่น	ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น	สำานักงานปศุสัตว	์จังหวัดขอนแก่น	และสำานักงานสุขศาสตร์สัตว์และ

สุขอนามัยที่	4	“โลกสัตว์เลี้ยง”	ระหว่างวันที่	29	-30	มกราคม	2554	ณ	บริเวณริมบึงสีฐาน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

โดยภายในงานมีกิจกรรมประกวดสุนัขชิงถ ้วย

พระราชทาน	 การให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น	

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสนุขับ้า	การให้คำาปรกึษา

ปัญหาสขุภาพสตัว์	โดยใช้คำาขวัญ	“รักสัตว์เลี้ยง	ต้อง

รักจริง	ไม่ทอดทิ้ง	เป็นภาระสังคม”

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรมและเพิ่มพูนความรู ้ของผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นสอง																		

ตามนโยบายของสัตวแพทยสภา	 ท่ีได้ขอความร่วมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์	 3	 สถาบัน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ในการดำาเนนิการอบรม	ในระหว่างวนัที	่7	มีนาคม	

-	8	เมษายน	2554	ณ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	และสถานีฟาร์มฝึก

นกัศกึษา	อำาเภอวงัสะพงุ	จงัหวดัเลย	วตัถปุระสงค์ของโครงการเพือ่

ตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการขอต่อใบอนุญาตฯ	 ที่มี

ภูมิลำาเนาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และส่งเสริมบุคลากรใน

วิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีผลงานด้านการบริการวิชาการมากขึ้น		

  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การช่วยเหลือสุนัขจาก

ขบวนการค้าสนุขัข้ามชาต	ิจงัหวดันครพนม	โดยสุนขัทัง้หมดอยู่

ในความดูแลของด่านกักกันสัตว์นครพนม	 บ้านนาจอก	 ตำาบล

หนองญาติ 	 อำาเภอเมือง	

จังหวัดนครพนม	 โดยทีม

สัตวแพทย์ได้นำาเวชภัณฑ์เข้าไปดูแลรักษาสุนัขที่ได้รับการบาดเจ็บ	 ตลอดจน						

การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขดังกล่าว	ในวันที่	17	สิงหาคม	2554		
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ปี	พ.ศ.2555
 ความภาคภูมิใจ

ทางวังศุโขทัย	ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระราชทาน	ส.ค.ส.	แก่บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว	์ ที่ได้ถวายการดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของวังศุโขทัย	 โดยได้ทำาการตรวจสุขภาพประจำาปี

ให้แก่สนุขัทรงเลีย้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	ซึง่เป็นการตรวจสุขภาพครัง้ที	่2	ประจำาปี	2554	จาก

การประสานงานจากหวัหน้าแผนกสตัวบาล	วงัศโุขทยั	พันโทมนตร	ีจนัดาวรรณ	และสำานกังานปศสุตัว์จงัหวดัอดุรธานี	

ในวันที่	26	ธันวาคม	2554		ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น	19	ตัว	ประกอบด้วยพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์	ลาบราด	อร์รีทรีฟเวอร์	

บีเกิ้ล	ไทยหลังอาน	บางแก้วและลูกผสม	สุนัขทรงเลี้ยงเหล่านี	้พระเจ้าหลานเธอฯ	ทรงได้นำามาเลี้ยงไว้ที่กองบิน	23	

จังหวัดอุดรธานี	ขณะทรงปฏิบัติงาน	ณ	จังหวัดหนองบัวลำาภู

ผศ.ดร.ราณี	 ซิงห์	สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	 ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ	
แบบโปสเตอร์	 ในงานประชุมวิชาการ	 เรื่อง	
Chemistry	 and	 Structural	 Biology	
Symposium	 and	 Industry	 Affliates	
program	เมื่อวันที่	8-11	พฤศจิกายน	2554	
ณ	เมือง	Brisbane,	Australia

  

ผศ.สพ.ญ.นสุรา	สุวรรณโชต	ิสังกดั

ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา	ได้รับรางวลับคุลากร

สายผูส้อนจรรยาบรรณดเีด่น	ประจำาปี	2555	

คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	ในวนัพฤหสับดทีี	่9	สิงหาคม	2555	

ณ	ห้องประชุมกรรมการประจำาคณะ	ชั้น	6	

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง	กิจกรรมประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมือง	ประเพณี
สงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ประจำาปี	 2555	 ในวันที่	 11	
เมษายน	 2555	ณ	 บริเวณอาคารจัตุรมุข	 อุทยานเทคโนโลยี
การเกษตร	
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 กิจกรรมเด่น

โครงการ	“ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์”	ในเขตพื้นที่	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

จำานวน	3	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดกาฬสินธุ์	และจังหวัดมหาสารคามมีกำาหนดการออกพื้นที่

ให้ความช่วยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระสบอทุกภยัด้านสตัวแพทย์	ในวนัที	่7	มกราคม	8	มกราคม	11	มกราคม	15	มกราคม	

16	มกราคม	และ	19	มกราคม	2555

		 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เล้ียง

ภายใต้คำาขวัญ	“รักสัตว์เลี้ยง		ต้องรักจริง	ไม่ทอดทิ้ง	เป็นภาระสังคม”	งานโลกสัตว์เลี้ยง	ปี	2555	จัดขึ้นในระหว่าง

วันที่	28-29	 มกราคม	 2555	 ณ	 บริเวณริมบึงสีฐาน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยความร่วมมือของ	 เทศบาล																		

นครขอนแก่น	สโมสรโรตารแีก่นคนู	(ขอนแก่น)	สโมสรไลออนส์ขอนแก่น	ชมรมผูเ้ลีย้งสนุขัจงัหวดัขอนแก่น	สำานกังาน

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	และ	 สำานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่	 4	โดยได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน	์																						

พลอยโสภณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานเปิดงาน	พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานองค์กร								

ที่ร่วมจัดงานและผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดการศึกษาให้กับนักนักศึกษาสัตวแพทย์จาก	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	จำานวน	

26	คน	และอาจารย์	1	คน	ทำาการเรียนการสอนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านพยาธิชีววิทยา	อายุศาสตร	์ศัลยศาสตร	์

และสตัวแพทย์สาธารณสขุ	ซ่ึงการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบันกัศกึษา

สตัวแพทย์	จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว	วทิยาเขตนาบง	เป็นส่วนหนึง่

ของโครงการความร่วมมอืระหว่าง	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	และ	Comming	School	of	Veterinary	(TUFTS),	USA.	

โดยนกัศกึษาสัตวแพทย์	จากมหาวทิยาลัยแห่งชาตลิาว	วทิยาเขตนาบง	

รบัการศกึษา	ณ	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ระหว่าง				

วันที	่12-24	กุมภาพันธ์	2555
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คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการอบรมอาจารย์จาก	
สปป.ลาว	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 (สพร.)	 จัดทำาโครงการพัฒนา
บคุลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง	มหาวิทยาลยัแห่งชาตลิาว	และ
คณะสตัวแพทยศาสตร์ได้รบัมอบหมายให้จดัการอบรมฯ	ดงักล่าว
ให้กบัอาจารย์จากมหาวทิยาลยัดงักล่าวจำานวน	6	คน	ในช่วงเดอืน
มีนาคม	–	กรกฎาคม	2555	โดยแบ่งระยะเวลาอบรมเป็น	4	ช่วง	
ช่วงละ	2	สปัดาห์	ช่วงแรกเริม่จดัอบรมตัง้แต่วนัที	่25	มนีาคม	–	7	
เมษายน	2555

ประชมุวชิาการนานาชาตสิตัวแพทยศาสตร์	มข.	ครัง้ที	่13	The	13th	KVAC	International	Conference	

“Transboundary	Diseases;	Impact	on	ASEAN	One	Health”	ระหว่างวันที่	7-8	มิถุนายน	2555	ณ	โรงแรม

โฆษะ	ขอนแก่น		เพื่อการนำาเสนอเกี่ยวกับ

เรือ่งโรคตดิเชือ้ทีส่ามารถแพร่กระจายข้าม

ประเทศ	 ที่จะส ่งผลต่อกลุ ่มประเทศ

อาเซยีน	งานทางด้านปศสุตัว์	สตัว์เลก็	สตัว์

ป่า	 สัตว์แปลก	 และการนำาเสนอผลงาน

วิชาการ	นอกจากนี้แล้วหน่วยงานเจ้าภาพ

ร่วม	ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรค

ติดเชื้อระบาดใหม่	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ได้นำาเสนอในเรื่อง	 โรคลิ้นหัวใจติดเชื้อจากสัตว์สู่คน	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน	 477	 คนประกอบไปด้วย

ประเทศไทย	สหรัฐอเมริกา	แคนนาดา	อินโดนีเซีย	ลิเบีย	เบลเยี่ยม	และสาธารณรัฐประชาชาลาว		
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ปี	พ.ศ.	2556
 ความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	

ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	บรมราชกุมารี

วารสารสตัวแพทยศาสตร์	มข.	ได้รบัการรบัรองจาก	TCI	Impact	Factor	

ปี	2555	สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและเป็นอนัดบั	1	ของวารสารสาขาวิชา

สัตวแพทยศาสตร์	จากผลการดำาเนินงานตลอดระยะเวลา	7	ปีที่ผ่านมาด้วยความ

มุ่งมั่นของ	ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล	สุขอ้วน	และ	 ผศ.สพ.ญ.ขวัญเกศ	 กนิษฐานนท์

บรรณาธิการวารสารสัตวแพทย-

ศาสตร์	 และคณะ	ได้ผลักดันให้

วารสารสัตวแพทยศาสตร์	 ได้รับ

การรับรองจาก	 TCI	 Impact	

Factor	ปี	 2555	 (0.146)	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	และ

เป็นอันดับ	1	ของวารสารสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	และอยู่ในฐาน	

CAB	Abstracts	

รศ.สพ.ญ.ดร. สุณีรัตน ์ 	 เอี่ ยมละมัย	คณบด	ี																		

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เข้ารับ

พระราชทานโล่เกียรติคุณ	ในฐานะผู้ทำาคุณประโยชน์	 ด้าน

กิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม	 จากสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีในวนัศกุร์ที	่18	มกราคม	2556	

ในงาน	 “เทศกาลโคนมแห่งชาติ	 ประจำาป ี	 2556”ณ																

อำาเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	

ผศ.ดร.จรรีตัน์		เอีย่มสะอาด	สงักดัภาควชิาเภสชัวทิยาและพษิวทิยา	

ได้รับอนุสิทธิบัตร	“ผลิตภัณฑ์นำ้ามันหอมระเหยสำาหรับหยอดหูเพื่อรักษาโรค

ช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข”	ออกให	้ณ	วันที่	7	มิถุนายน	2556	หมดอายุวัน

ที่	31	ตุลาคม	2561	เลขที่อนุสิทธิบัตร	8094	อสป/200-ข	
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คณะสัตวแพทยศาสตร์	 ได้มีการมอบ

รางวัลบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น	

ประจำาปี	2556	ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล	สขุอ้วน	สงักัด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	ส่วนบุคลากรที่ประพฤติ

ตามจรรยาบรรณดีเด่น	 สายสนับสนุน	 ได้แก่										

นางสุคนธ์	 ซาซุม	ตำาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว	 สังกัด

สำานักงานคณบดี	ในวันพฤหัสบดีที	่12	กันยายน	2556	ณ	ห้องประชุมกรรมการประจำาคณะ	ชั้น	6	อาคารพิเชฏฐ	์

เหลืองทองคำา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	

นศ.น.สพ.ปิยะชาติ	 จิตปลอดโปร่ง	 นักศึกษาคณะสัตว

แพทยศาสตร์	ชัน้ปีที	่4	ได้รบัรางวลั	“ความประพฤติด”ี	ปีการศึกษา	

2555	ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์	 	 ได้รับมอบเกียรติบัตรและ

เข็มเชิดชูเกียรติ	ให้แก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ผู้มีความประพฤติด	ี

ท่ัวราชอาณาจักร	 ครั้งที่	 52	 เน่ืองในวันวิสาขะบูชารำาลึก	 ณ	 วัด

สามพระยา	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2556		

 กิจกรรมเด่น

	 การประชุมวิชาการนานาชาติ	 ประจำาปี2556	“Learning	 the	 past,	

Planning	the	Future,	Targeting	One	Health”	วันที่	6-7	มิถุนายน	2556	ณ	ห้อง

มงกุฎเพชร	 โรงแรมโฆษะ	 จ.ขอนแก่น	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะสัตว

แพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	Tufts	university	USA		และ	International	

Livestock	Research	Institute

	 โครงการสัมมนา	One	Health	สำาหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์	วันจันทร์ที่	22	มีนาคม	2556	ณ	
ห้องประชุม	1	ชั้น	5	อาคารพิเชฎฐ์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร	์	โดยมี	วิทยากร	คือ	Prof.	Bruce	A	Wilcox	บรรยาย	
และให้คำาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการแบบ	One	Health		

									 วันที่	 7	พฤษภาคม	2556	ณ	สถานทูตประเทศเนเธอร์แลนด	์รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์	 เอี่ยมละมัยคณบดี

คณะสตัวแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลยัขอนแก่น	รศ.ถวลัย์วงค์	รตันสิร	ิ	รองอธิการบดฝ่ีายวเิทศสัมพนัธ์และยทุธศาสตร์

ระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลยัขอนแก่น	พร้อมด้วย	ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพศัร์	ชยัยศวทิยากลุ	ผศ.น.สพ.ดร.ประพนัศกัดิ์	
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ฉวีราช	และ	ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์	วีระกุล	ได้เข้าร่วมงาน	พิธี

ลงนามความร่วมมือด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์	ระหว่าง	คณะ

สัตวแพทยศาสตร์	 ประเทศไทย	 กรมปศุสัตว์	 และคณะสัตว

แพทยศาสตร	์ประเทศเนเธอร์แลนด์	และฉลองครบรอบ	20	ปี

ความร ่วมมือด ้านสัตวแพทย์ประเทศไทยและประเทศ

เนเธอร์แลนด์ด้วย	โดยในช่วงเช้าได้ประชุม	 หารือ	 แนวทาง

ความร่วมมือใน	5	ปี	ข้างหน้า	โดยสรุปคือ	ความร่วมมือพัฒนา

ด้านงานวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว	(One	Health)	ในปศุสัตว	์สัตว์

เลี้ยงและสัตวป่า	 การพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ประจำาบ้าน	

	(Residency	 programe)	 ทางสัตวแพทย์	 ของประเทศไทย	

การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

Participatory	Epidemiology	ถือเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการเฝ้าระวังโรค	
โดยเฉพาะในระดบัชมุชน	ศูนย์สตัวแพทย์สาธารณสขุเอเชยี
แปซิฟิค	 (VPHCAP)	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 ร่วมกับฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	 คณะสตัว
แพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	นำาโดยผศ.น.สพ.ดร.สาธร		
พรตระกลูพพิฒัน์	รองคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์		โดย
ได้รับการสนับสนุนจาก	 United	 States	 Agency	 for	
International	Development	 (USAID),	 International	
Livestock	 Institute	 (ILRI)	 และ	 French	 Agricultural	
Research	 Centre	 for	 International	 Development	

(CIRAD)	กำาหนดจัดหลักสูตรการฝึกอบรม	Participatory	Epidemiology	(PE)	สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน		เพื่อเป็นการ
สร้างผู้ปฏบิัตงิานดา้น	PE	สำาหรับ	เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้		และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครอืข่ายของ	APPEN	โดย
การเพิ่มจำานวน	PE	trainers	โดยมี	Dr.Jeffrey	Mariner	จาก	International	Livestock	Research	Institute	เป็น
วิทยากร		
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		 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 (สพร.)	และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้ทำาการจัดการอบรมระยะสั้นในหลักสูตรด้าน
อายุรศาสตร์	 ด้านศัลยศาสตร์	 และด้านวิทยาการสืบพันธุ์													
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง	
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย				
ดังกล่าวจำานวน	 9	 คน	 ในระหว่างวันที่	 27	 ตุลาคม	 –																			
21	ธันวาคม	2555

		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยการสนับสนุนของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	ร่วมกับสำานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	จัด
อบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรผู ้เลี้ยงสุกรรายย่อยใน
จังหวัดขอนแก่น	 ในหัวข้อ	“การถ่ายทอดความรู้ด้าน				
การควบคุมและป้องกันโรค	PRRS	แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกรรายย ่อยในจังหวัดขอนแก ่น”	ในวันอังคาร
ที่	30	ตุลาคม	 พ.ศ.2555	 ณ.ห้องประชุม	1	ชั้น	5															
อาคารพิเชษฐ์	 เหลืองทองคำา	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
(อาคาร	3 ) 	 โดยมี เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสุกรจำ านวน
กว่า	50	รายเข้าร่วมการอบรมครัง้นี	้โดยได้รบัเกยีรตจิาก	
น.สพ.ปฏิวัติ	คุณดิลกพจน์	นายปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	
และ	 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์	 เอี่ยมละมัย	เปิดงาน	 โดย									
มีหัวข้อและวิทยากรให้การอบรมดังต่อไปนี้

1.	 โรค	 PRRS	 การควบคุมและป้องกัน	

โดย		ผศ.น.สพ.ดร.สาธร	พรตระกูลพิพัฒน์

2.	 โรคที่สำาคัญ	และการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร	โดย	ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา	จิวากานนท์

3.	 การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรค		โดย		ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล	ทวีนันท์

4.	 กฎระเบียบที่สำาคัญที่เกษตรกรควรทราบ	โดย		น.สพ.ปฏิวัต	ิคุณดิลกพจน์

  
		 วันที่	 27-29	 ตุลาคม	 2555	 ที่ผ่านมา	ภาควิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุข	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยความ
ร่วมมอืกบั	WSPA	ได้จดัฝึกอบรมระดบันานาชาตด้ิาน	Animal	Welfare	
สำาหรบัอาจารย์สายผูส้อน	ในโครงการ		เรือ่ง	การศกึษาสวสัดภิาพสตัว์
ระดับอุดม ศึกษา	 - 	Advanced	 Concepts 	 in 	 An imal	
Welfare	(ACAW)	ขึ้น	ณ	ห้อง	VM	3102	อาคารพิเชฏฐ์ฯ	ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีอาจารย์ภายในประเทศ	เช่น	 คณะสัตวแพทยศาสตร์,	 ภาค
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วชิาสตัวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น,		คณะ
สตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,		มหาวทิยาลยัมหดิล,		
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,		และภายนอกประเทศ		จาก	เวยีดนาม,	
ลาว,	ออสเตรเลีย,	สิงค์โปร์	และมาเลเซีย	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น	32	คน

		 วัตถุประสงค์	 เพื่อ	สนับสนุนการศึกษาด้านสวัสดิภาพ

สัตว์	(Animal	Welfare	Education	-	AWE)	ในระดับอุดมศึกษา	

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สวัสดิภาพสัตว์เป็นหน่ึงในวิชาหลัก

ของหลักสูตรคณะสัตวแพทย์	 สัตวศาสตร์และคณะ/สถาบันการ

ศึกษาด้านเกษตรกรรม	 ด้วยตระหนักถึงบทบาทท่ีสำาคัญของสัตวแพทย์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลสุขภาพสัตว์	

และการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์	โดยการนำาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแง่ของสวัสดิภาพสัตว์มาประยุกต์ใช้ในงาน

รักษาและการป้องกันโรค	รวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์และภาคส่วนอื่นๆ		ของสังคม	
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ปี	พ.ศ.	2557

 ความภาคภูมิใจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร ีทรงเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด	 “อาคารสัตววิทย

รักษ์”โรงพยาบาลสัตว	์คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่	16	ธันวาคม	2556

รศ.ดร.สุณีรัตน์	 เอี่ยมละมัย	ผศ.ดร.สาธร	

พรตระกูลพิพัฒน	์	 และรศ.ดร.ฟ้าน่าน	สุขสวัสดิ์	 ได้

รับยกย่องให้เป็นผู ้มีความสามารถด้านการผลิต

บณัฑติ	ด้านการพฒันาวชิาการ	และการจดัเรยีนการ

สอนให้แก่นกัศกึษาจนเป็นบณัฑติพร้อมทำางานในทกุ

พื้นที่		จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	สปป.ลาว	

ผศ.ดร.ไชยพัศร	์ธำารงยศวิทยากุล		ได้รับรางวัลในการนำาเสนอ

ผลงานวชิาการภาคบรรยายระดบัดมีาก		เรือ่ง	โปรตนีต้านเชือ้แบคทเีรยี

ในนำ้านมจากเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการจากการติดเช้ือ	

Streptococcus agalactiae”	 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์					

แห่งชาติ	ครั้งที่	3	“ปศุสัตว์ไร้พรมแดน”	โดยภาควิชาสัตวศาสตร์และ									

สัตว์นำ้า	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้							

ณ	โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน	จังหวัดเชียงใหม	่ในวันที่	8-10	เมษายน	2557	

อ.สุวลักษณ์	ศรีสุภา		ได้รับรางวัล	The	Best	Oral	Presentation	

Award		 จากผลการนำาเสนองานทางวิชาการ	 เรื่อง		 The	 effect	 of								

sub-acute	 ruminal	 acidosis	 challenge	 on	 inflammatory		

response	and	hoof	pain	in	dairy	heifers		ในงานประชุมวิชาการนา

นาชาติสัตวแพทยศาสตร์	 มข.	 ครั้งที่	 15	 (The	 15th	 KVAC	 International	 Conference	“Sustainable	

Development	on	ONE	Health”)	วันที	่24-25	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	
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		 	 ผศ.สพ.ญ.สปุราณ	ีจติรเพยีร	อาจารย์สงักดัภาควชิา

ศลัยศาสตร์และวทิยาการสบืพนัธ์	ได้รบัรางวลัรางวลั	Best	PhD-

student	poster	prize	is	awarded		เรื่อง	Concentrations	

of	Serum	amyloid	A,	C-reactive	protein,	iron	and	albumin	

as	 possible	markers	 for	 sepsis	 in	 female	 dogs	 with	

pyometra	 ในงานประชุม	 The	 CRU	 scientific	 and	 social	

meeting	27th	of	August	2014		วันที่	27	สิงหาคม	2557	ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มงานที่เป็นความ

ร่วมมือของ	Uppsala	University	and	Swedish	University	of	Agricultural	Sciences.

	 	 รศ.ดร.สมบรูณ์	แสงมณเีดช	และ	ผศ.ดร.สริขิจร	ตงัควฒันา	

ได้รับรางวัล	winning	team	ในการประชุม	“One	Health”	โดย	

Thailand	One	Health	University	Network	ในวนัที	่6-7	ธนัวาคม	

2557	จาก	เรือ่ง	โปรตีนต้านเชือ้แบคทเีรยีในนำา้นมจากเต้านมอกัเสบ

บุคลากรได้รับรางวัล	“ชืน่ชมยนิด	ีด้วยไมตรแีละขอบคณุ	สู่	50	ปี	แห่งการ

อุทิศเพื่อสังคม” ในวันท่ี	 13	 พฤศจิกายน	2556	 ณ	 ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก	

มหาวทิยาลยัขอนแก่น		โดยนางพิณซอ	กรมรตันาพร	ได้รบัรางวลัเชิดชเูกยีรต	ิบคุลากร

ดเีด่นมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ด้านสนบัสนนุการวจิยัและนวตักรรมสิง่ประดษิฐ์	ระดบั

ดีเลิศ	และนางทักษ์ศภรณ์	ตาละลักษณ	์	ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	ผู้ที่มีผลการปฏิบัติ

งานสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับดีเยี่ยม	กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
 

นายศิวายุ	 รัตนะกนกชัย		 นายสัตวแพทย์ประจำาโรงพยาบาลสัตว์	 ได้รับ

รางวัลที่	3	การนำาเสนอผลงานภาคบรรยาย	งานประชุมวิชาการสขุภาพสตัว์ภาคเหนือ	

ประจำาปี	 2556	 วันที่	 12-13	 ธันวาคม	2556	 เรื่อง	 Secreted	Frizzled-Related	

Proteins	2	ในมะเร็ง	Fibrosarcoma	และมะเร็งเต้านมสุนัข	

นางสาวสุภาพิชญ์	 	 คันธาวัฒน์	 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	 ช้ันปีที่	 5		

สอบผ่านข้อเขียน	 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำาเนินการสอบแข่งขันและ								

คัดเลือก	ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล

เพือ่ดงึดดูผูม้ศีกัยภาพสงูทีก่ำาลังศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาในประเทศ	ประจำาปี	2557	
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นางสาวสุภาพร	นำาประดิษฐ์	นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร	์ชั้นปีที่	3	 ได้สมัคร

สอบแข่งขันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น	 กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	 เพื่อชิงทุนการศึกษา

ไปศึกษาด้านวฒันธรรม	และภาษาญีปุ่น่	ฟร	ีเป็นระยะเวลา	1	ปี	โดย	Kanazawa	University	

ให้ทุนการศึกษาเป็นเงิน	180,000	เยน/ปี	และให้สามารถทำางานพิเศษได้	28	ชั่วโมง/สัปดาห	์

นอกจากนัน้ยงัเปิดโอกาสให้สมคัรสอบแข่งขนัเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุทนุการศกึษาจาก	ASSO	

ซึ่งเป็นองค์การสนับสนุนด้านการศึกษาของญ่ีปุ่นท่ีให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปศึกษาใน

ประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากที่	 Kanazawa	University	อีกในอนาคต	 เมื่อเดินทางไปศึกษา

แล้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย						

 กิจกรรมเด่น

ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่	 15	 “Sustainable	Development	on	One	Health”	 วันที่	 24-25	

เมษายน	2557	ณ	โรงแรมพูลแมน
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ปี	พ.ศ.	2558

 ความภาคภูมิใจ
ผศ.ดร.จรีรัตน์	 เอี่ยมสะอาด	 อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัช

และพิษวทิยา	และทมีวจิยั	ส่งผลงานวจิยัผลติภณัฑ์นำา้ยาหยอดหจูาก
นำ้ามันหอมระเหยสำาหรับรักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข	 เข้า
ประกวดในงาน	“Seoul	International	Invention	Fair	2014”	ณ	
Seoul,	Korea	เมือ่วันที	่28	พฤศจิกายน-1	ธันวาคม	2557	และได้
รับรางวัล	 Bronze	 Prize	 จาก	 Korea	 Invention	 Promotion	
Association

ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี	ซิงห์	อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	

ได้รับทุน	Fullbright-Thai	Visiting	Scholar	Program	 (TVS)	 เพื่อไปร่วมทำา

วิจัยในหัวข้อ	 Role	 of	 Somatostatin	 in	 the	 Regulation	 of	 Insulin	

Secretion	in	the	Hyperinsulinemic	State	in	Humans,	Cats	and	Horses	

ระหว่างวันที่	 28	 สิงหาคม	 2558–15	 มีนาคม	 2559	 ณ	 Tufts	 University–	

Cummings	School	of	Veterinary	Medicine,	USA

ผศ.น.สพ.ดร.ประวทิย์	บตุรอดุม	อาจารย์สงักดัภาควชิาอายรุศาสตร์	 เป็นกรรมการ				

ผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตวแพทย์	 สมาคมข่ีม้าแห่งประเทศไทย	 (Thailand	 Equestrian	

Federation	หรอื	TEF)	และเป็นกรรมการผู้ตดัสนิกฬีาขีม้่าฝ่ายสัตวแพทย์กฬีาขีม้่าเอนดแูรนซ์	

(Endurance	Official	Veterinarian)	ของ

สมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ	 (Federation	

Equestrian	International	หรอื	FEI)	ซึง่

ในปีงบประมาณ	 2558	 ได้รับเชิญไปร่วม		

เป็นกรรมการผู ้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ในกีฬาขี่ม้ารวมทั้งสิ้น																		

7	รายการ	

นายวสนัต์	จนัทรสนทิ	นกั

วิ ช าการสั ต วบาลชำ านาญการ

พิ เ ศ ษ 	 แ ล ะ น า ย ป รี ช า 	 พั น

สอน	พนกังานขบัรถยนต์	สงักดัสถานฟีาร์มฝึกนกัศกึษา		ได้รบัรางวลัผลงานนวตักรรม

ยอดเย่ียม	 ในการนำาเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์	 “เครื่องคัดกบ”	เผยแพร่ในงาน	 “The	

8th 
 
International	Exhibition	 of	 Inventions	 Kunshan		(IEIK	 2014)	 เมื่อ	 วันที่	

16-24	พฤศจิกายน	2557	ณ	มณฑลเจียงซ	ูสาธารณรัฐประชาชนจีน		
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นางสาวฐาปนัท	 พีธรากร	 	 นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้น											

ปีที	่5	ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ	“Betagro	Food	Safety	

Society	 2014”	 โดยมีโอกาสเข ้าศึกษาดูงานกับบริษัท	

Hokkuhodo	และบริษัท	Ajinomoto	Frozen	Food	เพื่อเรียน

รู้การบริโภคอาหารของคนญี่ปุ่น	 สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อ					

การบริโภค	และเข้าชมงาน	Foodex	Japan	2015		ซึ่งเป็นงานจัดแสดงอาหารระดับโลก	ตั้งแต่วันที่	2-6	มีนาคม	

2558	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

นายเทวฤทธิ	์ลาพิงค์	นักศึกษาชั้นปีที	่5	ได้รับรางวัล	ชนะเลิศฝ่าย

ชายและรางวัล	 Popular	 Vote	 ฝ่ายชาย	 และนางสาวณัฐชยา	 แก้วไธสง	

นักศึกษาชั้นปีที่	 5	 ได้รับ	 รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง	 ในโครงการ	 “BETAGRO	

Food	Safety	Society	2015	เบทาโกร	ร่วมสร้าง	สงัคมคนรุน่ใหม่	ใส่ใจอาหาร

ปลอดภัย”	ช่วงเวลาที่ประกวด	1	เมษายน-30	กันยายน	2558	และประกาศ

ผล	30	กันยายน	2558

นายพิชัย	 คงเจริญ	 	 นายตุลธร	 โกศัลวัฒน์	 	 	 นางสาวนิชนันท์	 มณีกานนท์	 	 และนางสาวสุภาวดี																							

อทิธเิดชพงศ์		นกัศกึษาช้ันปีที	่6		ได้รบัรางวลัผูท้ีป่ฏบิตังิานกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดเีด่น	ระดบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น	

ประจำาปีการศึกษา	2557

   

สพ.ญ.นทัธ์หทยั	วนาเฉลมิ	ได้รบัสนบัสนนุงบประมาณสำาหรบั

การค้นคว้าและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการเล้ียงสัตว์ต่างๆ	ตามแนว

พระราชดำาริ	 โดยจัดทำาในรูปแบบของ

บทความ	เรือ่ง	“บนัทกึงดงาม	ณ	ฟาร์ม

ของพ่อ”	 เผยแพร่ในนิตยสารสกุลไทย	

จำานวน	 6	 ตอน	 ข้อมูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร	 และ

ประชาชนทั่ วไป	 จากมูลนิธิสำ านักงานทรัพย ์ สินส ่วน																			

พระมหากษัตริย์	 	 และได้รับรางวัลสารคดีรางวัลยอดเยี่ยม							

นายอินทร์อะวอร์ด	 คร้ังท่ี	 16	 ประจำาปีพุทธศักราช	 2558					

เรื่อง	“สังข์ศิลป์ชัย”	
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 กิจกรรมเด่น

ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์	มข.	ครั้งที่	16	

ประจำาปี	 2558	 	 (The	6th	 KKU	Veterinary	 International	Annual	

Conference	 (KVAC	2015)	หัวข้อ	One	Health	Workforce	 :	Best	

Practices	in	Thailand ระหว่างวนัที ่23-24	กรกฎาคม	2558	ณ	โรงแรม

เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร	์จ.ขอนแก่น 

จัดโครงการฝึกอบรม	 ผู ้ตรวจติดตามภายในมาตรฐาน										

การผลติสตัว์ปีกเพือ่การส่งออก	ครัง้ที	่2	ระหว่างวนัที	่23-24	เมษายน	

2558	ณ	โรงแรมโบนันซ่าเขาใหญ	่จ.นครราชสีมา

อบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ในหลักสูตรการฝึกอบรม

พนักงานตรวจเนื้อประจำาโรงฆ่าสัตว์ส่วนท้องถิ่น	 ระหว่างวันที่	 25	

พฤษภาคม	 –	 9	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Cardiology	in	Practice	and	

CT	 Imaging	 Workshop	 เมื่อวันที่ 	 23	 กรกฎาคม	 2558																															

ณ	โรงพยาบาลสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมเรื่องทักษะการใช ้ เครื่องมือในการตรวจรักษา																		

โรคนั ยน ์ ต า ในสั ต ว ์ เ ลี้ ย ง 	 เ มื่ อ วั นที่ 	 6 	 กั นยายน 	 2558	 

ณ		คณะสัตวแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการ	Development	of	One	Health	Workforce	

of	Thai	University	Network	for	Community	Based	Learning	

on	Infectious	Diseases	Prevention	(FVM-KKU)	ระหว่างวัน

ที่	17-18	กันยายน	2558	ณ	โครงการละว้า	อ.บ้านไผ	่จ.ขอนแก่น	

และอ.โนนสัง	จ.หนองบัวลำาภู

มหาวทิยาลยัขอนแก่นและคณะสตัวแพทยศาสตร์	ลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการ	(MOU)	กับองค์การสวนสัตว	์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 เม่ือวันท่ี	 29	 มิถุนายน	 2558	 	 ณ	 อาคารสิริคุณากร	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ทำาเนียบศิษย์เก่าดีเด่น

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

1 น.สพ.ธวัชชัย	พูนสวัสดิ์

ตำาแหน่ง		Area		Manager	SE-Asia

บริษัท	แจนเซ่น-ซีแลก	จำากัด

1 2545 สมาคมศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 น.สพ.อาคม	ชีวะเกรียงไกร

ตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว	์

บริษัท	ไฟเซอร	์(ประเทศไทย	จำากัด)

2 2546 สมาคมศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 น.สพ.อุดม	วิบูลย์อุทัย

ตำาแหน่ง		ประธานกรรมการ

บริษัท	เวทอินเตอร	์ฟาร์มา	จำากัด

1 2547 สมาคมศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 น.สพ.คมกริช	ตาตินิจ

ตำาแหน่ง	ผู้จัดการธุรกิจสัตว์เคี้ยวเอื้อง

บริษัท		อินเตอร์เว็ท	(ประเทศไทย	จำากัด)

2 2548 สมาคมศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 น.สพ.อุดม	เจือจันทร์

ตำาแหน่ง		ผู้อำานวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	

จังหวัดสุรินทร์

2 2551 สมาคมศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 น.สพ.เกรียงศักดิ	์พิมพ์งาม

ตำาแหน่ง	นายสัตวแพทย์ชำานาญการพิเศษ

สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

3 2552 สมาคมศิษย์เก่า

คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 น.สพ.ดร.รัฐจักร	รังสีวิวัฒน์

ตำาแหน่ง	Researcher

Human	Embryonic	Stem	Cell	

Laboratory,	Reproductive	Medicine	

Unit,	Department	of	Obstetrics	and	

Gynecology,	Faculty	of	Medicine,	

Chulalongkorn	University

7 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

8 รศ.น.สพ.ชูชาต	ิกมลเลิศ

ตำาแหน่ง	รองศาสตราจารย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 สพ.ญ.สมพิศ	จุลลาบุตรดี

ตำาแหน่ง	Managing	Director

บริษัท		G&S	Agriconsultant	Co,	Ltd.

1 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 สพ.ญ.วิภาศิริ	(ขนันไทย)อมรวิทยาเวช

ตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	เบสท์อะโกร	คอมพาเนี่ยน	จำากัด	ใน

เครือเบสท์อะโกรกรุ๊ป

1 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(มอบโดยสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

1 น.สพ.บัณฑูรย	์ตระการวีระเดช

ตำาแหน่ง		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิชาการ		แผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ

บริษัท	เมเรียล	(ประเทศไทย)		จำากัด

1 2552

2 ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ	์คำาพา

ตำาแหน่ง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์,	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว	์คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 2553

3 น.สพ.อุดม	วิบูลย์อุทัย

ตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	วี	ไอ	พี	อินเตอร	์จำากัด

1 2554

4 สพ.ญ.ดร.พิมพ์ประภา	วงศ์ศรีแก้ว

ตำาแหน่ง	นักวิจัย	

Mayo	Foundation,	Rochester,	Minnesota, USA

7 2554

5 น.สพ.วิศุทธิ์	เอื้อกิ่งเพ็ชร

ตำาแหน่ง	นายสัตวแพทย์ระดับชำานาญการพิเศษ

สำานักงานปสุสัตว์จังหวัดสกลนคร

4 2554

6 สพ.ญ.สุชาดา	หัทยานานนท์

ตำาแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายสัตวแพทย	์

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

8 2555

7 สพ.ญ.วิภาวดี	ปฐมระพีพงษ์

ตำาแหน่ง	เจ้าของกิจการ	

วิภาวดีสัตวแพทย์

8 2555

8 น.สพ.อภิชาติ	สุวรรณชัยรบ

ตำาแหน่ง	ปศุสัตว์จังหวัด

สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

3 2556

9 รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน	์บุญมาศ

ตำาแหน่ง	รองศาสตราจารย	์
ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 2558

ทำาเนียบศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ
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ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 25	ปี	

คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(มอบโดยคณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านวิชาการและวิจัย

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

1 รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา	คุปพิทยานันท์	(ชีไธสง) 3 2554

ตำาแหน่ง		รองศาสตราจารย	์

สาขาวิชาชีววิทยา 	สำานักวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 น.สพ.ดร.เอกชัย	เจนวิถีสุข 5 2554

ตำาแหน่ง	นักวิจัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน	์บุญมาศ 6 2554

ตำาแหน่ง		รองศาสตราจารย	์

ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านบริหาร

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

1 น.สพ.อุดม	วิบูลย์อุทัย 1 2554

ตำาแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	วี	ไอ	พี	อินเตอร	์จำากัด

2 น.สพ.อุดม	เจือจันทร์ 2 2554

ตำาแหน่ง		ผู้อำานวยการศูนย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	

จังหวัดสุรินทร์

3 น.สพ.คมกริช	ตาตินิจ 2 2554

ตำาแหน่ง	ผู้จัดการ	สายวิชาการและการตลาด	

บริษัท	ซีวา	แอนิมัล	เฮลท์
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ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านสังคมและบูรณาการ

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

1 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย	์บุตรอุดม 1 2554

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาอายุรศาสตร	์	คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน	์วีระกุล 2 2554

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

ภาควิชาอายุรศาสตร	์	คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 น.สพ.รณชิต	รุ่งศรี 7 2554

นายสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านช้าง

ปางช้างแม่สา	จ.เชียงใหม่ 
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ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 30	ปี	คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(มอบโดยคณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านบริหาร

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

1 น.สพ.สราวุธ 	ฉายประสาท  1 2559

ตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

2 รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ	์ฉวีราช 2 2559

ตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการ

สำานักบริหารและพัฒนาวิชาการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 น.สพ.จาตุรนต์	พลราช 2 2559

ตำาแหน่ง	ปศุสัตว์จังหวัด

สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 น.สพ.อภิชาติ	สุวรรณชัยรบ 3 2559

ตำาแหน่ง	ปศุสัตว์จังหวัด

สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

5 รศ.น.สพ.ดร.วรพล	เองวานิช 5 2559

ตำาแหน่ง	คณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 น.สพ.เทวัญ	รัตนะ  6 2559

ตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก

6 น.สพ.ณรงค์กร 	เกษมสุข  6 2559

ตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
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ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านวิชาการและวิจัย

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปทีีไ่ดร้บั

1 ผศ.ส.พญ.ดร.สิริขจร	ตังควัฒนา  1 2559

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน	์ศรแผลง  1 2559

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข	คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ	คุปพิทยานันท์  3 2559

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว	์สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4 ผศ.น.สพ.ดร.ชำานาญวิทย์	พรมโคตร  5 2559

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะทรัพยากรธรรมชาต	ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

วิทยาเขตสกลนคร

5 ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา	มณีอินทร์  7 2559

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะสัตวแพทยศาสตร	์

คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านธุรกิจเอกชน

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

1 น.สพ.สุขสันต	์ชั้นประเสริฐ  1 2559

ตำาแหน่ง	ผู้จัดการประจำาประเทศไทย	(Country	Manager)

บริษัท	EW	Nutrition

2 สพ.ญ.อชิน	ีรุญเจริญ  2 2559

ตำาแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

บริษัท	DKSH	(ประเทศไทย)
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

3 น.สพ.สุพจน	์ธนะชัย  4 2559

ตำาแหน่ง	เจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์สุพจน์สัตวแพทย	์จ.พิษณุโลก

4 น.สพ.ธีระชัย	วงษ์ชารู  5 2559

ตำาแหน่ง	ผู้จัดการธุรกิจสุกร

บริษัท	โซเอทิส	(ประเทศไทย)

5 น.สพ.สุปัญญา	บุตรพรม  13 2559

ตำาแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวัตถุดิบ

บริษัท	ซี	พี	เมจิ

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านการบริการวิชาการ

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ

1 ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ	จันทร์ลุน  2 2559

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน	์จรัสแสง  2 2559

ตำาแหน่ง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ	์คณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 น.สพ.วิสุทธิ์	เอื้อกิ่งเพชร  4 2559

ตำาแหน่ง	นายสัตวแพทย์ชำานาญการพิเศษ

สำานักงานปสุสัตว์จังหวัดสกลนคร

4 น.สพ.สุมนชาต	ิแสงปัญญา  7 2559

ตำาแหน่ง	นายสัตวแพทย์ชำานาญการพิเศษ

สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

5 สพ.ญ.เฉลิมขวัญ	นนทโคตร  10 2559

ตำาแหน่ง	นายสัตวแพทย์ชำานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลสัตว์สัตว	์คณะสัตวแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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	บทบรรณาธิการ	 
 

30	ปี	 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นระยะ

เวลาที่ยาวนานพอสมควรที่คณะสัตวแพทย	์มข		ได้สร้างผลผลิตต่างๆ	สู่สังคม	ที่

หลัก	ๆ	คือ	บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในหน่วยงานต่างๆ	ทั่วภูมิภาค

ของประเทศไทยและต่างประเทศ		การสร้างงานบริการทางด้านวิชาการสู่สังคม	

ในรปูแบบต่างๆ		เช่น		งานตพีมิพ์ผลงานวชิาการ		การให้บรกิารดแูลสขุภาพสตัว์		

การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการพัฒนาวิชาชีพ	 จะเห็นได้ว่า	 30	 ปีของ													

การเติบโตของคณะสัตวแพทย	์มข	ได้ควบคู่ไปกับการเติบโตของบุคลากร			และ

บัณฑิตที่จบจากคณะฯ		เป้าหมายที่ทำาได้น้อย	ๆ	ในช่วงปีแรก	ๆ	ก็เพิ่มขึ้นจาก

ความร่วมแรงร่วมใจ	ของทุกท่านในคณะฯ		ศิษย์เก่า		สมาคมศิษย์เก่า		พี่น้อง

ร่วมวิชาชีพ	 	 รวมถึง	 หน่วยงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้าน					

การสัตวแพทย์	 	 	 ผลงานต่าง	 ๆ	 ของคณะฯ	 ได้ถูกรวบรวมในวาระครบรอบ													

10	ปี	20	ปี		25	ปี		และเล่มนี	้คือ	30	ป	ีซึ่งได้รวบรวมผลงานคณะฯและข้อมูล

ต่างๆ	 ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อข้อมูลจากคณาจารย์และบุคคลากรทั้งที่เป็นเน้ือหา	

สาระ	และ	รูปภาพประกอบ	เช่น	ประวัติการศึกษาสัตวแพทย์ในเมืองไทย		มุม

มอง	ใน	30	ป	ี	อดีตปัจจุบันของคณะ			บทบาทของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มี

ต่อสังคม	กิจกรรมต่างๆ	เป็นต้น	เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและเผยแพร่ไป		

	 หนังสือเล่มน้ีสำาเร็จได้เพราะความร่วมแรงร่วมใจจากคณาจารย์และ

บุคลากรที่เป็นกรรมการจัดทำาหนังสือ	 และไม่ได้เป็นกรรมการจัดทำาหนังสือทุก

ท่านที่ช่วยกันประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหา		

รูปภาพ	 และเขียนเป็นบทความต่างๆ	 	 ในครั้งนี้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือ		

รศ.สพ.ญ.กัลยา	 	 เจือจันทร์	 	 ท่ีช่วยดำาเนินการในการจัดทำาหนังสือ	 รวมถึง									

การหางบประมาณสนับสนุน	 คุณสุธิดา	 	 จันทร์ลุน	 คุณอัญชรินทร์	 	 อุ่นไธสง											

ทีไ่ด้ประสานงานข้อมลูจากคณาจารย์และบคุลากร	รวบรวมข้อมลูจนเป็นรปูเล่ม	

รวมถึงการประสานงานกับโรงพิมพ์	 	 รศ.น.สพ.	 สุทธิศักดิ์	 	 นพวิญญูวงศ์	

ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ	 	 คำาพา	 ที่ช่วยเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อมูลในหนังสือ			

และ	รศ.น.สพ.ดร.ชูชาต	ิ	กมลเลิศ	ท่านคณบดีที่ช่วยปรับและตรวจสอบข้อมูล

ให้ถูกต้อง	 สุดท้ายขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ	 ที่สนับสนุนงบประมาณใน															

การจัดทำาหนังสือฉบับนี้	

              ผศ.น.สพ. ดร.สุชาติ   วัฒนชัย

            หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
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ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยปรารถนาดี จาก

Farms & Foods Assurance

Company Limited

น.สพ.ดำ�เนิน  เส�ะสืบง�ม
กรรมการผู้จัดการบริษัท

ขอแสดงความยนิดี  ในวาระครบรอบ 30 ปี  
คณะสตัวแพทยศาสตร์ หาวทิยาลยัขอนแก่น 

Farms & Foods Assurance 
Company Limited 

น.สพ. ด ำเนิน   เสำะสืบงำม 
กรรมกำรผู้จดักำรบริษัท  

ด้วยควำมปรำรถนำดีจำก 







ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จาก... โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง 
และกองทุนสัตว์ป่าเขาใหญ่ (KYWT)

ขอแสดงความยนิดี ครบรอบ 30 ปี  
คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จาก โรงพยาบาลสตัว์ปากช่อง และ  
กองทนุสตัว์ป่าเขาใหญ่ (KYWT) 



ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ ำหน่ำย   
- อาหาร เคร่ืองดื่ม ข้าวกลอ่งและขนมขบเคีย้ว  
- อาหารสตัว์คณุภาพ อาหารสตัว์ประกอบการ
รักษาโรค และผลิตภณัฑ์ส าหรับสตัว์เลีย้ง 

เวลาท าการ  
– จนัทร์-ศกุร์   08.30-19.30 น  
– เสาร์-อาทิตย์   09.00-18.00 น 
 – วนัหยดุนกัขตัฤกษ์  09.00-15.30 น 

จ ำหน่ำย   
- อาหาร เคร่ืองดื่ม ข้าวกลอ่งและขนมขบเคีย้ว  
- อาหารสตัว์คณุภาพ อาหารสตัว์ประกอบการ
รักษาโรค และผลิตภณัฑ์ส าหรับสตัว์เลีย้ง 

เวลาท าการ  
– จนัทร์-ศกุร์   08.30-19.30 น  
– เสาร์-อาทิตย์   09.00-18.00 น 
 – วนัหยดุนกัขตัฤกษ์  09.00-15.30 น 

จ ำหน่ำย   
- อาหาร เคร่ืองดื่ม ข้าวกลอ่งและขนมขบเคีย้ว  
- อาหารสตัว์คณุภาพ อาหารสตัว์ประกอบการ
รักษาโรค และผลิตภณัฑ์ส าหรับสตัว์เลีย้ง 

เวลาท าการ  
– จนัทร์-ศกุร์   08.30-19.30 น  
– เสาร์-อาทิตย์   09.00-18.00 น 
 – วนัหยดุนกัขตัฤกษ์  09.00-15.30 น 



ขอแสดงความยินดี 
ในวาระครบรอบ 30 ปี

คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น





โรงพยาบาลสตัว ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ หาวทิยาลยัขอนแก่น 
เวลาเปิดใหบ้ริการ 

คลินิกในเวลาราชการ  (สตัว์เลีย้ง  โค  กระบือ  ม้า  สกุร ไก่ และ อ่ืน ๆ 
จนัทร์-ศกุร์ :   8.30- 16:30 น.  (ไม่พกัเท่ียง)  ปิดรับบตัร  16:00น 
หยดุให้บริการทกุวนัพฤหสับดี 12.00-17:00   ปิดรับบตัร  11.30น 
คลินิกนอกเวลาราชการ  สตัว์เลีย้ง 
จนัทร์-ศกุร์:    17.00- 20:00 น.       ปิดรับบตัร  19:30น 
เสาร์- อาทิตย์ : 9.00- 20:00 น. (พกัเที่ยง) ปิดรับบตัร เช้า 11.30น/เยน็ 19:30น 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ : 9.00- 16:00 น.(พกัเที่ยง)   ปิดรับบตัร  15:30น 

โทรศพัท์  0-4334-3081  , 08-9861-2277  ภายใน   44380 
โทรสาร 0-4334-3081 

ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น

เวลาเปิดให้บริการ
- คลินิกในเวลาราชการ (สัตว์เลี้ยง โค กระบือ ม้า สุกร ไก่ และอื่นๆ)

 จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง)   ปิดรับบัตร 16.00 น.

 หยุดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี  12.00 - 17.00 น. ปิดรับบัตร 11.30 น.

-คลินิกนอกเวลาราชการ สัตว์เลี้ยง

 จันทร์ - ศุกร์ : 17.00 - 20.00 น. ปิดรับบัตร 19.30 น.

 เสาร์ - อาทิตย์ : 09.00 - 20.00 น. (พักเที่ยง)  ปิดรับบัตร เช้า 11.30 น. / เย็น 19.30 น.

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง) ปิดรับบัตร 15.30 น.
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ขอแสดงความยินดี  ในวาระครบรอบ 30 ปี  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

น.สพ.วชิระ   แก้วสิงห์ 
 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559-2560  

ขอแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ 30 ปี
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ด้วยความปรารถนาดี จาก

สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.สพ.วชิระ  แก้วสิงห์
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559-2560



ชื่อหนังสอื	 30	ปี	สัตวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น

จัดท�าโดย	 คณะสัตวแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลัยขอนแก่น

	 ถนนมติรภาพ		อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40002

พมิพ์ครั้งที่   1

	 จ�านวน				500	เล่ม

	 เดอืนพฤษภาคม	2559

พมิพ์ที่ 	 หจก.ขอนแก่นการพมิพ์

	 64	-	66	ถนนรื่นรมย์		ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

	 โทร.	0	-	4322	-	1938



ร า ย น า ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดท�าหนังสอื  "30 ปี สัตวแพทยศาสตร์ มข."
  

	 	 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาต	ิ	กมลเลศิ	 ที่ปรกึษา

	 		 ผศ.น.สพ.ดร.สุชาต	ิ	วัฒนชัย	 บรรณาธกิาร

    รศ.สพ.ญ.กัลยา		เจอืจันทร์	 กรรมการ

	 			รศ.สพ.ญ.ดร.สุณรีัตน์		เอี่ยมละมัย	 กรรมการ

	 			รศ.น.สพ.สุทธศิักดิ์	นพวญิญูวงศ์	 กรรมการ

	 			ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร		ตัง้ธนธานชิ	 กรรมการ

	 			ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา		จวิากานนท์	 กรรมการ

    ผศ.สพ.ญ.พมิชนก		สุวรรณธาดา	 กรรมการ

  ผศ.น.สพ.ดร.สุวทิย์		อุปสัย	 กรรมการ

  ผศ.น.สพ.ดร.วรีพล		ทวนีันท์					 กรรมการ

	 		 ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ		จันทร์ลุน	 กรรมการ

   น.สพ.สมพงษ์			หอยสังข์									 กรรมการ

   นางสาวอัญชรนิทร์		อุ่นไธสง	 กรรมการ

   นางอ้อยทพิย์		สัพโส	 กรรมการ

   นางสาวณฐาภพ			เสชัง	 กรรมการ

   นายเฉลมิพันธ์			ศริะบุตร	 กรรมการ

   นายวรีะ			สุภารักษ์	 กรรมการ

   นางสุพรรณี		ปูนอน	 กรรมการ

	 		 นางสุธดิา		จันทร์ลุน	 กรรมการ

	 		 นางพรหมพร		ทองเทยีม	 กรรมการ

  นางสาวปรณิดา		นามโคกส	ี กรรมการ

   นางอรัญญา			ศริไิกรวรรณ	 กรรมการและเลขานุการ

  นางณัฐธรีา			ภัทรวงศา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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