


วิสัยทัศน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำา อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของคณะ                            

สัตวแพทยศาสตร์อาเซียน และอันดับ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของเอเชีย ใน          

ปี 2558 มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และ

เป็นองค์กรจรรยาบรรณ มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์   ที่กอปรด้วย วิทยา  จริยา  และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และ

ระดับหลังปริญญา

2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริการ และสร้าง

องค์ความรู้ใหม่

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง  และให้บริการวิชาการแก่สังคม สัตวแพทย์ บุคลากรด้าน

การผลิตสัตว์และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

4. ทำานุบำารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม

เป้าประสงค์

หลัก

1. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)

2. บัณฑิตพร้อมทำางาน (Ready to Work)

3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)

4. เป็นองค์กรที่ทำางานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced 

Quality)

ค่านิยม มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม

สมรรถนะหลัก
1.  บัณฑิตสัตวแพทย์มีความพร้อมทำางานในทุกพื้นที่ (Ready to Work)

2.  วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)  
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ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อองค์กร:    คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      (Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University) 

เลขที่:            123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
โทรศัพท:์      0-4320-2404, 0-4334-2693  และ 081-6621170 
โทรศัพท์ภายใน:   47001, 47002, 47010, 46340 
โทรสาร:        0-4320-2404 , 0-4334-2693  
โฮมเพจ:       http://vet.kku.ac.th/main/ 

 

ประวัติความเป็นมา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2529  โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2530 จ านวน 40 คน  ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 105 คน/ปี และตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูด้านศาลเจ้าพ่อมอดินแดง 

สถาน ีฟาร ์มฝ ึกน ักศ ึกษา  ตั ้ง อ ยู ่ที ่บ ้านนาดอกไม ้ อ า เภอว ังสะพ ุง  จ ังหว ัด เลย  ห ่า งจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 180 กิโลเมตร  เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติส าหรับนักศึกษา บริการห้องสัมมนา
และที่พัก  

โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ  และในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณส าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ โดยได้เริ ่ม
ก่อสร้างแล้วในปี 2551 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2557 ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคารหลังเดิม 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณบดี 7 ภาควิชา และ 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

๑. ส านักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

๒. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา  ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  ภาควิชา
ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 

๓. หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให้บริการด้านการ

รักษาโรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
๓. เพื่อกระจายก าลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึง  เพื่อสนองนโยบายของรัฐ  ด้านการ

ส่งเสริมก าลังคนในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 
ให้สูงขึ้น  โดยเป็นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสัตว์ 

๔. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ท าเนียบคณบดีตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
(Dean of the Faculty of Veterinary Medicine) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
อาเซียน และอันดับ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของเอเชีย ในปี 2558 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และเป็นองค์กรจรรยาบรรณ มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ 
และการบริการสังคม 
 
 
 

ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

11 มิถุนายน 2529 -  30 ตุลาคม 2533 
31 ตุลาคม 2533  -  4 ตุลาคม  2537 

 

รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์  เหลืองทองค า 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

5 ตุลาคม 2537 - 4 ตุลาคม  2541 
 

รศ.น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

5 ตุลาคม 2541 – 4 ตุลาคม  2545 
5 ตุลาคม 2545 – 4 ตุลาคม  2549 

 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

5 ตุลาคม 2549 – 4 ตุลาคม  2553 
5 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน 
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เป้าประสงค์หลกั 
๑. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health) 
๒. บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 
๓. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) 
๔. เป็นองค์กรที่ท างานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced Quality)  

ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ค่านิยม 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม 

 
สมรรถนะ 
๑. บัณฑิตสัตวแพทย์มีความพร้อมท างานในทุกพื้นที่ (Ready to Work) 
๒. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) 
 
พันธกิจ 
๑. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์  ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญา 
๒. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
๓. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง  และให้บริการวิชาการแก่สังคม สัตวแพทย์ บุคลากรด้านการผลิตสัตว์

และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
๔. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม 
 

ตราประจ า คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

รูปงูพันคบเพลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ วางบนตัว V ภาษาอังกฤษ ที่ย่อมาจาก 
Veterinary (หมายถึง สัตวแพทย์) พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่องตามความหมายของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ซึ่งหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ได้แก่ วิทยา (ความรู้) จริยา (ความประพฤติ) 
และปัญญา (ความฉลาดเกิดแก่เรียนและคิด) ภายในวงรี เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปี พ.ศ.2549 ได้ปรับตราประจ า
คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทาน
แก่สถาบันสถิตเหนือขอนไม้ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็น 
สีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง  มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก ่

วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแก่การเรียนดีและคิดดี ภายใต้ตรา
สัญลักษณ์ มีข้อความว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์" 
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สีประจ าคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 
    สีฟ้าหม่น (รหัสสี  C 80 ) 

 
เพลงประจ าคณะสตัวแพทยศาสตร์  

ขีวิตสัตวแพทย์ 
เราผจญแดดฝนไป   มีน้ าใจอันมั่นคง  สามัคคีผูกพันยิง่ยง ขวากหนามปา่ดงบุกไป 
ต่างคลุกคลชี่วยชีวติสัตว ์ ศึกษาขจัดหายจากโรคภัย โรคของมันติดถึงคนได ้ ป้องกันไวป้ลอดภัยดี 
เรารักงานไม่ท้อทน เราทุกคนรักศักดิ์ศรี สามัคคีร่วมอุทิศตน ให้คณะสัตวแพทย์รุ่งเรือง 

 
 

จ านวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 207 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หลักตามลักษณะ
ของสายงาน คือ กลุ่มสายผู้สอน มีจ านวน 72 คน และสายสนับสนุน จ านวน 135 คน ดังรายละเอียดในตาราง
ต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555 : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์)   
 
ตารางที่ 1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายผู้สอน  

ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา อายุตัว
เฉลี่ย (ปี) 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย (ปี) 

รวม 

อ. ผศ. รศ. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก (คน) (ร้อยละ) 

ข้าราชการ 10 34 15 11 14 34 44.9 19.49 59 81.94 
พ.มหาวิทยาลัย 11 2 0 6 5 2 33.33 5.25 13 18.06 

รวม 21 36 15 17 19 36 39.12 12.37 72 100.00 
29.17 50.00 20.83 23.61 26.39 50.00 

 
ตารางที่ 2  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภทต าแหน่งตา่งๆ 
จ านวน วุฒิการศึกษา 

อายุตัวเฉลี่ย 
(ปี) 

อายุราชการ
เฉลี่ย (ปี) (คน) ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 46 5 25 15 1 48.86 23.27 
พนักงานมหาวิทยาลัย 27 0 25 2 0 28.65 2.61 
พนักงานราชการ 5 4 1 0 0 39.75 1.6 
ลูกจ้างประจ า 30 27 3 0 0 45.59 19.1 
ลูกจ้างชั่วคราว 27 24 3 0 0 36.56 2.86 

รวม 135 
60 57 17 1 

39.88 9.89 
44.44 42.22 12.59 0.74 
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ตารางที่ 3   ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

ข้อก าหนดพิเศษ
ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย 

- การดูแลสุขภาพของบุคลากรโดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับบุคลากรทุกระดับ  
- คณะมีข้อก าหนดพิเศษให้บุคลากรที่ท างานสัมผัสกับสัตว์โดยตรง เช่น บุคลากรใน

โรงพยาบาล คณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจ าปี  

- บุคลากรที่ท างานในห้องรังสี ถือเป็นความเสี่ยงสูง จึงต้องได้รับการตรวจวัดรังสีเป็น
ประจ าทุกเดือน  

- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ   

- โครงการสุขภาพดีมีความสุข ลานกีฬา สนามแบดมินตัน การแข่งกีฬาบุคคลากร  
 

ตารางที่ 4   ระบบการให้รางวัลและการสนับสนุนการท างาน เพื่อสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรและสร้าง
ความผูกพันกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ระบบการให้รางวัล
และสนบัสนุน 
การท างาน 

- การยกย่อง การประกาศเกียรติคุณ ในงานปีใหม่ประจ าคณะฯ และลงตีพิมพ์
จดหมายข่าวคณะฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ เวปไซต์คณะฯ และหนังสือรายงานผล
การด าเนินงานคณะฯ 

- การให้เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงานตามผลงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตาม มข. ก าหนด 
- การให้งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
- การให้งบประมาณส าหรับเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพส าหรับบุคลากรทุกระดับ 
- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการท างาน การบริการ และสนับสนุนให้เข้าอบรม

สัมมนาพัฒนาตนเอง จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 
- ที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับบุคลากร  ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ฯ 

 
ตารางที่ 5 แสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและปฏบิัติงาน 

อาคารเรียน 

มีอาคารเรียนหลัก  2 อาคาร  ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ (2 ห้อง บรรจุได้ 200 - 
400 คน) ห้องเรียนขนาดกลาง (7 ห้อง บรรจุได้ 80-150 คน) ห้องเรียนเล็ก (5 ห้อง 
บรรจุได้ 20 คน) ห้องปฏิบัติการ (22 ห้อง) โรงเรือนสัตว์ทดลอง/สัตว์เลี้ยง (รองรับ  
สัตว์เลี้ยง 30 ตัว โค 30  ตัว สุกร 10 ตัว สัตว์ปีก 50 ตัว)  

เทคโนโลย ี
 

1. คณะฯ มีระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั้งแบบผ่านระบบ Optic fiber และ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ จุดเชื่อมต่อ (WIFI) จ านวน  
22  จุด  (ครอบคลุมทุกพื้นที่)  ซ่ึงสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จ านวนมากกว่า 
5,588 คน ที่สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ internet ส าหรับให้บุคลากรและนักศึกษา 
ทุกคนเข้าถึง   



7
รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2555

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

7 
 

 

2. คณะฯ มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล  
3. คณะฯ มีการให้บริการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจอยู่สม่ าเสมอ  
4. คณะฯ มีระบบการสื่อสารออนไลน์คือระบบ VM-Office เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถท างาน สื่อสารในองค์กรได้อย่างสะดวก 
รวมเร็วและคล่องตัว ตลอด 24 ชั่วโมง 

ห้องสมุด 
 

1. มีหนังสือ 129,53  เล่ม 
2. วารสาร  46  ชื่อเรื่อง 
3. บริการวีดิทัศน์และเทปบันทึกเสยีง 316  ม้วน 
4. มีบุคลากรให้บริการประจ า  2  คน 
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  และส าหรับพิมพ์งานแก่

นักศึกษาจ านวน 3 เคร่ือง 
6. มีที่นั่ง 180 ที่นั่ง 
7. เปิดให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
8. บริการอื่นๆ ได้แก่ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการหนังสือพิมพ์และวารสารที่

โรงพยาบาลสัตวแพทย์ฯ ส าเนาระหว่างห้องสมุด จัดซื้อ/จัดหาหนังสือให้คณาจารย์
และนักศึกษา ให้บริการที่นั่งอ่านหนังสือส าหรับบุคคลภายนอก  บริการแนะน า
ฐานข้อมูล และบริการจุดรับคืนหนังสือนอกเวลาราชการ 

9. หมายเหตุ: ฐานข้อมูล E-journals  E-book  E-thesis และ online free database 
ใช้ร่วมกับส านักวิทยบริการ 

โรงพยาบาลสัตว ์
 

1. ห้องตรวจ จ านวน  5 ห้อง                        
2. ห้องผ่าตัด จ านวน  2  ห้อง 
3. ห้องพักสัตว์ป่วย จ านวน 4 ห้อง (รองรับสัตว์ป่วย จ านวน 50 ตัว)             
4. ห้องท าแผล จ านวน  1  ห้อง 
5. ห้องเอกซเรย์ จ านวน 1 ห้อง                   
6. ห้องปฏิบัติการชันสูตร จ านวน 4 ห้อง   
7. สัตว์เคี้ยวเอี้ยง  จ านวน  1  ห้อง (คอกพักโคป่วย จ านวน 3 ตัว) 
8. โรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ (โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชนัสูตร โรค

สัตว์) เปิดด าเนินการในส่วนของคลินิกหน่วยม้า และหน่วยสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  ซึ่งมีพื้นที่
การให้บริการดังนี้ 

หน่วยคลินิกม้า  
    โถงตรวจ/ Loading ห้องฟื้น ห้องเตรียม ห้องล้ม ห้องผ่าตัด ห้องยา/ เก็บอุปกรณ์ห้อง
ผ่าตัด ห้องน้ า/ เตรียมแพทย์  ห้องทดสอบสมรรถภาพ ห้องควบคุม ห้องพักม้า โถงพัก
คอย เวชระเบียน/ การเงินห้องพักแพทย์ ห้อง X-RAY ห้องอ่านFILM ห้องเก็บอุปกรณ์
ตรวจพิเศษ และห้องตรวจพิเศษ 
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สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
    ห้องรักษาลูกโค ห้องเก็บอุปกรณ์(รวม) ห้องอายุรกรรม  1 ห้อง ห้องอายุรกรรม  
2 ห้อง ห้องน้ าหญิง ห้องน้ าชาย ห้องเก็บอุปกรณ์/ ล้าง ห้องผ่าตัด ห้องเตรียมแพทย์  
ห้องเก็บอุปกรณ์ผ่าตัด ห้องพักนักศึกษา คอกไม่ติดเชื้อ คอกติดเชื้อ ห้องเก็บอุปกรณ์  
ห้องเตรียม และห้องเก็บฟาง 

สถานีฟาร์ม 
ฝึกนักศึกษา 
อ.วังสะพุง  

จ.เลย 
 

1. มีการบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  1 จุด 
2. มีลานจอดรถส าหรับ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อที่เพียงพอ (ประมาณ 100 

คัน) 
3. มีบริการที่พักที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย ส าหรับบุคลากรภายในและหน่วยงาน

ต่างๆในการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ดังนี้ 
ก. หอพัก (ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นห้องพัดลม รับได้ 200 คน) 
ข. ห้องพักปรับอากาศ  (มีจ านวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน) 
ค. บ้านพักรับรอง 2 หลัง 
ง. ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง (รองรับได้ 80- 120 คน) 
จ. ห้องประชุมเล็ก 3  ห้อง (รองรับได้ 30 คน) 
ฉ. มีคอกสัตว์และสัตว์เพียงพอ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย  และการบริการ

วิชาการ ได้แก่  สุกร (จ านวน 81 ตัว)  โคเนื้อ (จ านวน 45 ตัว)  กระบือ (จ านวน 
41 ตัว) แพะ (จ านวน 29 ตัว) และแกะ (จ านวน 16 ตัว) 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก และ

ความปลอดภัย 

1. ที่จอดรถบุคลากร นักศึกษาและเจ้าของสัตว์ป่วย รองรับได้ประมาณ  150 คัน 
2. ที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา  รองรับได้ประมาณ 200 คัน 
3. โรงอาหารส าหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มข. รองรับประมาณ 200 คน และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย รองรับได้
ประมาณ 150 คน 

4. ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมาคมศิษย์เก่า  
5. มีลานเอนกประสงค์ (ลานกีฬา และลานวัฒนธรรม) สนามกีฬาเอนกประสงค์ และ

สนามกีฬาเปตอง  
6. มีอุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปดิ และระบบคีย์การ์ด 
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ตารางที ่6 สื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความรู้ด้านสัตวแพทย์สู่ชุมชน 

 

วารสารสัตวแพทย์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อ เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยทาง 
สัตวแพทยศาสตร์  และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง   
บรรณาธิการ : ผศ.ดร.พีระพล สุขอ้วน     
รองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา และ ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม 
กองบรรณาธิการ : Professor Kishio Hatai, Professor James A. Will, รศ.ดร.บงกช 
นพผล  ผศ .ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์  อ .ธนาคาร นะศรี                                                    
ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าพา และ อ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน 
ท่ีอยู่  : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 086-8900747, 081-5677989  โทรสาร : 043-202404 
ก าหนดตีพิมพ์  :  3  ฉบับ/ปี (เริ่มปี 2549) 

จดหมายข่าวคณะ 

วัตถุประสงค์ : ดังน้ี 
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ  
- เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดใน
หมู่ประชาชนท่ัวไป 
รอบเวลา : ประจ าวันท่ี 1-15  และวันท่ี16-30 ของเดือน 
 

“รายการเวทีชุมชน NBT” ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น  ในรายการเวทีชุมชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการสร้าง
ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชนท่ัวไป 
การออกอากาศรายการ :  ทุกวันจันทร์ เวลา 15.30-16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ขอนแก่น  

 
 

ตารางที ่7 ความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการผลติบัณฑติร่วมกับสถาบันต่างๆ 

1 Nippon Veterinary and Animal Science University, Japan. 
2 College of Animal Science and Technology, Southwest University, PR. China.   
3 Massey University, New Zealand. 
4 Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of 

Agricultural Sciences, Sweden. 
5 Faculty of Veterinary Medicine, Utrech University, The Netherlands.   
6 Friedrich-Loeffler-Institute Greifswald-Insel Riems, Germany.   
7 Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi Agricultural University, Vietnam. 
8 Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Hue university of Agriculture 

and Forestry, Vietnam.    
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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9 Faculty of Agriculture, National University of Laos. (Lao P.D.R.) 
10 University of Pennsylvania, The United States of America. 
11 Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University, The United States of 

America. 
12 Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra, Malaysia. 

 
 
ตารางที ่8 สมาชิกสมาพันธ์  

1 Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine  (AITVM) 
2 Asian Association of Veterinary Schools  (AAVS) 
3 South East Asia Veterinary School Association  (SEAVSA) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 6 สถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ 
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา และส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และคณะมีการเตรียมตัวเพื่อรับรองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
2015) 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์และ
อาหารที่ปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางคุณภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)  

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 

 

เอกลักษณ์ของคณะฯ 
 

 

Ready to Work 
 

 

ASEAN Animal Health Hub 
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คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 
ทางวังศุโขทัย ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว์ 
ที่ได้ถวายการดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของวังศุโขทัย ในการตรวจสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยง  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การตรวจสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยงส่วนพระองค์  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
 

 วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ท าการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้แก่สุนัขทรงเลี้ยงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นการ
ตรวจสุขภาพคร้ังท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๔ สุนัขทรงเลี้ยงเหล่านี้ พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงได้น ามา
เลี้ยงไว้ที่กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ขณะท่ีทรงปฏิบัติงาน ณ จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ในการตรวจสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยงครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากหัวหน้าแผนก 
สัตวบาล วังศุโขทัย  พันโทมนตรี จันดาวรรณ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี น าทีม
โดยนายสัตวแพทย์เกียรติศักดิ์  อุ่ยรุ่งโรจน์ (ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี) โดยมีอาจารย์สังกัด
ภาควิชาอายุรศาสตร์  และภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้ตรวจสุขภาพร่างกายให้สุนัขทรงเลี้ยงท้ังหมด  ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 
๑๙ ตัว ประกอบด้วยพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ บีเกิ้ล ไทยหลังอาน   
บางแก้ว และลูกผสม  
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บุคลากรได้รับรางวัล 
 

   ในช่วงปีงบประมาณ 2555 บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ  อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้  
 

     ผศ.ดร.ราณี ซิงห ์อาจารย์คณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการ       
ณ ประเทศออสเตรเลีย   :  ผศ.ดร.ราณี ซิงห์ สังกัดภาควิชา
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมและได้รับรางวัล
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุม
วิชาการ เรื่อง Chemistry and Structural Biology 
Symposium and Industry Affliates program เมื่อวันที่  
8-11 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง Brisbane, Australia 
 
 
 
 

         
 
   
 
 
 

 

นางอรุณี  พลภักดี  รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 
WSAVA-FASAVA World Congress 2011  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้   :   

นางอรุณี พลภักดี  สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุม และน าเสนอผลงานวิชาการ เร่ือง 
Antimicrobial resistance of salmonella isolated form dogs Cats 
and  children in Khon Kaen, Northeast of Thailand. ในงานประชุมวิชาการ 
“WSAVA-FASAVA World Congress 2011 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ 
เมือง Jeju ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นอกจากนี้แล้ว การน าเสนอผลงานของบุคคลดังกล่าวยังได้รับ
รางวัลในครั้งนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บุคลากรได้รับรางวัล 
 

   ในช่วงปีงบประมาณ 2555 บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ  อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้  
 

     ผศ.ดร.ราณี ซิงห ์อาจารย์คณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการ       
ณ ประเทศออสเตรเลีย   :  ผศ.ดร.ราณี ซิงห์ สังกัดภาควิชา
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมและได้รับรางวัล
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบโปสเตอร์ ในงานประชุม
วิชาการ เรื่อง Chemistry and Structural Biology 
Symposium and Industry Affliates program เมื่อวันที่  
8-11 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง Brisbane, Australia 
 
 
 
 

         
 
   
 
 
 

 

นางอรุณี  พลภักดี  รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 
WSAVA-FASAVA World Congress 2011  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้   :   

นางอรุณี พลภักดี  สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุม และน าเสนอผลงานวิชาการ เร่ือง 
Antimicrobial resistance of salmonella isolated form dogs Cats 
and  children in Khon Kaen, Northeast of Thailand. ในงานประชุมวิชาการ 
“WSAVA-FASAVA World Congress 2011 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ 
เมือง Jeju ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นอกจากนี้แล้ว การน าเสนอผลงานของบุคคลดังกล่าวยังได้รับ
รางวัลในครั้งนี้ด้วย 
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รางวัลบุคลากรสายผู้สอนจรรยาบรรณดีเด่น 
ประจ าปี 2555   :  วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมกรรมการประจ าคณะ ชั้น 6 ได้จัดให้
มีการมอบรางวัลบุคลากรสายผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 2555 ขึ้น ซึ่งในปีนี้ อ.นุสรา 
สุวรรณโชติ สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นอาจารย์อย่าง
เต็มความสามารถ และปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของการ
เป็นอาจารย์อย่างเคร่งครัด ท าให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรสายผู้สอนที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายผู้สอน ประจ าปีงบประมาณ 2555  
 

 
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมประกวดการแต่งกายผ้าพ้ืนเมือง ประเพณี
สงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555   :  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2555 และเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข 
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี สัตวแพทย์หญิงชุลีพร ประหา เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมประกวดนางงาม
สงกรานต์ และนางสาวณัฐชนก เกษทองมา เป็นนางงามสงกรานต์ประจ าขบวนแห่ นอกจากนี้ยังได้ส่งทีมเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมือง น าทีมโดย นายสันติ คู่กระสังข์ เป็นผู้ออกแบบ และสมาชิกในทีม 
ประกอบด้วย นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา นางสาวไพริน สิมมะลี นายรุ่งเรือง ผาบจันดา และนางสาวนุชนารถ  
พลโคกก่อง ซึ่งมีชื่อทีมว่า “ผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน” โดยแนวคิดในการแต่งกายคือ “คุณค่าอยู่ที่ความคิด  
ความวิจิตรอยู่ที่การออกแบบ และความแซ่บอยู่ที่การสวมใส่ให้ถูกกาลเทศะ” ซ่ึงในการประกวดครั้งนี้ ทีมของ
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รางวัลบุคลากรสายผู้สอนจรรยาบรรณดีเด่น 
ประจ าปี 2555   :  วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมกรรมการประจ าคณะ ชั้น 6 ได้จัดให้
มีการมอบรางวัลบุคลากรสายผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 2555 ขึ้น ซึ่งในปีนี้ อ.นุสรา 
สุวรรณโชติ สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นอาจารย์อย่าง
เต็มความสามารถ และปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของการ
เป็นอาจารย์อย่างเคร่งครัด ท าให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรสายผู้สอนที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายผู้สอน ประจ าปีงบประมาณ 2555  
 

 
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมือง ประเพณี
สงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555   :  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2555 และเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข 
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี สัตวแพทย์หญิงชุลีพร ประหา เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมประกวดนางงาม
สงกรานต์ และนางสาวณัฐชนก เกษทองมา เป็นนางงามสงกรานต์ประจ าขบวนแห่ นอกจากนี้ยังได้ส่งทีมเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมือง น าทีมโดย นายสันติ คู่กระสังข์ เป็นผู้ออกแบบ และสมาชิกในทีม 
ประกอบด้วย นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา นางสาวไพริน สิมมะลี นายรุ่งเรือง ผาบจันดา และนางสาวนุชนารถ  
พลโคกก่อง ซึ่งมีชื่อทีมว่า “ผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน” โดยแนวคิดในการแต่งกายคือ “คุณค่าอยู่ที่ความคิด  
ความวิจิตรอยู่ที่การออกแบบ และความแซ่บอยู่ที่การสวมใส่ให้ถูกกาลเทศะ” ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ ทีมของ
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  
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ผลการด าเนินงานด้านผลิตบัณฑิต 
 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สัตวแพทย์ต้องท างานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนและสัตว์  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะ  
ที่ค่อนข้างหลากหลาย และสังคมมีความคาดหวังให้สัตวแพทย์มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยความ
เมตตา กรุณา ต่อสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์จึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต  
พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไว้ 8 ประการ คือ 

1. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
2. เป็นผู้อดทน ใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง  
3. มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี  
4. มีความสามารถประกอบวิชาชพีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
6. มีความรู้ ความสามารถในภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารอย่างน้อยอีก 1 ภาษา  
7. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ีและท างานเป็นทีมได้   
8. มีความรับผิดชอบ ด ารงตนและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสม เสียสละอุทิศตนและมีความเปน็ผู้น า  

 

 ที่มา :  ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  พฤษภาคม 2554 
 
สภาวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

ส าหรับสัตวแพทยสภา ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานทั้ งหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ      
สัตวแพทย์ ก็ได้มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้ผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่เข้ารับ
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์  ซึ่งจากการประชุมระดมสมองในเรื่องความสามารถที่บัณฑิตสัตวแพทย์ต้องมีเมื่อจบการศึกษา 
สัตวแพทยสภาจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพขึ้น เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการ 
สัตวแพทย์ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545  โดยได้ก าหนดเป็นมาตรฐาน
วิชาชีพไว้ 3 หมวด ประกอบด้วย  
 หมวดที่  1  ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และเอกลักษณ์ประจ าตัว   
  หมวดที่  2  ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านสัตวแพทย์  
        หมวดที่  3  ความสามารถในการปฏิบัติ  
 

ที่มา :   คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553  โดยศูนย์ประเมินความรู้  ความสามารถขั้นพื้นฐานของการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสัตวแพทยสภา  พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มกราคม 2554  
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หลักสูตรที่เปิดสอน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในระดับปริญญาตรี จ านวน 19 รุ่น รวมจ านวน 
1,096 คน  และระดับบัณฑิตศึกษารวมจ านวน 33 คน และปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรและการขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

 ระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
o ภาคปกติ และโครงการพิเศษ 

 ระดับปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
o สาขาวชิาวทิยาการสืบพนัธุ์สัตว์ 
o สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
o สาขาวชิาสหวิทยาการสัตวแพทย์  (ปกติ/นานาชาติ) 
o สาขาวชิาสัตวแพทยส์าธารณสุข  (ปกติ/พิเศษ) 

 ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   
o สาขาวชิาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ/นานาชาติ) 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

o ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวชิาสตัว์เลี้ยง 

o ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศสุัตว์ 
(ปกติ/นานาชาติ) 

 
 

จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ตารางที่ 9 จ านวนนกัศึกษารับเข้าในปีการศึกษา 2555 

หลักสูตร สาขาวชิา จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาตร ี 101 

สัตวแพทยศาสตรบ์ัณฑติ  101 
ระดับบัณฑิตศึกษา 19 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางสัตวแพทยค์ลินิก 
 สาขาวิชาสัตว์เล้ียง 1 

สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ นานาชาต ิ 2 
ระดับปริญญาโท   
 สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 1 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข   5 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย ์ 7 

ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ 1 
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ตารางที่ 10 จ านวนนกัศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 

หลักสูตร สาขาวชิา จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาตร ี 97 

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต  97 
ระดับบัณฑิตศึกษา 15 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก 
 สาขาวิชาสัตว์เล้ียง 2 
ระดับปริญญาโท   
 สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข   6 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 6 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย ์ 1 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานบริการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 

 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ประจ าปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 

 
 
 

ตารางที่ 11  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ท่ี ช่ือนักศึกษา 
ช่ือผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง วดป. 

1 นายมนตรา  มานะกุล การศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน
ที่จ าเพาะต่อเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในไก่
ชนและไก่พื้นเมืองในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

0.75 TCL 
1686-9664 

ปีที่ 30  
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – 
กันยายน 2554 
ISSN:1686-9664 

2 นายยุทธนา มัทธุรี ผลของอุณหภูมิต่อ
ประสิทธิภาพเบนโทไนท์
ในการดูดซับสารพิษอะฟ
ลาทอกซินบี 1 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.75 TCL 
0858-2297 

ปีที่ 21  
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2554) 

3 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลต่อการติดพยาธิใบไม้
ตับในโค และกระบือใน
จังหวัด บุรีรัมย์ 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.75 TCL 
0858-2297 

ปีที่ 22  
ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2555) 

4 Mr. NITHIPHONE SOMSANITH การศึกษาระบาดวิทยา
ของเชื้อ Salmonella 
spp. ที่แยกได้จากซาก
สุกร และโคเนื้อและ
พนักงานโรงงานแปรรูป
สัตว์ในนครหลวง
เวียงจันทน์ ประเทศลาว 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.75 TCL 
0858-2297 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2555) 

5 นางสาวปัทมธิดา สหนุกูล การศึกษาความชุกและ
ปัจจัยเสี่ยงในการพบเชื้อ
แคมไพโลแบคเตอร์ใน
สุนัข 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.75 TCL 
0858-2297 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2555) 
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ท่ี ช่ือนักศึกษา 
ช่ือผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง วดป. 

6 นายณรงค์ชัย  ศรีดาวเรือง การประเมินการได้รับ 
แคดเมี่ยมผ่านการบริโภค
เนื้อ ไต และตับของโค
จากจังหวัดอุดรธานี 

Proceedings 
International 
Conference on 
Biotechnology for 
Healthy Living The 22 
nd Annual Meeting of 
the Thai Society for 
Biotechnology  

0.75 ประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

TSB 2010 20-22 
October 2010 
Prince of Songkla 
University, Trang 
Campus, Thailand 

7 นางสาวรัตติกาล  วรหล้า ความชุกของการติดเชื้อ 
Pasteurella multocida 
ในกระต่าย 
(Oryctolagus 
cuniculus) ในประเทศ
ไทย 

VPAT Regional 
Veterinary Congress 
2012 Toward One 
Health,One Standard  

0.75 ประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

13 พฤษภาคม 2555 

8 นายนิรัติศัย ไชยแสน การศึกษาเชื้อ 
Allisonella 
histaminiformans ใน
โคนมที่เกิดภาวะเป็นกรด
ในกระเพาะหมักจากการ
ได้รับอาหารประเภท
โปรตีนสูง 

The 1 St International 
Conference on 
Animal Nutrition and 
Environment (ANI-NUE 
2012)  

0.75 ประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

September 14-
15,2012 Pullman 
Raja Orchid 
Hotel,Khon 
Kaen,Thailand 
Paper 

9 นายปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร   การศึกษาความชุกของ
เชื้อ Burkholderia 
pseudomallei ในช้าง
เอเชียในประเทศไทยโดย
วิธีอินไดเร็ค ฮีแม็กกลู
ติเนชั่น 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.75 TCL 
0858-2297 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2555) 

10 นายไพรบูรณ์ สุระโคตร การพัฒนาเชื้อ 
Escherichia coli สาย
พันธุ์ F18 ให้มีคุณสมบัติ
ในการเรืองแสงเพื่อใช้ใน
การทดสอบยาปฏิชีวะนะ
และสมุนไพร 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

0.75 TCL 
0858-2297 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2555) 

11 นางสาวนัทธ์หทัย  วนาเฉลิม การส ารวจการติดเชื้อบาร์
โทเนลลาจากบุคลากรทาง
สัตวแพทยไทย 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ICVS  

0.75 ประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

ครั้งที่ 37 วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ – 2 
มีนาคม พ.ศ. 2555 

12 Mr. SOUK PHOMHAKSA การศึกษาความชุกของ
การติดเชื้อพยาธิ 
Fasciola gigantica ในโค
เนื้อที่โรงฆ่าสัตว์หนองด้วง
ในนครหลวงเวียงจันทร์ 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  
วารสารวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.75 TCL 
0858-2297 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2555) 

13 นายชินวิวัฒน์  เปี่ยมสกุล การศึกษาทางพยาธิ
วิทยาการติดเชื้อเพสติ
ไวรัส ขนิดพิเศษ แบบ
คงทนในลูกโค 

ICVS the International 
conference on 
veterinary science 
Thailand,2010 
 

0.75 ประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

November 2 – 
5,2010 impact 
challenger 
hall,muang thong 
thani 
nonthaburi,thailand 
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ภาวะมีงานท าของบัณฑิตสัตวแพทย์  ปีการศึกษา 2553 
ในปีการศึกษา 2553 มีผู้ส าเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 89 คน มีผู้เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรและตอบแบบสอบถามจ านวน 87 คน  

สถานภาพการท างาน   
 ท างานแล้ว    76  (87.36%)   คน 
 ท างานแล้วและศึกษาด้วย    2   (2.30%)   คน 
 ยังไม่ท างานและมิได้ศึกษาต่อ     3   (3.45%)   คน  
 ก าลังศึกษาต่อ     6   (6.89%)   คน   
ที่มา :  ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 

 

จากรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2553 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.64 โดยจ าแนกตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.55 
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.15 
3. ด้านทักษะทางปัญญา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.45 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.45 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อย

ละ 73.50 
6. บัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่คณะก าหนด ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80 
7. บัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ "บัณฑิตพร้อมท างาน" (Ready to 

Work) ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80 

ที่มา :  จากรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 

ผลการด าเนินงานด้านวิจัย 
 

ตารางที่ 12  :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปพี.ศ. 2554   
    (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 

ท่ี ช่ืออาจารย์/นักวิจัย 
ช่ือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง 

หมาย
เหตุ 

1 Noppon B,  
Khaeng-air S, 
Sangmaneeder S,  

Determinations of 
Antimicrobial Properties of 
Ginger, Galangal, and 
Hoan-Ngoc Crude Extracts 
on Campylobacter spp 

Journal of Agricultural 
Science and Technology. 
2011 Dec 1(12): 1235-1240 

0.75 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

2 Sornplang P, 
Leelavatcharamas V, 
Sukon P,  
Yowarach S,  

Antibiotic Resistance of 
Lactic Acid Bacteria 
Isolated from a Fermented 
Fish Product, Pla-chom 

Research Journal of 
Microbiology. 2011 Dec 
6(12): 898-909 

0.75 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 
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ท่ี ช่ืออาจารย์/นักวิจัย 
ช่ือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง 

หมาย
เหตุ 

3 Ruangwises S,  
Ruangwises N, 
Saipan P,  

Dietary Intake of Total and 
Inorganic Arsenic by Adults 
in Arsenic-Contaminated 
Dan Chang District, 
Thailand, Using Duplicate 
Food Approach 

Bulletin of Environmental 
Contamination Toxicology. 
2011 Feb 86(2): 208-211 

1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

4 Pohuang T,  
Chansiripornchai N, 
Tawatsin A, 
Sasipreeyajan J,  
 

Sequence analysis of S1 
genes of infectious 
bronchitis virus isolated in 
Thailand during 2008–
2009: identification of 
natural recombination in 
the field isolates 

Virus Genes. 2011 Feb 43(2): 
254-260 

0.75 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

5 Ruangwises S,  
Ruangwises N,  
Saipan P,  
 

Dietary Intake of Total and 
Inorganic Arsenic by Adults 
in Arsenic-Contaminated 
Dan Chang District, 
Thailand, Using Duplicate 
Food Approach 

Bulletin of Environmental 
ContaminationToxicology. 
2011 Feb 86(2): 208–211 

1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

6 Noppon B,  
Asai T,  
Kataoka Y,  
Sawada T, 
 

Serotypes, molecular and 
antimicrobial 
characteristics of 
Campylobacter jejuni 
isolated from chicken 
meats in Northeastern 
Thailand during 
December, 2007 to June, 
2008 

Songklanakarin Journal of 
Science and Technology. 
2011 Sep-Oct 33(5): 1-6 

 1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

7 Tengjaroenkul B,  
Tengjaroenkul U, 
Wongtangtintharn S, 

Study on efficacy of 
natural Thai clays for 
adsorption of aflatoxin B1 

Livestock Research for Rural 
Development . 2011 Nov 
23(11): 1-4 

0.75 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

8 Aiemsaard J,  
Aiumlamai S,  
Aromdee C,  
Taweechaisupapong S,  
Khunkitti W, 

The effect of lemongrass 
oil and its major 
components on clinical 
isolate mastitis pathogens 
and their mechanisms of 
action on Staphylococcus 
aureus DMST 4745 

Res Vet Sci (Research in 
Veterinary Science). 2011 
Dec 91(3): e31-7 

1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

9 Sringam S,  
kitiyanant Y,  
Lewin L,  
Saikhun K, 

Semen Quality and 
Chromatin Condensation 
in Domestic Cat Sperm 
During Passage Through 
the Epididymis 

Kasetsart Journal – Natural 
Science. 2011 Jan-Feb 45(1): 
46-58 

0.75 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

10 Surachon P,  
Sukon P,  
Chaveerach P,  
Waewdee P,  
Soikum C, 

Screening of Lactic and 
Bacteria Isolated from 
Chicken Ceca for In vitro 
Growth Inhibition of 
Salmonella enteritica 
Serovar Enteritidis 

Journal of Animal and 
Veterinary Advances. 2011 
Jan 10(8): 939-944 

1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 
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ท่ี ช่ืออาจารย์/นักวิจัย 
ช่ือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง 

หมาย
เหตุ 

11 Young N, 
Jex A,  
Cantracessi C,  
Hall R,  
Campbell B,  
Spithill T,  
Tangkawattana S,  
Tangkawattana P,  
Laha T,  
Gasser R, 

A portrait of the 
Transcriptome of the 
Neglected Trematode, 
Fasciola  igantic-
Biological and 
Biotechnological 
Implications 

PloS Neglected Tropical 
Diseases. 2011 Feb 5(2): 
e1004 

1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

12 Jiwakanon J,  
Persson E,  
Berg M,  
Dalin A, 

Influence of seminal 
plasma, spermatozoa and 
semen extender on 
cytokine expression in the 
porcine endometrium 
after insemination 

Animal Reproduction 
Science. 2011 Feb 2011(123): 
210-220 

1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

13 Pilachai R,  
Schonewille J, 
Thamrongyoswittayakul 
C, Aiumlamai  S,  
Wachirapakorn C,  
Everts H,  
Hendriks W, 

The effects of high levels 
of rumen degradable 
protein on rumen pH and 
histamine concentrations 
in dairy cows 

Journal of Animal Physiology 
and Animal Nutrition. 2011 
Feb 95(3): Online 

1 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

14 Jaruwan Kampa,  
Uthaiwan Sigh-na,  
Kwankate Kanistanon,  
Suneerat Aiumlamai  

Reproductive loss due to 
Pestivirus Infection in Dairy 
Cattle Herds in Thailand 

Thai Journal of Veterinary 
Medicine. ธ.ค. 2554, 41(4): 
409-415 

0.75 ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ
วารสาร SJR 

 

15 จักรพงษ์ เงินกลั่น,  
ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช,  
อารินี ชัชวาลชลธีระ  
 

การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส
ของแพทย์ 

ศรีนครินทร์เวชสาร. ต.ค.-ธ.ค. 
2554, 26(4): 296-301 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

16 สมวงศ์ คงเพชร,  
คมกริช พิมพ์ภักดี,  
ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช,  
บงกช นพผล 

ผลของฟาร์มมาตรฐานต่อการมี
เชื้อซัลโมเนลลาในฟาร์มสุกร
พื้นที่จังหว้ดร้อยเอ็ด 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสารคาม. เม.ย.-มิ.ย. 
2554, 30(2): 161-167 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

17 นภดล สุภัควรกุล,  
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล,  
ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช,  
คมกริช พิมพ์ภักดี 

การศึกษาความชุกและปัจจัย
เสี่ยงของโรคแท้งติดต่อ 
(Brucella abortus) ในตลาด
นัดซื้อขายโค-กระบือ จัวหวัด
ร้อยเอ็ด 

วารสารวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารคาม. 
ม.ค.-มี.ค. 2554, 30(1): 39-45 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

18 Arinee 
Chatchawanchonteera,  
Jinda Wangboonsakul, 
Thepinthitiya Supakit,  
Morakod 
Benjamaparinyakul, 
Lalitwadee Numkang 

Antibacterial Activity of 
Clausena harmandiana 
Leaf Extract against 
Pathogenic Bacteria 
Isolated from Animals 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 61-68 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

19 สรรเพชญ อังกิติตระกูล, 
ประสาน ตังควัฒนา, 
อรุณี พลภักดี, 
เดชา สิทธิกล 

ความชุก และการด้ือต่อสาร
ต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลา 
ที่แยกได้จากเนื้อวัวในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 

วารสารวิจัย มข.. ก.พ. 2554, 
16(2): 105-111 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 
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23 
 

 

ท่ี ช่ืออาจารย์/นักวิจัย 
ช่ือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง 

หมาย
เหตุ 

20 กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา การใช้ antibody therapy 
ส าหรับโรคติดเชื้อแบคทีเรีย 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 78-86 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

21 อารินี ชัชวาลชลธีระ,  
กมลชัย ตรงวานิชนาม,  
จิรภัทร อรุโณรัตน์,  
โชติกา สิริวลัยลักษณ์,  
ธารทิพย์ รุ่งแสง 

ผลการต้านจุลชีพของยานีโอมัย
ซินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
จากช่องหูส่วนนอกอักเสบ 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 69-76 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

22 อารินี ชัชวาลชลธีระ,  
จินดา หวังบุญสกุล,  
เทพินฐิติฐา ศุภกิจ,  
เมรกต เบญจมปริญญากุล,  
ลลิตวดี น้ าค้าง 

การศึกษาผลการต้านจุลชีพของ
สารสกัดจากใบต้นส่องฟ้าดงใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อ
โรคในสัตว์ 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 69-76 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

23 เทวิน แสวงสิน,  
ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช,  
ชัยพร สร้อยค า,  
พีระพล สุขอ้วน 

ความชุกของการปนเปื้อนเชื้อ
แคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่
เนื้อที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงใน
ระบบอินทรีย์และระบบฟาร์ม
แบบด้ังเดิม 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 50-60 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

24 ยอด วิริยะเสนา,  
คมกริช พิมพ์ภักดี,  
นิยมศักด์ิ อุปทุม,  
สาทิศ ผลภาค,  
บงกช นพผล,  
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ 

ผลของวิธีการล้างซากไก่ต่อ
ปริมาณเชื้อซัลโมเนลลา 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 41-46 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

25 เดชา สิทธิกล,  
สรรเพชญ อังกิติตระกูล 

ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาที่
แยกได้จากสุกร ซากสุกร น้ าใช้ 
และพนักงานฆ่าสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่น 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 33-40 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

26 อดิศร ดวงอ่อนนาม,  
คมกริช พิมพ์ภักดี,  
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ 

ความชุกและซีโรวาร์ของเชื้อซัล
โมเนลลาในเนื้อโคจากโรงฆ่า
สัตว์ โรงฆ่าสัตว์ชั่วคราว และ
ร้านจ าหน่ายเนื้อในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ม.ค.-มิ.ย. 2554, 21(1): 23-32 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

27 ธีรพงศ์ ใจซื่อ,  
สรรเพชญ อังกิติตระกูล 

การปนเปื้อนเชื้อ 
Staphylococcus aureus ใน
เนื้อสุกร และฝ่ามือของคนขาย
ในตลาดสดเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. 
ก.ค.-ธ.ค. 2554, 21(2): 147-153 

0.50 วารสาร 
วิชาการตาม

ประกาศ  
สมศ. 

 

28 กมลชัย ตรงวานิชนาม,  
ปารียา อุดมกุศลศรี,  
วิราช นิมิตสันติวงศ์,  
อารินี ชัชวาลชลธีระ,  
สมหมาย หอมสวาท 

คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์
และชีวปริมาณออกฤทธิ์ของยา
เอนโรฟลอกซาซนในหมูป่า 

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. พ.ย. 
2554, 9(1): 21-30 

0.25   

29 ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล, 
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ, 
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 

Effects of melamine or 
urea-formaldehyde or 
their mixture on 
performance in laying 
hens 

แก่นเกษตร. ม.ค. 2554, 39 
(พิเศษ): 10-16 

0.25   
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ท่ี ช่ืออาจารย์/นักวิจัย 
ช่ือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง 

หมาย
เหตุ 

30 ไพโรจน์ ภัทรปรีชา,  
วินัย ใจขาน,  
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ,  
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 

ผลของการเสริมสมุนไพรผสม 
(เฮอร์บาท็อบ-มิกซ®์ ) ใน
อาหารต่อสมรรถนะการผลิต
ของแม่สุกร และลูกสุกร 

แก่นเกษตร. ม.ค. 2554, 39 
(พิเศษ): 31-37 

0.25   

31 ศรัณรัชต์ ประทุมทอง,  
วินัย ใจขาน,  
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ,  
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 

ผลของการเสริมสมุนไพรผสม 
เฮอร์บาท็อบ-มิกซ®์ และ/
หรือมู-พลัส® ในอาหารต่อ
สมรรถนะการผลิต ในลูกสุกร
หย่านม 

แก่นเกษตร. ม.ค. 2554, 39 
(พิเศษ): 26-30 

0.25   

32 Tangkawattana S, Current update on 
prevalence of Opisthorchis 
viverrini infection of cats 
and dogs in the endemic 
areas of human 
opisthorchiasis in Khon 
Kaen, Thailand 

The International 
Conference on Global Issues 
Influencing Human and 
Animal Health for ASEAN : 
One Health Concept, KVAC, 
KKU. 9-10 June 2011. P.242., 
pp.55-57. 

0.25  Scopus  

33 Noppon B,  
Sriprasit P,  
Samala W, 

Growth inhibitory 
properties of Moringa 
oleifera, Scaphium 
scaphigerum, and 
Curcuma longa on 
Staphylococcus aureus 
and Bacillus subtilis 

1st International Congress on 
Natural Products, pp.113-
115. Faculty of Science, 
Prince of Songkla University : 
Oct 17-18, 2011 

0.25  Scopus  

34 Noppon B,  
Sornplang P, 

Monitoring of beta agonist 
residues in swine tissues 
from northeastern 
Thailand 

1st International Congress on 
Natural Products, pp.113-
115. Faculty of Science, 
Prince of Songkla University : 
Oct 17-18, 2011 

0.25  Scopus  

35 Numfa Feungbun Common diseases in 
feline urology 
 

The International 
Conference on Global Issues 
Influencing Human and 
Animal Health for ASEAN : 
One Health Concept, KVAC, 
KKU., หน้า 193-202. Pullman 
Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
: 9-10 มิ.ย. 2554 

0.25  Scopus  

36 Weerakhun S, 
 
 

Infectious Diseases in 
Exotic Pets 

The International 
Conference on Global Issues 
Influencing Human and 
Animal Health for ASEAN : 
One Health Concept, KVAC, 
KKU., pp.153-158. Pullman 
Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
: Jun 9-10, 2011 

0.25  Scopus  

37 Aiumlamai S,  
 

Milk quality and food 
safety for ASEAN: Thai 
Dairying and ASEAN 

The International 
Conference on Global Issues 
Influencing Human and 
Animal Health for ASEAN : 
One Health Concept, KVAC, 
KKU., pp.175-178. Pullman 
Khon Kaen Raja Orchid Hotel 
: Jun 9-10, 2011 

0.25  Scopus  
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ท่ี ช่ืออาจารย์/นักวิจัย 
ช่ือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ระบุค่า
น้ าหนัก 

การตีพิมพ์ 
อ้างอิง 

หมาย
เหตุ 

38 Sompoth Weerakhun,  
Panida Panitsillapakit,  
Prasatporn Borisutpeth,  
Nussara Suwannachot, 
Prapan Kaenjumpa 

Studies of the Nutritional 
Impacts and Bacterial 
Infectious Diseases in 
Juvenile Sea Turtles; 
Green turtle chelonian 
mydas and Hawksbill sea 
turtle Eretmochelys 
imbricate 

สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่า 
สวนสัตว์ ครั้งที่ 5 การอนุรักษ์เชิง
บูรณาการเพื่อทางรอดของ 
สรรพชีวิต, หน้า 28-29. ห้อง 
กรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม
รอยัลริเวอร์ : 27-28 ก.ค. 2554 

0.125  TCI   
ล าดับที่ 

39 ปฎิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร,  
สมโภชน์ วีระกุล,  
ภัทร เจริญพันธุ์,  
เบญจมาส บุญศาสตร์, 
ประจวบ ชัยมณี 

การศึกษาระดับของแอนติบอดี
ไตเตอร์ต่อเชื้อ Burkholderia 
pseudomallei ในช้างเอเซีย
ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี 
indirect hemagglutination 
test 

สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่า 
สวนสัตว์ ครั้งที่ 5 การอนุรักษ์เชิง
บูรณาการเพื่อทางรอดของ 
สรรพชีวิต. หน้าที่ 108-109. วันที่ 
27-28 กรกฏาคม 2554 ณ ห้อง
กรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม
รอยัลริเวอร์ 
  

0.125  TCI   
ล าดับที่ 

40 สมโภชน์ วีระกุล,  
สุรางคนางค์ ไชยศักด์ิ,  
ปริญ เลี่ยวเพ็ญวงษ์,  
วันเสน่ห์ โตอนันต์,  
สมพงษ์ บุญสนอง,  
สุระพงษ์ ธีวีระปัญญา,  
วรรณี สันตมนัส,  
มหิศร ประภาสะโนบล 

การศึกษาเบื้องต้นการ
คุมก าเนิดลิงแสมและลิงวอก
โดยการฝังฮอร์โมนลีโวนอร์ 
เจสเตรล 

สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่า 
สวนสัตว์ ครั้งที่ 5 การอนุรักษ์เชิง
บูรณาการเพื่อทางรอดของ 
สรรพชีวิต, หน้า 13-16. ห้อง 
กรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม
รอยัลริเวอร์ : 27-28 ก.ค. 2554 

0.125  TCI   
ล าดับที่ 

41 ประสาทพร บริสทุธิ์เพ็ชร, 
พิทัย กาญบุตร 

PATHOGENICITY IN 
EXPERIMENTAL INFECTED 
NILE TILAPIA (Oreochromis 
niloticus) OF 
Streptococcus agalactiae 
ISOLATED FROM DISEASED 
FISH 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 37, หน้า 1-4. โรงแรม 
เซ็นดาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรลั
เวิลด์ : 10-12 ต.ค. 2554 

0.125  TCI   
ล าดับที่ 

42 บงกช นพผล การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง
และฆ่าเชื้อของมะรุมและยี่หร่า
ต่อเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่
แยกได้จากเนื้อไก่ 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับ
เศรษฐกิจการเกษตร, หน้า 107-
111. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 
1-4 ก.พ. 2554 

0.125  TCI   
ล าดับที่ 

43 บงกช นพผล การลดการปนเปื้อนของ
เนื้อเยื่อไก่โดยใช้กรดซัคซินิก 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 
127-131. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 1-4 
ก.พ. 2554 

0.125  TCI   
ล าดับที่ 
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ตารางที่ 13 :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ปีการศึกษา 2554  
   (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

ท่ี ช่ืออาจารย์/นักวิจัย 
ช่ือผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ี 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
ปีท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

หลักฐานรับรองการน าไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 
1 รศ.ดร.สุณีรัตน์         

เอี่ยมละมัย 
Nutritional Interactions 
with Reproductive 
Performance in Dairy 
Cattle 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2554 เอกสารการประชุมวิชาการ
นานาชาติ International 
Seminar and 2nd Congress 
of SEAVSA “ Increasing 
Animal Production through 
Zoonoses and 
reproductive disorder 
handling, and the 
Implementation of 
Biotechnolo”  
ณ Surabaya-Indonesiagy 

2 การลดต้นทุนโดยการผลิต
น้ านมคุณภาพดีและเพิ่มการ
ผสมติด 

สหกรณ์โคนม จ.สระบุร ี 2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม หินซ้อน จ.สระบุรี 

3 การลดต้นทุนโดยการผลิต
น้ านมคุณภาพดีและเพิ่มการ
ผสมติด 

สหกรณ์โคนม วาริชภูมิ  
จ.สกลนคร  

2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม วาริชภูมิ จ.สกลนคร 

4 การลดต้นทุนโดยการผลิต
น้ านมคุณภาพดีและเพิ่มการ
ผสมติด 

สหกรณ์โคนมพิมาย  
จ.นครราชสีมา  

2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม    พิมาย จ.นครราชสีมา  

5 Milk quality and food 
safety for ASEAN: Thai 
Dairying and ASEAN 

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 
International conference on 
Golbal Issues Influencing Human 
and Animal Health for ASEAN. ณ 
Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
Hotel Khon Kaen Thailand 

2555 เอกสารประกอบการประชุม 
และหนังสือรับรองจากประธาน
จัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติฯ  

6 ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง  
 

การลดต้นทุนโดยการจัดการ
อาหาร  

สหกรณ์โคนม วาริชภูมิ  
จ.สกลนคร  

2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม วาริชภูมิ จ.สกลนคร 

7 การลดต้นทุนโดยการจัดการ
อาหาร  

สหกรณ์โคนม  
จ.สระบุรี 

2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม หินซ้อน จ.สระบุรี 

8 การลดต้นทุนโดยการจัดการ
อาหาร  

สหกรณ์โคนมพิมาย  
จ.นครราชสีมา  

2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม    พิมาย จ.นครราชสีมา  

9 ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ การควบคุมป้องกันโรคพยาธิ
ในโคนม  

สหกรณ์โคนม หินซ้อน จังหวัดสระบุรี 2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม หินซ้อน จ.สระบุรี 

10 การควบคุมป้องกันโรคพยาธิ
ในโคนม  

สหกรณ์โคนม พิมาย  
จ.นครราชสีมา  

2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม หินซ้อน จ.สระบุรี 

11 การควบคุมป้องกันโรคพยาธิ
ในโคนม  

สหกรณ์โคนม วาริชภูมิ  
จ.สกลนคร  

2555 หนังสือรับรองจากสหกรณ์โค
นม หินซ้อน จ.สระบุรี 

12 ผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา Current update on 
prevalence of 
Opisthorchis viverrini 
infection of cats and 
dogs in the endemic 
areas of human 
opisthorchiasis in Khon 
Kaen, Thailand 

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 
International conference on 
Golbal Issues Influencing Human 
and Animal Health for ASEAN. ณ 
Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
Hotel Khon Kaen Thailand 

2555 หนังสือรับรองจากประธานจัด
งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ  

13 อ.สุวลักษณ์ ศรีสุภา Laminitis and milk 
production in dairy 
cows 

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 
International conference on 
Golbal Issues Influencing Human 
and Animal Health for ASEAN. ณ 
Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
Hotel Khon Kaen Thailand 

2555 หนังสือรับรองจากประธานจัด
งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ  
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ตารางที่ 14   บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล  
  ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิปีปฏิทิน 2554  
 

จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิง (Cited) และได้รบัการตีพิมพ์ (new printed) คณะสัตวแพทยศาตร ์
          2553 2554   ALL 
new printed (บทความ)     13 8   86 
Cited (บทความ)     38 44   60 
  (ครั้ง)     100 114   570 

 

NO. 
Publicat
ion Year 

Document Title Authors ISSN Journal Title 
Volu
me 

Issue impact 
factor 

1 2012 High prevalence of 
Opisthorchis viverrini 
infection in reservoir 
hosts in four districts of 
Khon Kaen Province, an 
opisthorchiasis endemic 
area of Thailand 

Aunpromma S., 
Tangkawattana P.,  
Papirom P.,   
Kanjampa P., 
Tesana S.,  
Sripa B., 
Tangkawattana S. 

13835769 Parasitology 
International 

61 1   

2 2011 The effect of 
lemongrass oil and its 
major components on 
clinical isolate mastitis 
pathogens and their 
mechanisms of action 
on Staphylococcus 
aureus DMST 4745 

Aiemsaard J., 
Aiumlamai S., 
Aromdee C., 
Taweechaisupapong S., 
Khunkitti W. 

345288 Research in 
Veterinary 
Science 

91 3   

3 2011 Study on efficacy of 
natural Thai clays for 
adsorption of aflatoxin 
B1 

Tengjaroenkul B., 
Tengjaroenkul U., 
Wongtangtintharn S. 

1213784 Livestock 
Research for 
Rural 
Development 

23 11   

4 2011 Sequence analysis of S1 
genes of infectious 
bronchitis virus isolated 
in Thailand during 2008-
2009: Identification of 
natural recombination 
in the field isolates 

Pohuang T., 
Chansiripornchai N., 
Tawatsin A., 
Sasipreeyajan J. 

9208569 Virus Genes 43 2 1.693 

5 2011 Serotypes, molecular 
and antimicrobial 
characteristics of 
Campylobacter jejuni 
isolated from chicken 
meats in Northeastern 
Thailand during 
December, 2007 to 
June, 2008 

Noppon B., 
Asai T., 
Kataoka Y., 
Sawada T. 

1253395 Songklanakarin 
Journal of 
Science and 
Technology 

33 5   

6 2011 Screening of lactic acid 
bacteria isolated from 
chicken ceca for In vitro 
growth inhibition of 
Salmonella enteritica 
serovar enteritidis 

Surachon P., 
Sukon P., 
Chaveerach P., 
Waewdee P., 
Soikum C. 

16805593 Journal of 
Animal and 
Veterinary 
Advances 

10 8   
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NO. 
Publicat
ion Year 

Document Title Authors ISSN Journal Title 
Volu
me 

Issue impact 
factor 

7 2011 A portrait of the 
transcriptome of the 
neglected trematode, 
Fasciola  igantic-
biological and 
biotechnological 
implications 

Young N.D., 
Gasser R.B., 
Jex A.R., 
Cantacessi C., 
Hall R.S., 
Campbell B.E., 
Spithill T.W., 
Tangkawattana S., 
Tangkawattana P., 
Laha T. 

  PloS Neglected 
Tropical Diseases 

5 2   

8 2011 Dietary intake of total 
and inorganic arsenic by 
adults in arsenic-
contaminated Dan 
Chang district, Thailand, 
using duplicate food 
approach 

Ruangwises S., 
Ruangwises N., 
Saipan P. 

74861 Bulletin of 
Environmental 
Contamination 
and Toxicology 

86 2   

9 2011 Semen quality and 
chromatin condensation 
in domestic cat sperm 
during passage through 
the epididymis 

Sringam S., 
Kitiyanant Y., 
Lewin L.M., 
Saikhun K. 

755192 Kasetsart Journal 
– Natural Science 

45 1   

10 2010 Enrichment culture and 
molecular identification 
of diverse Bartonella 
species in stray dogs 

Bai Y., 
Kosoy M.Y., 
Boonmar S., 
Sawatwong P., 
Sangmaneedet S., 
Peruski L.F. 

3781135 Veterinary 
Microbiology 

146  3-4   

11 2010 Optimal port placement 
could improve the 
ergonomic design of 
laparoscope 
manipulating robot 

Khampitak K., 
Wattanachai S., 
Kunkitti P., 
Kumpa N., 
Techajedchadarungsri S., 
Samsong P., 
Khampitak T., 
Seejorn K. 

  ICCAS 2010 – 
International 
Conference on 
Control, 
Automation and 
Systems 

      

12 2010 Validation and 
comparison of two 
methods of measuring 
lactate in equine 
plasma 

Butudom P., 
Foreman J.H., 
Kline K.H., 
Whittem E.L. 

4251644 Equine Veterinary 
Journal 

42 38   

13 2010 Surface modification of 
electrospun PCL 
scaffolds by plasma 
treatment and addition 
of adhesive protein to 
promote fibroblast cell 
adhesion 

Siri S., 
Wadbua P., 
Amornkitbamrung V., 
Kampa N., 
Maensiri S. 

2670836 Materials Science 
and Technology 

26 11   

14 2010 Chronic mastitis in small 
dairy cattle herds in 
Muang khon kaen 

Kampa J., 
Sukolapong V., 
Chaiyotwittakun A., 
Rerk-u-suke S., 
Polpakdee A. 

1256491 Thai Journal of 
Veterinary 
Medicine 

40 3   



29
รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2555

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

29 
 

 

NO. 
Publicat
ion Year 

Document Title Authors ISSN Journal Title 
Volu
me 

Issue impact 
factor 

15 2010 Erratum to Comparative 
study of the 
characteristics and 
properties of 
tendinocytes derived 
from three tendons in 
the equine forelimb, 
[Tissue and Cell, (2010), 
42, 9-17] 

Hosaka Y.Z., 
Takahashi H., 
Uratsuji T., 
Tangkawattana P., 
Ueda H., 
Takehana K. 

408166 Tissue and Cell 42 4   

16 2010 Probabilistic risk 
assessment of cancer 
from exposure inorganic 
arsenic in duplicate 
food by villagers in 
Ronphibun, Thailand 

Saipan P., 
Ruangwises S. 

19061714 EnvironmentAsia 3 2   

17 2010 RNA interference 
targeting nucleocapsid 
protein I inhibits 
classical swine fever 
virus replication in SK-6 
cells 

Porntrakulpipat S., 
Supankong S., 
Chatchawanchonteera A., 
Pakdee P. 

3781135 Veterinary 
Microbiology 

142  1-2   

18 2010 Rapid detection of 
Dirofilaria immitis in 
mosquito vectors and 
dogs using a real-time 
fluorescence resonance 
energy transfer PCR and 
melting curve analysis 

Thanchomnang T., 
Intapan P.M., 
Lulitanond V., 
Sangmaneedet S., 
Chungpivat S., 
Taweethavonsawat P., 
Choochote W., 
Maleewong W. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

168  3-4   

19 2010 Localization of 
oestrogen receptors 
alpha (ERฮฑ) and beta 
(ERฮฒ) within various 
buffalo ovarian cell 
types 

Srisuwatanasagul S., 
Manee-In S., 
Kunkitti P., 
Srisuwatanasagul K. 

1256491 Thai Journal of 
Veterinary 
Medicine 

40 1   

20 2010 Dietary intake of total 
and inorganic arsenic by 
adults in arsenic-
contaminated area of 
Ron Phibun District, 
Thailand 

Ruangwises S., 
Saipan P. 

74861 Bulletin of 
Environmental 
Contamination 
and Toxicology 

84 3   

21 2010 Comparative study of 
the characteristics and 
properties of 
tendinocytes derived 
from three tendons in 
the equine forelimb 

Hosaka Y.Z., 
Takahashi H., 
Uratsuji T., 
Tangkawattana P., 
Ueda H., 
Takehana K. 

408166 Tissue and Cell 42 1   
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ion Year 

Document Title Authors ISSN Journal Title 
Volu
me 

Issue impact 
factor 

22 2010 DNA binding and 
cleavage behaviors of 
copper(II) complexes 
with amidino-O-
methylurea and N-
methylphenyl-amidino-
O-methylurea, and their 
antibacterial activities 

Chaveerach U., 
Meenongwa A., 
Trongpanich Y., 
Soikum C., 
Chaveerach P. 

2775387 Polyhedron 29 2 2.034 

23 2009 Efficacy of various 
strains of infectious 
bronchitis vaccine 
against 
nephropathogenic 
infectious bronchitis 
virus isolated from 
chickens in Thailand 

Pohuang T., 
Chuachan K., 
Chansiripornchai N., 
Sasipreeyajan J. 

1256491 Thai Journal of 
Veterinary 
Medicine 

39 4   

24 2009 Bovine herpesvirus type 
1 (BHV-1) and bovine 
viral  igantic virus 
(BVDV) infections in 
dairy herds: Self 
clearance and the 
detection of 
seroconversions against 
a new atypical pestivirus 

Kampa J., 
Alenius S., 
Emanuelson U., 
Chanlun A., 
Aiumlamai S. 

10900233 Veterinary 
Journal 

182 2   

25 2009 Esophageal anatomy of 
the llama (lama glama) | 
Anatomรญa del esรณ
fago de la llama (lama 
glama) 

Sukon P., 
Timm K.I., 
Valentine B.A. 

7179367 International 
Journal of 
Morphology 

27 3   

26 2009 Prevalence of 
Mycoplasma bovis and 
other contagious bovine 
mastitis pathogens in 
bulk tank milk of dairy 
cattle herds in Khon 
Kaen province, Thailand 

Kampa J., 
Sukolapong V., 
Buttasri A., 
Charoenchai A. 

1256491 Thai Journal of 
Veterinary 
Medicine 

39 3   

27 2009 Site-Dependent 
Differences in Collagen 
Lamellae in the Corneal 
Substantia Propria of 
Beagle Dogs 

Nagayasu A., 
Hirayanagi T., 
Tanaka Y., 
Tangkawattana P., 
Ueda H., 
Takehana K. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical Science 

71 9   

28 2009 Virus recovery and full-
length sequence 
analysis of atypical 
bovine pestivirus 
Th/04_KhonKaen 

Liu L., 
Kampa J., 
Belak S., 
Baule C. 

3781135 Veterinary 
Microbiology 

138  1-2   

29 2009 P10 Prevalence of 
Vancomycin-resistant 
Enterococci (VRE) in 
companion dogs and 
cats in Thailand 

Siriwattanachai K., 
Chalermchaikit T., 
Lertworapreecha N., 
Angkititrakul S., 
Suriyasathaporn W. 

1256491 Thai Journal of 
Veterinary 
Medicine 

39 1   
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ion Year 
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me 

Issue impact 
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30 2009 Clinicopathological 
study of experimentally 
induced canine 
monocytic ehrlichiosis 

Rungsipipat A., 
Oda M., 
Kumpoosiri N., 
Wangnaitham S., 
Poosoonthontham R., 
Komkaew W., 
Suksawat F., 
Ryoji Y. 

16185641 Comparative 
Clinical 
Pathology 

18 1   

31 2009 Clinical evaluation of 
canine mast cell tumor 
treatment between 
combined vinblastine 
and prednisolone and 
single prednisolone 

Rungsipipat A., 
Srichat W., 
Charoenvisal N.T., 
Manachai N., 
Jearanai W., 
Wangnaitham S., 
Tangkawattana P., 
Tangkawattana S. 

16185641 Comparative 
Clinical 
Pathology 

18 1   

32 2008 Mutations of KRAS and 
TP53 in a minor 
proportion of 
opisthorchis viverrini-
associated 
cholangiocarcinomas in 
a hamster model 

Tangkawattana S., 
Kaewkes S., 
Pairojkul C., 
Tangkawattana P., 
Sripa B. 

15137368 Asian Pacific 
Journal of 
Cancer 
Prevention 

9 1   

33 2008 Effect of collagen 
oligopeptide injection 
on rabbit tenositis 

Ueda H., 
Meguri N., 
Minaguchi J., 
Watanabe T., 
Nagayasu A., 
Hosaka Y., 
Tangkawattana P., 
Kokai Y., 
Takehana K. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical Science 

70 12   

34 2008 Mimotope identification 
from monoclonal 
antibodies of 
Burkholderia 
pseudomallei using 
random peptide phage 
libraries 

Na-ngam N., 
Ramasoota P., 
Kalambaheti T., 
Ekpo P., 
Pitaksajjakul P., 
Jamornthanyawat N., 
Chantratita N., 
Sirisinha S., 
Yamabhai M., 
Thamlikitkul V. 

359203 Transactions of 
the Royal Society 
of Tropical 
Medicine and 
Hygiene 

102 1   

35 2008 Phylogenetic 
relationships of wildlife 
order  igantic  in 
Thailand inferred from 
the internal transcribed 
spacer region 

Chaveerach A., 
Srisamoot N., 
Nuchadomrong S., 
Sattayasai N., 
Chaveerach P., 
Tanomtong A., 
Pinthong K. 

17273048 Journal of 
Biological 
Sciences 

8 2   
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36 2008 Morphological analysis 
of corneal opacity in 
shiba dog with GM1 
gangliosidosis 

Nagayasu A., 
Nakamura T., 
Yamato O., 
Tsuzuki K., 
Hosaka Y., 
Ueda H., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical Science 

70 9   

37 2008 Molecular 
characterization of Thai 
Ehrlichia canis and 
Anaplasma platys 
strains detected in dogs 

Pinyoowong D., 
Jittapalapong S., 
Suksawat F., 
Stich R.W., 
Thamchaipenet A. 

15671348 Infection, 
Genetics and 
Evolution 

8 4   

38 2008 Immune responses of 
selected phagotopes 
from monoclonal 
antibodies of 
Burkholderia 
pseudomallei 

Na-ngam N., 
Yamabhai M., 
Ramasoota P., 
Kalambaheti T., 
Ekpo P., 
Pitaksajjakul A., 
Jamornthanyawat N., 
Chantratita N., 
Sirisinha S., 
Thamlikitkul V., 
Chaicumpa W. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 
Medicine and 
Public Health 

39 3   

39 2008 Ethnoveterinary study 
for antidermatophytic 
activity of Piper betle, 
Alpinia  igantic and 
Allium ascalonicum 
extracts in vitro 

Trakranrungsie N., 
Chatchawanchonteera A., 
Khunkitti W. 

345288 Research in 
Veterinary 
Science 

84 1   

40 2007 Effects of measurement 
of plasma activity input 
on normalization of 
glomerular filtration rate 
to plasma volume in 
dogs 

Kampa N., 
Lord P., 
Maripuu E., 
Hoppe A. 

10588183 Veterinary 
Radiology and 
Ultrasound 

48 6   

41 2007 Characteristics of 
collagen fibrils in the 
entire equine superficial 
digital flexor tendon 

Sese M., 
Ueda H., 
Watanabe T., 
Yamamoto E., 
Hosaka Y., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

0030154X Okajimas Folia 
Anatomica 
Japonica 

84 3   

42 2007 ATF3 transgenic mice: 
Structural analysis of 
cardiac myocytes 

Klomkleaw W., 
Tangkawattana P., 
Hai T., 
Okamoto Y., 
Muto M., 
Yamaguchi M. 

15131874 ScienceAsia 33 3 0.176 
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43 2007 17ฮฒ-Estradiol reduces 
nitrotyrosine 
immunoreactivity and 
increases SOD1 and 
SOD2 immunoreactivity 
in nigral neurons in 
male mice following 
MPTP insult 

Tripanichkul W., 
Sripanichkulchai K., 
Duce J.A., 
Finkelstein D.I. 

68993 Brain Research 1164 1   

44 2007 Genetic relationships 
among wild Felidae in 
Thailand using AFLP 
markers 

Srisamoot N., 
Chaveerach A., 
Nuchadomrong S., 
Sattayasai N., 
Chaveerach P., 
Tanomtong A., 
Pinthong K. 

10288880 Pakistan Journal 
of Biological 
Sciences 

10 16   

45 2007 Knockdown of the 
bovine prion gene PRNP 
by RNA interference 
(RNAi) technology 

Sutou S., 
Kunishi M., 
Kudo T., 
Wongsrikeao P., 
Miyagishi M., 
Otoi T. 

14726750 BMC 
Biotechnology 

7     

46 2007 Improvement of 
transgenic cloning 
efficiencies by culturing 
recipient oocytes and 
donor cells with 
antioxidant vitamins in 
cattle 

Wongsrikeao P., 
Nagai T., 
Agung B., 
Taniguchi M., 
Kunishi M., 
Suto S., 
Otoi T. 

1040452X Molecular 
Reproduction 
and 
Development 

74 6   

47 2007 A longitudinal study of 
seroprevalence and 
seroconversion of 
Neospora caninum 
infection in dairy cattle 
in northeast Thailand 

Chanlun A., 
Emanuelson U., 
Frossling J., 
Aiumlamai S., 
Bjorkman C. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

146  3-4   

48 2007 Evaluation of a 
commercial erns-
capture ELISA for 
detection of BVDV in 
routine diagnostic cattle 
serum samples 

Kampa J., 
Stahl K., 
Renstrom L.H.M., 
Alenius S. 

0044605X Acta Veterinaria 
Scandinavica 

49 1   

49 2007 Natural infection of 
cattle with an atypical 
‘HoBi’-like pestivirus – 
Implications for BVD 
control and for the 
safety of biological 
products 

Stahl K., 
Kampa J., 
Alenius S., 
Persson Wadman A., 
Baule C., 
Aiumlamai S., 
Belak S. 

9284249 Veterinary 
Research 

38 3   

50 2007 The influence of bovine 
neutrophils on in vitro 
phagocytosis and killing 
of Staphylococcus 
aureus in heifers 
supplemented with 
selenium and vitamin e 

Suwanpanya N., 
Wongpratoom W., 
Wanapat M., 
Aiumlamai S., 
Wittayakun S., 
Wachirapakorn C. 

1253395 Songklanakarin 
Journal of 
Science and 
Technology 

29 3   
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51 2007 Effects of protein levels 
in concentrate and rice 
straw or urea-treated 
rice straw on growth 
performance, carcass 
characteristics and 
consumer acceptance 
of meat from goat and 
sheep 

Uriyapongsan S., 
Toburan W., 
Sanpoomi P., 
Tangkawattana P. 

1253395 Songklanakarin 
Journal of 
Science and 
Technology 

29 2   

52 2007 Seasonal variation in 
semen quality of 
swamp buffalo bulls 
(Bubalus bubalis) in 
Thailand 

Koonjaenak S., 
Chanatinart V., 
Aiumlamai S., 
Pinyopumimintr T., 
Rodriguez-Martinez H. 

1008682X Asian Journal of 
Andrology 

9 1   

53 2006 Variations of Neospora 
caninum antibody 
levels in milk during 
lactation in dairy cows 

Chanlun A., 
Emanuelson U., 
Aiumlamai S., 
Bjorkman C. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

141  3-4   

54 2006 Differential induction of 
apoptosis by type A and 
B trichothecenes in 
Jurkat T-lymphocytes 

Nasri T., 
Bosch R.R., 
Voorde S.t., 
Fink-Gremmels J. 

8872333 Toxicology in 
Vitro 

20 6   

55 2006 Estrogen down-regulates 
glial activation in male 
mice following 1-
methyl-4-phenyl-1,2,3,6-
tetrahydropyridine 
intoxication 

Tripanichkul W., 
Sripanichkulchai K., 
Finkelstein D.I. 

68993 Brain Research 1084 1   

56 2006 Application of repeated 
bulk milk testing for 
identification of 
infection dynamics of 
Neospora caninum in 
Thai dairy herds 

Chanlun A., 
Emanuelson U., 
Chanlun S., 
Aiumlamai S., 
Bjorkman C. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

136  3-4   

57 2005 Epidemiology of 
antimicrobial resistance 
in Salmonella isolated 
from pork, chicken meat 
and humans in Thailand 

Angkititrakul S., 
Chomvarin C., 
Chaita T., 
Kanistanon K., 
Waethewutajarn S. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 
Medicine and 
Public Health 

36 6   

58 2005 Evaluation of diagnostic 
tests for Trypanosoma 
evansi in experimentally 
infected pigs and 
subsequent use in field 
surveys in North 
Vietnam and Thailand 

Holland W.G., 
Thanh N.G., 
Do T.T., 
Sangmaneedet S., 
Goddeeris B., 
Vercruysse J. 

494747 Tropical Animal 
Health and 
Production 

37 6   

59 2005 Antifungal activities of 
aroma components 
from Alpinia  igantic 
against water molds 

Chukanhom K., 
Borisuthpeth P., 
Hatai K. 

13424815 Biocontrol 
Science 

10 3   
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60 2005 Effects of training on 
potassium homeostasis 
during exercise and 
skeletal muscle Na+,K+-
ATPase concentration in 
young adult and 
middle-aged Dutch 
Warmblood horses 

Suwannachot P., 
Joosten B.J.L.J., 
Klarenbeek A., 
Hofma J., 
Enzerink E., 
van Weeren P.R., 
Everts M.E. 

29645 American Journal 
of Veterinary 
Research 

66 7   

61 2004 BVDV and BHV-1 
infections in dairy herds 
in northern and 
northeastern Thailand 

Kampa J., 
Stahl K., 
Moreno-Lopez J., 
Chanlum A., 
Aiumlamai S., 
Alenius S. 

0044605X Acta Veterinaria 
Scandinavica 

45 4   

62 2004 Morphological study of 
the golgi tendon organ 
in equine superficial 
digital flexor tendon 

Watanabe T., 
Hosaka Y., 
Yamamoto E., 
Ueda H., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

0030154X Okajimas Folia 
Anatomica 
Japonica 

81  2-3   

63 2004 The effect of quicklime 
(calcium oxide) as an 
inhibitor of Burkholderia 
pseudomallei 

Na-ngam N., 
Angkititakul S., 
Noimay P., 
Thamlikitkul V. 

359203 Transactions of 
the Royal Society 
of Tropical 
Medicine and 
Hygiene 

98 6   

64 2004 Effect of organic acids in 
drinking water for young 
broilers on 
Campylobacter 
infection, volatile fatty 
acid production, gut 
microflora and 
histological cell changes 

Chaveerach P., 
Keuzenkamp D.A., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

325791 Poultry Science 83 3   

65 2004 Freshwater fungi 
isolated from eggs of 
the common carp 
(Cyprinus carpio) in 
Thailand 

Chukanhom K., 
Hatai K. 

13403540 Mycoscience 45 1 0.774 

66 2004 Antagonistic activities of 
several bacteria on in 
vitro growth of 10 
strains of 
Campylobacter 
jejuni/coli 

Chaveerach P., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

1681605 International 
Journal of Food 
Microbiology 

90 1   

67 2003 Immunodiagnosis of 
human fascioliasis using 
an antigen of Fasciola 
 igantic adult worm 
with the molecular 
mass of 27 kDa by a 
dot-elisa 

Intapan P.M., 
Maleewong W., 
Nateeworanart S., 
Wongkham C., 
Pipitgool V., 
Sukolapong V., 
Sangmaneedet S. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 
Medicine and 
Public Health 

34 4   
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68 2003 The immunologic 
response of dogs to 
Bartonella vinsonii 
subspecies berkhoffii 
antigens: As assessed by 
Western immunoblot 
analysis 

Breitschwerdt E.B., 
Suksawat J., 
Chomel B., 
Hegarty B.C. 

10406387 Journal of 
Veterinary 
Diagnostic 
Investigation 

15 4   

69 2003 Haliphthoros 
milfordensis isolated 
from black tiger prawn 
larvae (Penaeus 
monodon) in Vietnam 

Chukanhom K., 
Borisutpeth P., 
Van Khoa L., 
Hatai K. 

13403540 Mycoscience 44 2 0.774 

70 2003 Microscopic anatomy of 
the orbital Harderian 
gland in the common 
tree shrew (Tupaia glis) 

Pradidarcheep W., 
Asavapongpatana 
S.,Mingsakul T., 
Poonkhum R., 
Nilbu-nga S., 
Somana R. 

3622525 Journal of 
Morphology 

255 3   

71 2003 Survival and 
resuscitation of ten 
strains of 
Campylobacter jejuni 
and Campylobacter coli 
under acid conditions 

Chaveerach P., 
Ter Huurne A.A.H.M., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

992240 Applied and 
Environmental 
Microbiology 

69 1   

72 2002 Use of bulk milk for 
detection of Neospora 
caninum infection in 
dairy herds in Thailand 

Chanlun A., 
Naslund K., 
Aiumlamai S., 
Bjorkman C. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

110  1-2   

73 2002 Micromorphological 
characteristics of 
hepatic sinusoidal 
endothelial cells and 
their basal laminae in 
five different animal 
species 

Higashi N., 
Ueda H., 
Yamada O., 
Oikawa S., 
Koiwa M., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

0030154X Okajimas Folia 
Anatomica 
Japonica 

79 5   

74 2002 Ontogenic development 
of the intestinal 
enzymes of cultured 
Nile tilapia, Oreochromis 
niloticus L. 

Tengjaroenkul B., 
Smith B.J., 
Smith S.A., 
Chatreewongsin U. 

448486 Aquaculture 211  1-4 2.044 

75 2002 Effect of Tetrahymena 
on the occurrence of 
achlyosis in the guppy 

Lawhavinit O., 
Chukanhom K., 
Hatai K. 

13403540 Mycoscience 43 1 0.774 

76 2002 The effect of ascorbic 
acid and L-histidine 
therapy on acute 
mammary inflammation 
in dairy cattle 

Chaiyotwittayakun A., 
Erskine R.J., 
Bartlett P.C., 
Herdt T.H., 
Sears P.M., 
Harmon R.J. 

220302 Journal of Dairy 
Science 

85 1   
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77 2001 Some biological 
characteristics of 
Tetrahymena corlissi 
isolated from guppy in 
Thailand 

Hatai K., 
Chukanhom K., 
Lawhavinit O.-A., 
Hanjavanit C., 
Kunitsune M., 
Imai S. 

0388788X Fish Pathology 36 4   

78 2001 Serologic and molecular 
evidence of coinfection 
with multiple vector-
borne pathogens in 
dogs from Thailand 

Suksawat J., 
Xuejie Y., 
Hancock S.I., 
Hegarty B.C., 
Nilkumhang P., 
Breitschwerdt E.B. 

8916640 Journal of 
Veterinary 
Internal Medicine 

15 5   

79 2001 Are low-density 
granulocytes the major 
target cells of classical 
swine fever virus in the 
peripheral blood? 

Porntrakulpipat S., 
Depner K.R., 
Moennig V. 

9311793 Journal of 
Veterinary 
Medicine, Series B 

48 8   

80 2001 Immune response in 
hormonally-induced 
prostatic hyperplasia in 
the dog 

Mahapokai W., 
Van den Ingh T.S.G.A.M., 
Van Mil F., 
Van Garderen E., 
Schalken J.A., 
Mol J.A., 
Van Sluijs F.J. 

1652427 Veterinary 
Immunology and 
Immunopathology 

78  3-4   

81 2000 Models for studying 
benign prostatic 
hyperplasia 

Mahapokai W., 
Van Sluijs F.J., 
Schalken J.A. 

13657852 Prostate Cancer 
and Prostatic 
Diseases 

3 1   

82 2000 Application of Latex 
Beads Agglutination Test 
for the Detection of the 
Antibody against Virus-
Infection-Associated 
(VIA) Antigen of Foot-
and-Mouth Disease 
(FMD) Virus 

Sugimura T., 
Suzuki T., 
Chatchawanchonteera A., 
Sinuwonkwat P., 
Tsuda T., 
Murakami Y. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical Science 

62 7   

83 2000 Cell kinetics and 
differentiation after 
hormonal-induced 
prostatic hyperplasia in 
the dog 

Mahapokai W., 
Xue Y., 
Van Garderen E., 
Van Sluijs F.J., 
Mol J.A., 
Schalken J.A. 

2704137 Prostate 44 1 3.377 

84 1999 Epidemiology of 
arabinose assimilation in 
Burkholderia 
pseudomallei isolated 
from patients and soil in 
Thailand 

Trakulsomboon S., 
Vuddhakul V., 
Tharavichitkul P., 
Na-Gnam N., 
Suputtamongkol Y., 
Thamlikitkul V. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 
Medicine and 
Public Health 

30 4   

85 1999 Epidemiology of 
Burkholderia 
pseudomallei in 
Thailand 

Vuddhakul V., 
Tharavichitkul P., 
Na-Ngam N., 
Jitsurong S., 
Kunthawa B., 

29637 American Journal 
of Tropical 
Medicine and 
Hygiene 

60 3   
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Noimay P., 
Noimay P., 
Binla A., 
Thamlikitkul V. 

86 1997 Antimicrobial activities 
against bacterial 
vaginosis: Associated 
anaerobic isolates from 
Thai pregnant women 

Puapermpoonsiri S., 
Watanabe K., 
Kato N., 
Lumbiganon P., 
Puapermpoonsiri P., 
Ueno K. 

0954139X Reviews in 
Medical 
Microbiology 

8 1   
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university of Agriculture and Forestry, Vietnam.    

ระดับคณะ 
 

25 พ.ค. 52 – 25 พ.ค. 57 

9 Faculty of Agriculture, National University of Laos. (Lao 
P.D.R.)  

ระดับคณะ 26 ก.ค. 50 – 26 ก.ค. 55 

10 University of Pennsylvania, The United States of America. ระดับคณะ 30 ส.ค. 54 – ปัจจุบัน 
11 Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts 

University, The United States of America. 
ระดับคณะ 25 ก.ย. 55 – 25 ก.ย. 56 

12 Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra, 
Malaysia. 

ระดับมหาวิทยาลยั - 

 
 
ตารางที่ 16  การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

รายละเอียดการประชุมสัมมนา 

1 ชื่อการประชุมสัมมนา :  โครงการอบรมศัลยกรรมพยาธิวิทยาส าหรับสตัวแพทย์ (Surgical Pathology for Veterinary 
Practitioner: is it worth the money) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :  วันที่ 21-22 มีนาคม 2555  
วิทยากร  :  Assoc.Prof.Dr.Matti Kiupel, Michigan State University, USA 
วัตถุประสงค์  :  1) เพื่อแนะน าและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศัลยกรรมพยาธิวิทยาให้แก่สัตวแพทย์ในส่วนราชการและภาคเอกชน 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การวินิจฉัย และการวิจัยความผิดปกติของเนื้อเยื่อสัตว์     2) เพื่อกระตุ้นให้สัตวแพทย์เห็น
ความส าคัญของการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพยาธิวิทยา ตลอดจนการน าไปใช้      3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
และทักษะในการวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิวิทยา และหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (ภาคบ่าย) 
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รายละเอียดการประชุมสัมมนา 

2 ชื่อการประชุมสัมมนา :  โครงการอบรมระยะสั้นในหลักสูตรด้านอายุรศาสตร ์ด้านศัลยศาสตร์ และดา้นวิทยาการสบืพันธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :  27 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2555 
ความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นรว่มกับส านกังานความรว่มมือเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ (สพร.)   
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร (อาจารย์) คณะเกษตรศาสตร์นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว   

3 ชื่อการประชุมสัมมนา :  ประชุมวชิาการนานาชาติสตัวแพทยศาสตร ์มข. ครั้งที่ 13 The 13th KVAC International 
Conference “Transboundary Diseases; Impact on ASEAN One Health” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :   วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  
วัตถุประสงค์  :  การน าเสนอเกีย่วกับเรื่องโรคติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายขา้มประเทศ ที่จะส่งผลต่อกลุ่มประเทศอาเซียน งาน
ทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เล็ก สัตว์ป่า สัตว์แปลก และการน าเสนอผลงานวิชาการ นอกจากนี้แล้วหน่วยงานเจ้าภาพรว่ม ศูนย์วิจยัและ
บริการตรวจวินิจฉยัโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าเสนอในเร่ือง โรคลิ้นหัวใจติดเชื้อจากสัตว์สู่คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 477 คนประกอบไปด้วยประเทศไทย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อินโดนีเซีย ลิเบยี เบลเยีย่ม และ
สาธารณรัฐประชาชาลาว   
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :  9-10 มิถุนายน 2554 
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ตารางที่ 17  ชาวต่างชาติมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานในคณะฯ   

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1 Ms. Nancy Claxton DAI ก.พ. 55 ติดตามการด าเนนิโครงการ

ร่วมกับ UDAID ในการให้

ความช่วยเหลอืด้านการสตัว

แพทย์ในลาว 

2 Dr. Deborah T. Kochevar Cummings School of 

Veterinary Medicine, Tufts 

University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

13 ก.พ. 55 เจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการและการท าวจิัย

ร่วมกับ Tufts University 

เพื่อช่วยเหลอืการสัตวแพทย์

ของ ม.ลาว  

3 Dr. Saul Tzipori 

4 Dr. Jenny 

5 Dr. Stan  

6 Dr. Tin Ngwe University of Veterinary 

Science, Yezin ประเทศสหภาพ

พม่า 

29 ก.พ. – 1 มี.ค. 55 หารือความร่วมมือทาง

วิชาการและบรรยายพิเศษ

แก่ นศ. ป.โท/เอก 

7 Dr. Matti   Kiupel College of Veterinary 

Medicine, 

Michigan State University 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

21 – 22 มี.ค. 55 มาบรรยายพิเศษหัวขอ้ 

“Surgical Pathology for 

Veterinary Practitioner: 

is it worth the money?” 

8 Dr. Robert Paling  Faculty of Veterinary 

Medicine, Utrecht University 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์

9 เม.ย. 55 หารือความร่วมมือทางด้าน

วิชาการและงานวจิัย 

9 Dr.Thomas Schonewille Faculty of Veterinary 

Medicine, Utrecht University 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์

23 เม.ย. 55 หารือความร่วมมือทางด้าน

วิชาการและงานวจิัย 

10 Prof. Darren Remsburg  University of Pennsylvania, 

PennSylvania,USA 

27 มิ.ย.-1 ก.ค. 55 เย่ียมชมคณะและติดตา

ความคืบหน้าในการฝกึงาน

ของ น.ศ. จาก U.Penn 

11 Miss. Liu Yidan Southwest University, China 30 ก.ค.- 4 ส.ค. 55 เย่ียมชมคณะ 

12 Dr. Xiao Xiong  เย่ียมชมคณะ 

13 Associate Prof. Shinpei Wada Nippon Veterinary of Life 

Science University(NVLU), 

ประเทศญี่ปุ่น 

30 ส.ค. – 1ก.ย. 55 ที่ปรึกษาคณะ Study Tour 

จาก NLVU< Japan 2012 14 Associate Prof. Norio Tokita 

15 Senior Assist. Prof. Tatsuki Morita 

16 Senior Assist. Prof. Kazuhiko Ochiai 

17 Senior Assist. Prof. Takako Matsubara 
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ตารางที่ 18  บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ สอนและเข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงาน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1 ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม สมาคมขี่ม้าประเทศ
มาเลเซีย 

3 -11 ต.ค. 54 เข้าอบรม FEI Endurance Course Level 1 
& 2 for Veterinarians และรว่มตัดสนิฝ่าย
สัตวแพทย์กีฬาขี่ม้าแอนดูแรนซ์ รายการ 
SULTAN MIZAN’S CUP 2011 

2 ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกติิตระกูล เมืองเจจแูละกรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ 

12 – 23 ต.ค. 54 1. เข้ารว่มประชุมและน าเสนอผลงาน เรื่อง
Infection of Salmonella in Dogs and 
Cats and Khon Kaen Municipality ในงาน
วิชาการนานาชาติ “WSAVA-FASAVA World 
Congress 2011”  
2. เข้ารว่มประชุมน าเสนอผลงานวิชาการ 
เรื่อง “penetration of Salmonella 
through Egg Shell” ในงานประชุมวิชาการ 
The 43rd Asia-Pacific Academic 
consortium on Public Health (APAPCH)  
Conference” 

3 รศ.ปรีณนั จิตะสมบัต ิ เกาะเซจู ประเทศ
เกาหลีใต ้

13 – 18 ต.ค. 54 เข้ารว่มประชุมวิชาการสัตวแพทย์ “World 
Small Animal Veterinary Association 
Congress 2011” 

4 อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม 
5 นางอรุณี พลภกัด ี 14 – 17 ต.ค. 54 
6 ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท ์ Swedish University 

of Agricultural 
Sciences, Faculty of 
Veterinary Medicine 
and Animal Science 
ประเทศสวีเดน 

12 – 21 ต.ค. 54 เย่ียมชมและตดิตามผลการด าเนนิงาน
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ 7 อ.ปาณิสรา คณุกิตต ิ

8 รศ.ดร.บงกช นพผล American University 
of Rome ประเทศ
อิตาล ี

29 ต.ค.- 5 พ.ย. 54 เข้ารว่มประชุมนานาชาต ิInternational 
Journal of Arts and Science (IJAS) 
conference  

9 ผศ.ดร.ราณี ซิงห์ 
 

Institute for 
Molecular 
Bioscience, The 
University of 
Queensland เมือง
บริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย 

7 – 16 พ.ย. 54 เข้ารว่มประชุมวิชาการนานาชาติ “Toward 
Human C3a Receptor Antagonists”  
ประเทศออสเตรเลีย 

10 ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร 

ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

20 – 21 พ.ย. 54 

สอนนักศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์นาบง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

11 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน ์ 20 – 21 พ.ย. 54 
12 รศ.ดร.สทุธิศกัดิ์ นพวญิญูวงศ ์ 23 – 25 พ.ย. 54 
13 รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช 27 – 30 พ.ย. 54 
14 ผศ.ดร.กรวธุ พันธ์อารีวัฒนา 27 – 30 พ.ย. 54 
15 รศ.ดร.สณุีรัตน์  เอี่ยมละมัย 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 54 
16 ผศ.ดร.วรีพล ทวีนนัท ์ 1 – 4 ธ.ค. 54 
17 ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าพา 4 – 7 ธ.ค. 54 
18 ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา 4 – 7 ธ.ค. 54 
19 อ.สุพรรณกิา พุทธชาล ี 6 – 8 ธ.ค. 54 
20 อ.ธนกิุล ศรีธญัรัตน ์ 6 – 8 ธ.ค. 54 
21 ผศ.ดวงเดอืน แก่นค้างพล ู 6 – 9 ธ.ค. 54 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

22 ผศ.ดร.สุชาต ิวัฒนชัย 8 – 9 ธ.ค. 54 

23 ผศ.ดร.สรุสิทธิ ์อ้วนพรมมา 8 – 11 ธ.ค. 54 

24 อ.ธนาคาร นะศร ี 11 – 15 ธ.ค. 54 

25 ผศ.อารยาพร มคธเพศ 18 – 20 ธ.ค. 54 

26 รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวสัดิ ์

27 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์   20 – 22 ธ.ค. 54 

28 อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม 20 – 23 ธ.ค. 54 

29 รศ.ปรีณนั จิตะสมบัต ิ 23 ธ.ค. 54 

30 รศ.อารินี ชัชวาลชลธีระ 25 – 27 ธ.ค. 54 

31 ผศ.ดร.สริิขจร ตังควฒันา 25 – 27 พ.ย. 54 

32 ผศ.ดร.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยากุล 8 – 11 ม.ค. 55 

33 อ.ดร.อรญั จนัทร์ลนุ 11 - 13 ม.ค. 55 

34 ผศ.ดร.วรีพล ทวีนนัท ์ ประเทศมาเลเซีย 9 – 11 ธ.ค. 54 เข้ารว่มโครงการแลกเปลี่ยนผูน้ าองคก์ร

กิจกรรมนกัศกึษาสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 7 

35 ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกติิตระกูล 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

12 – 13 ม.ค. 55 ราชการเก็บข้อมูลมาศกึษาวิจัยและการเรียน

การสอนให้แก่  

Mr Dethaloun Meunsene  

นศ.จากลาว 

36 รศ.ดร.สณุีรัตน์ เอี่ยมละมัย 14 – 16 ก.พ. 55 ติดตามผลการด าเนนิโครงการความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการรว่มกับ USAID RESPOND 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ และ

พัฒนาบุคลากรให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

37 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน ์

38 ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา 

39 ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

4 – 9 มี.ค. 55 

สอนนักศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์นาบง 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

40 ผศ.ดร.สมโภชน ์วีระกุล 

41 ผศ.ดวงเดอืน แก่นค้างพล ู 11 – 15 มี.ค. 55 

42 อ.ธนกิุล ศรีธญัรัตน ์

43 รศ.ปรีณนั จิตะสมบัต ิ 15 – 16 มี.ค. 55 

44 รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช 18 มี.ค. 55 

45 ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา 19 มี.ค. 55 

46 ผศ.ดร.สุชาต ิวัฒนชัย 19 – 21 มี.ค. 55 

47 อ.สุพรรณกิา พุทธชาล ี 19 – 21 มี.ค. 55 

48 ผศ.ดร.วรีพล ทวีนนัท ์ 21 - 24 มี.ค. 55 

49 ผศ.สุรสิทธิ์ อว้นพรมมา 24 - 27 มี.ค. 55 

50 ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง ประเทศสาธารณรฐั 21-23 มี.ค. 55 สอนนักศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์นาบง 
51 ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกติิตระกูล 28-30 มี.ค. 55 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

52 ผศ.เสรี แข็งแอ ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

28-30 มี.ค. 55 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

53 รศ.ดร.บงกช นพผล ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

1 – 2 เม.ย. 55 สอนนักศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์นาบง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 54 รศ.ดร.นริศร นางาม 2 – 4 เม.ย. 55 

55 ผศ.ดร.ประพันธ์ศกัดิ์ ฉวีราช 4 – 7 เม.ย. 55 
56 รศ.ดร.คมกริช พมิพ์ภักด ี 8 – 9 เม.ย. 55 
57 ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง 9 – 11 เม.ย. 55 
58 ผศ.ดร.กชกร ดเิรกศิลป์ 22 – 25 เม.ย. 55 
59 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน ์ 29 เม.ย.– 2 พ.ค. 55 
60 รศ.อารินี ชัชวาลชลธีระ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 55 
61 ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท ์ 2 – 5 พ.ค. 55 
62 รศ.กัลยา เจือจันทร ์ 13 - 18 พ.ค. 55 
63 อ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮอืง 
64 รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวสัดิ ์ ประชุมนานาชาต ิ 

The 7th 
International 
Conference on 
Bartonella as 
animal and human 
pathogens in North 
Carolina และน าเสนอ
ผลงาน 

25 – 28 เม.ย. 55 เมือง Releigh  
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

65 ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม กรรมการการตัดสินการ
แข่งขนักฬีาขี่ม้าเอน็ดู
แรนซ์ รายการ Al-
Khamsa-RTES 
Championship 

17 – 21 พ.ค. 55 ประเทศมาเลเซีย 
66 อ.สุพรรณกิา พุทธชาล ี

67 ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท ์ ประเทศกัมพชูา 1- 11 ส.ค. 55 เข้ารว่มการอบรมระบาดวทิยาส าหรับ 
สัตวแพทย์กัมพูชา 

68 ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา International 
Veterinary 
Radiology 
Association, เมอืง 
Bursaประเทศตุรก ี

23 ส.ค.-3 ก.ย.55 เข้ารว่มประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ
ของสมาคมรังสวีิทยาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 

69 รศ.ดร.สณุีรัตน์ เอี่ยมละมัย  
Tufts University, 
USA 

23 ส.ค.- 2 ก.ย. 55 เย่ียมชมและศกึษาดูงานด้าน Infectious 
Diseases และเจรจาความรว่มมอืทางวิชาการ 70 ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน ์ 23 ส.ค.–24 ก.ย. 55 

71 รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช 23 ส.ค.–24 ก.ย. 55 
72 ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม Department of 

Veterinary Clinical 
Medicine, College 
of veterinary 
Medicine, University 
of Illinois, USA 

7 ก.ย. – 13ต.ค.55 ท าการสอนในรายวิชา VCM 577, Clinical 
Practice 1,5 ในหลักสูตร Residency/MS 
program และ DVM program 

73 ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง สาธารณรัฐเกลาหลีใต ้ 15-22 ก.ย. 55 เ ข้ารว่มประชุมวชิาการนานชาติ เรือ่ง “The 
innate immune response stimulated 
by Lactobacillus” 
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ตารางที่  19  รายนามอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศที่มาสอนที่คณะฯ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1 Prof. Kishio Hatai Nippon Veterinary and life science 
university(NVLU), Japan 

15 ส.ค. – 15 ก.ย. 55 ท าการสอนแก่นิสติคณะสัตวแพทย์ 
และอบรมในหัวข้อพเิศษต่างๆ  

2 Prof. Frank Mollory Laurentian University, Canada 1 ก.ย. – 13 ม.ค. 55 ท าการสอนแก่นิสติคณะสัตวแพทย์ 
และอบรมในหัวข้อพเิศษต่างๆ พร้อม
ทั้งอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากร 

 
ตารางที่  20  นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 

ล า
ดับ 

ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ เข้าศึกษาระดับ หลักสูตร / สาขา ทุน 

ระดับปริญญาตร ี
1 Miss Maichoulor 

Wangxeng(Laos) 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตร ี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต - 

2 Miss Sounaly 
Phommakone(Laos) 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตร ี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต - 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3 Mr. Hoai Nam Nguyen Hanoi University of 

Agriculture 
ปริญญาเอก ปี

การศกึษา 2/2554 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ 

USAID 

4 Mr. Truong Duc Nguyen Hanoi University of 
Agriculture 

ปริญญาโท  ปี
การศกึษา 2555  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์ 
(นานาชาติ) 

USAID 

5 Mr. Hoang Chung Hue University of 
Agriculture and 
Forestry 

USAID 

6 Mr. Sisavath 
Phommasichane 

National University 
of Laos 

ปริญญาโท  ปี
การศกึษา 2555 

หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางสัตวแพทย์ 
สาขาวิชาโรคและการจัดการ
สุขภาพในปศุสัตว์ 
(นานาชาติ) 

USAID 

7 Mr. Le Ngoc Ninh Hanoi University of 
Agriculture 

USAID 

8 Mr. Khampasong  
Ninnasopha 

National University 
of Laos 

ปริญญาโท  ปี
การศกึษา 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสืบพันธุ์สตัว ์

สพร. 

9 Mr. Somphanh Bounyabong Souphanouvong 
University 

ปริญญาโท  ปี
การศกึษา 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์ 
(นานาชาติ) 

ทุนการศกึษา
ส าหรับบุคลากร
จากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน

และอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 
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ตารางที่  21 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  

ท่ี ชื่อนักศึกษานานาชาติ ไปประเทศ 
กิจกรรม/โครงการท่ีไป

แลกเปลีย่น 
ระยะเวลา  (วนั เดือน ปี) 

น้อยกว่า 3 เดือน 

1 
2 
3 
4 

น.ส.อิสราภรณ์ พรหมเนาว ์
นายศิรวุธ มีแก้ว 
นายธนกร ศรีรัตน ์
น.ส.ปริยานนท ์คลธา 

ญี่ปุน่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU  

5 
6 

น.ส.วัชรา ศากรวมิล 
นางสาวสุพัตรา พระสุมี 

เนเธอร์แลนด ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU  

7 
8 

นางสาวจนิตนาการ จงใจลาน 
นายกานต ์ยงวณิชย์ 

นิวซีแลนด ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU  
20 ก.พ. – 23 มี.ค. 2555 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

นายยรรยง    วรีะวัฒนตระกูล 
น.ส.สิตาภรณ์    สุขอนนัตธรรม 
น.ส.เกวลนิ    ศิรกิัน 
น.ส.ภัคสิร ี   สรณารักษ์ 
น.ส.พิงค์ลานนา    กญุชร 
น.ส.ขวัญระมิงค์    กญุชร 
น.ส.อรวรรณ    อินตะนัย 

จีน กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU  
21 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 

16 
17 
18 

นายพีรวิชญ์ สะอาดตา 
น.ส.ธนวรรณ สร้อยมาลา 
นายตรีทิพ มิตรยอดวงศ ์

เยอรมน ี สหกิจศึกษา  
7 เม.ย. – 13 พ.ค. 2555 

 
ตารางที่  22  นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาดูงาน/ฝึกงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1  Mr. Kevin Oran 

University of 
Pennsylvania,PennSylvania,
USA 

18 มิ.ย. – 30มิ.ย. 55 ศึกษาดูงานกับ
โรงพยาบาลสัตว ์
และแผนกต่างๆ 

2 Miss. Britt Gross 
3  Mr. John Falco 
4  Miss. Liz Pulice 
5  Miss. Kate Huebner 
6  Miss. Jaclyn Snyder 
7 Miss. Maya Sofia                            University Putra Malaysia 24 มิ.ย. – 8ก.ค. 55 ศึกษาดูงานกับ

โรงพยาบาลสัตว ์
และแผนกต่างๆ 

8 Miss. Siti Nur Aisyah bt Isman 
9 Mr. Helmy Hussaini                  
10 Mr. Li Nan Southwest University, China 30 ก.ค. – 29 ส.ค. 55 ศึกษาดูงานกับ

โรงพยาบาลสัตว ์
และแผนกต่างๆ 

11 Miss. Zhang Huiyue 
12 Miss. Xu Yuwei 
13 Miss. Hou Shaung 
14 Miss. Li Haie 
15 Miss. Xiao Hong  
16 Mr. Shun SASAKI 

ญี่ปุ่น (NVLU) 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2555 Study Tour 17 Mr. Shougo Maeda 
18 Mr. Yutarou Orito 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

19 Mr. Masakazu Shimada 
20 Mr. Kenta Kadohura 
21 Mr. Kousuke Toda 
22 Mr. Takuya Kuribara 
23 Miss. Ayaka Ebisawa 
24 Miss. Rina Hoshino 
25 Miss. Rika Kojima 
26 Miss. Ayaka Domon 
27 Miss. Mina Oyamada 
28 Miss. Sayaka Kinjo 
29 Miss. Makiko Iijima 
30 Miss. Michiru Endo 
31 Miss. Kei Yamamoto 
32 Miss. Akane Katoh 
33 Miss. Haruka Miyazawa 
34 Miss. Kaori Inoue 
35 Miss. Masumi Iwasaki 
36 Miss.Chiyo Sugimura 
37 Miss. Manatsu Muraoka 
38 Miss. Mikago Moki 
39 Miss. Asuka Moriyama 
40 Miss. Marina Takanabe 
41 Miss. Nozomi Takahashi 
42 Miss. Mariko Kami 
43 Miss. Chiaki Ohtomo 
44 Miss. Shiori Matsuzaki 
45 Miss. Maiko Takagi 
46 Miss. Yuhko Takabayashi 
47 Miss. Tomoyo Norichika 
48 Miss. Mayu Hakoda 
49 Miss. Saya Ezone 
50 Miss. Aino Oyama  
51 Miss. Hiakru Katsuba 
52 Miss. Sachika Hosoda 
53 Miss. Minako Ikeda 
54 Miss. Yuika Satoh 
55 Miss. Yochie Satoh 
56 Miss. Yoshimi Sakurai 
57 Miss. Yuika Satoh 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคล :  
 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคลขึ้น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บูชาพระ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายธนวัฒน์  
พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งพระที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้เป็นพระพุทธรูป
รุ่นพระปางโปรดสัตว์ ประกอบด้วยรุ่นพระพุทธรูปสัพพะมงคลสัตววิทยรักษ์ สลักสัพพะมงคลคาถา ขนาด  
หน้าตัก 9 นิ้ว และ3 นิ้ว  พระเหรียญปางโปรดสัตว์ รุ่งโปรดทวีสุข ทวีทรัพย์ และพระเหรียญ 3 กษัตริย์ ซึ่งหล่อ
หลอมจากชนวนโลหะ มวลสารศักดิ์  โดยเกจิอาจารย์สายปฏิบัติเปี่ยมพระพุทธคุณและเมตตาคุณ การประกอบ
พิธีในคร้ังนี้  ได้รับเกียรติจากพระเทพวงศาจารย์ (คูน ขนฺติโก) ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง รวม 9 รูป เจริญ  
พระพุทธมนต์เย็น การเจริญพุทธาภิเษกโดยพระสงฆ์ จ านวน 4 รูป ได้แก่ พระครูธรรมสารสุมณฑ์  พระมหา
อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี พระมหาสุนทร สุนฺทโร และพระสรุพร สุเมโธ พระนั่งปรกอธิษฐานจิต จ านวน 4 รูป ได้แก่ 
พระเทพวงศาจารย์ พระครูสิริสารธรรม อาจารย์สมุห์สุบิน จนฺทาโภ (ครูบาเคน) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
พระในคร้ังนี้  เพื่อสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ในการจัดหาครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ประจ าอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่  โดยในพิธีครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป  
เข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจ านวนมาก  ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดตั้งโรงทาน 
เพื่อให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมพิธี บุคลากรและประชาชนทั่วไป  โดยพิธีพุทธาภิเษกที่คณะฯ 
ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามขั้นตอนพิธีกรรมดั้งเดิม  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีอันดีงามและ
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยอีกทางหนึ่ง 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคล :  
 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคลขึ้น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บูชาพระ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายธนวัฒน์  
พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งพระที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้เป็นพระพุทธรูป
รุ่นพระปางโปรดสัตว์ ประกอบด้วยรุ่นพระพุทธรูปสัพพะมงคลสัตววิทยรักษ์ สลักสัพพะมงคลคาถา ขนาด  
หน้าตัก 9 นิ้ว และ3 นิ้ว  พระเหรียญปางโปรดสัตว์ รุ่งโปรดทวีสุข ทวีทรัพย์ และพระเหรียญ 3 กษัตริย์ ซึ่งหล่อ
หลอมจากชนวนโลหะ มวลสารศักดิ์  โดยเกจิอาจารย์สายปฏิบัติเปี่ยมพระพุทธคุณและเมตตาคุณ การประกอบ
พิธีในคร้ังนี้  ได้รับเกียรติจากพระเทพวงศาจารย์ (คูน ขนฺติโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง รวม 9 รูป เจริญ  
พระพุทธมนต์เย็น การเจริญพุทธาภิเษกโดยพระสงฆ์ จ านวน 4 รูป ได้แก่ พระครูธรรมสารสุมณฑ์  พระมหา
อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี พระมหาสุนทร สุนฺทโร และพระสรุพร สุเมโธ พระนั่งปรกอธิษฐานจิต จ านวน 4 รูป ได้แก่ 
พระเทพวงศาจารย์ พระครูสิริสารธรรม อาจารย์สมุห์สุบิน จนฺทาโภ (ครูบาเคน) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
พระในคร้ังนี้  เพื่อสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ในการจัดหาครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ประจ าอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่  โดยในพิธีครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป  
เข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจ านวนมาก  ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดตั้งโรงทาน 
เพื่อให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมพิธี บุคลากรและประชาชนทั่วไป  โดยพิธีพุทธาภิเษกที่คณะฯ 
ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามขั้นตอนพิธีกรรมดั้งเดิม  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีอันดีงามและ
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยอีกทางหนึ่ง 
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ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

สัมมนา "อนาคตสัตวแพทย์ มข. 5 ปี 10 ปี" :   
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 13.20-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ เพื่อระดม

ความคิดเห็นน าไปสู่การเตรียมการรองรับ และการเตรียมความพร้อม ในการวิจัย การหาแนวทางจัดหา
งบประมาณเพิ่ม และน าไปสู่การปฏิบัติในคณะฯ  

 

 

 

 
 
 

โครงการ "การพัฒนาผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ :   
วันที่ 5 มีนาคม 2555 คณะฯ ได้จัดโครงการ "การ

พัฒนาผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์" โดยได้รับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการบริหารงานจาก ศาสตราจารย์
นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
และศาสตราจารย์  นายแพทย์  สมบูรณ์  เที ยนทอง   
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้
ผู้บริหารของคณะฯ ทุกระดับมีความเข้าใจให้ความส าคัญ
และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการบริหารบุคลากรในองค์กรในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 

โครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์"  :   
วันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้จัดโครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์" ในหัวข้อเรื่อง  

"แนวปฏิบัติ การเข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพ ระดับคณะ และระดับภาควิชา" โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร 
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คณะเทคนิคการแพทย์เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   :   
วันที่ 2 เมษายน 2555  คณะฯ ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์  
น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศสมัย มะลิลา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วย นางอาภรณ์ เอี่ยมรัตน์ หัวหน้าส านักงานคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมี นางสาว
อัญชรินทร์ อุ่นไธสง น าเสนอข้อมูลสื่อกิจกรรมของคณะฯ 
ที่ได้ผลิตขึ้น ตลอดจนวิธีการด าเนินงานสื่อกิจกรรมต่างๆ 

และได้พูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนวิธีด าเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์  
 
 
ทีมบริหารคณะสัตวแพทย์จัดประชุมสัญจร  :   

วันที่ 5 เมษายน 2555 ช่วงเช้า ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ สัญจร ประจ าปี 2555  
ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ผู้บริหารมีโอกาสได้เข้าพบปะ
บุคลากรและเยี่ยมชมความเปลี่ยนแปลงของสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการฟังบรรยายพิเศษ
หัวข้อ หลักธรรมส าหรับผู้บริหารองค์กร โดย พระสุริยา สุนทรธรรมโม วัดศรีอุดมวงศ์ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
และนอกจากนี้แล้วยังได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานธุรการประจ าคณะฯ สัญจรร่วมด้วย  

 
 
 
 
 
 

 
โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555  :   

วันที่  11 พฤษภาคม 2555 คณะฯ ได้ จั ด โครงการประชุม ท่ีปรึ กษาคณะสัตวแพทย -
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555  โดยมี รศ.ดร.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  และคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ที่เป็นทั้งส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างและพัฒนาคณะฯ  ซึ่งท าให้คณะฯ ได้รับทราบข้อมูลจากมุมมอง
ของผู้ ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน และคณะฯ จะน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการองค์กร การผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรคณะฯ  
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โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์”  :   
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555   ได้จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์” ให้กับภาควิชา สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา และโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีกรรมการตรวจประเมิน
จากคณะฯ และหน่วยงานภายนอกคือ นาย วสิษฐ์พล จิตละมุน หัวหน้างานนโยบายและแผน คณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการตรวจ
ประเมิน ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  และการเก็บหลักฐาน พร้อมทั้งได้รับทราบถึง
วิธีการ แนวทางในการจัดท ารายงานประเมินตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” :   

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ซึ่งโครงการผู้บริหารพบบุคลากรนี้ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา แนวทางการด าเนินงานในอนาคต  
ให้บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีฟาร์มฯ จ.เลย จ าหน่ายหมูธงฟ้า :  

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 สถานีฟาร์มฯ อ าเภอวังสะพุงได้จัด
กิจกรรมสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  ณ บริเวณหอประชุมอ าเภอ 
วังสะพุง โดยได้จ าหน่ายเนื้อสุกรช าแหละ และเนื้อสุกรที่น าไปจ าหน่าย
เป็นสุกรที่ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติในโรงเรือนพื้นดินที่มีบริเวณกว้าง ท าให้
สุกรมีสุขภาพที่ดี ส่งผลที่ดีต่อคุณภาพของเนื้อมีปริมาณของเนื้อแดงสูง
กว่าไขมัน อีกทั้งยังสด สะอาดผ่านการช าแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย ทั้งยังจ าหน่ายราคาต่ ากว่า
ท้องตลาด จึงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปจ านวนมาก 
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โครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” คร้ังที่ 2  :   
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ได้จัดโครงการ “เล่าสู่

กันฟัง” คร้ังที่ 2 ขึ้น โดย รศ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดี
ฝ่ายบริหารได้มีการบรรยายและบอกเล่าประสบการณ์
การบริหารในหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วยหลักการส าคัญในการบริหารองค์กร  
10 ประการ  โดยโครงการ “เล่าสู่กันฟัง” เป็นโครงการที่คณะจัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารให้กับบุคลากรของคณะที่สนใจได้รับฟังอันจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของคณะอีกช่องทางหนึ่ง โดยจะมีผู้บริหารของคณะหมุนเวียนกันมาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานที่เก่ียวข้องให้บุคลากรได้รับฟัง 

 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯประจ าปี 2555  :   
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  

ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  ซึ่ งประกอบด้วยต้นกัลปพฤกษ์  ต้นยางนา  
ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ฯลฯ ที่บริเวณพื้นที่หน้าคณะฯใกล้กับถนน
มิตรภาพ โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คร้ังที่ 3/2555 :  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 3/2555 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยมีคณบดีและผู้แทนคณบดีคณะต่างๆ ในกลุ่ม 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วม ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 2.รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 3.รศ.ดร.นวรัตน์  
วราอัศวปติเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 4.รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
5.รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  6.รศ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวช รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

และพัฒนา ผู้ แทน คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์  7. รศ .สุพรรณี   
พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้แทน 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
นอกจากนี้ยังมี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
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ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งมี นายอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เป็นเลขานุการที่ประชุม และมี นายสันติ คู่กระสังข์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 
 
“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว”  : 
   วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว”  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวของคณะฯ  ที่จะต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคือคุณชัชวาลย์  หนองนา และ 
คุณมนูญ สุดใด จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การเขียนผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”  :   
วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  ศ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียน
ผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงขึ้น” โดยวิทยากรบรรยายถึงเทคนิคการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สาเหตุที่ท าให้การขอต าแหน่งทางวิชาการไม่ผ่าน ค าแนะน า
เบื้องต้นส าหรับการประเมินผลการสอน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และการอุทธรณ์ จากนั้นได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ของการจัดท าเอกสารทางวิชาการ การเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และยังได้เปิด
โอกาสให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและร่วมตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ 
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โครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” คร้ังที่ 3  :   
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ได้จัดโครงการ “เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.เจษฎา  

จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่บรรยายและเล่าประสบการณ์ รวมถึงความจ าเป็นของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยที่ต้องมีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) หรือ TQF : HEd. 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) ให้บุคลากรของคณะทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 :  

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 ได้จัดโครงการ“การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ” ขึ้น โดยมี ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่น าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ประกอบการจัดท าแผนอาทิ ผลการการประเมินคุณภาพภายใน 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และ SWOT ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคน 
ในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฯ 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน   :   
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ฝ่ายวิชาการ  

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้
มาตรฐาน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณดา สุจริต บรรยาย
ในหัวข้อบทบาทผู้สอนกับมาตรฐานวิชาชีพ และการสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพ และหัวข้อเทคนิคการออกข้อสอบตาม
มาตรฐานสัตวแพทยสภา ด้านปรีคลินิก และ ผศ.ตะวัน  
เอ้ือความดี บรรยายในหัวข้อเทคนิคการออกข้อสอบมาตรฐาน
สัตวแพทยสภา  
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ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดี 
 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์   :   
การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันอังคาร

ที่ 28 สิงหาคม 2555 ผศ.ดร.เจษฎา จิวกานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการด าเนินงานด้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการด าเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี
ทั้งหมด 13 คณะ ที่เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 

Dr.Thomas Schonewille บรรยายพิเศษแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา :  
วันที่ 23 เมษายน 2555  Dr.Thomas Schonewille จาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht 

University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เข้าพบคณบดี  รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และคณะผู้บริหารคณะฯ เพื่อหารือ
ความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะฯ  
กับมหาวิทยาลัยดังกล่าว และ Dr.Thomas ได้บรรยายพิเศษ 
ใ น หั ว ข้ อ  “Nutrition on fertility and health in 
ruminants” ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและเอก และบุคลากร 
ที่สนใจ และได้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจการศึกษาต่อใน 
Utrecht University จากนั้นช่วงบ่ายได้ร่วมปรึกษาโครงการ 
Asia Link กับ ผศ.ดร.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยากุล   อ.สุวลักษณ์ 
ศรีสุภา  รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร   ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26  :   
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัด

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ 
ผศ.ดร.เจษฎา จิวกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่องหลักสูตร 
การเรียนการสอนสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และ ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบรรยายเรื่องชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 
เรื่องทุนการศึกษา ฯลฯ ที่นักศึกษาควรรู้เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัย 
เสร็จพิธีปฐมนิเทศคณาจารย์และสโมสรนักศึกษาพาผู้ปกครองและนักศึกษา
ใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียน และโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ผู้ปกครอง 
นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักคณะฯ มากข้ึน 
 
 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555  :   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 คณบดีเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 19 คน เป็นคนไทย 
จ านวน 13 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติ จ านวน 6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นานาชาติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2555  :   

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 คณบดีเปิดงานโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นานาชาติ 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 17 คน และมีนักศึกษาชาวต่างชาติ ร่วมฟัง จ านวน 5 คน 
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ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 

ต้อนรับ Ambassador Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย : 

7 ตุลาคม 2554  ให้การต้อนรับ Ambassador Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 
ประจ าประเทศไทย  พร้อมคณะ และผู้ประสานโครงการ USAID (UNITED STATES AGENCY 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT)  ประกอบด้วย Dr.AyeAye Thwin Dr.Sudart Damrong-
watananokin Ms.Thitima Klasnimi and Mr.Brian Mclaughlin โดย คณบดีได้น าเสนอข้อมูลความ
เป็นมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการร่วมมือภายใต้โครงการ  USAID โครงการความร่วมมือกับคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  วิทยาเขตนาบง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เช่น โครงการคณาจารย์จากคณะฯ ให้ความช่วยเหลือทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  การอบรมระยะ
สั้น โครงการรับนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และโครงการอาจารย์มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

สรุปงานความร่วมมือ SWU  :   
รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  คณบดี ร่วมเดินทางกับอธิการบดี  

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  คณบดี 
คณะเกษตรศาสตร์ และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเข้าร่วมประชุม 
สรุปงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซีหนาน South West University 
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการสรุป
งานความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีความส าเร็จในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสัตวแพทย์ ซึ่งได้มีหารือขยายสู่การแลกเปลี่ยนอาจารย์โดยเฉพาะด้าน
สัตว์เลี้ยง ด้วยทาง SWU จะเปิดโรงพยาบาลสัตว์ และต้องการอาจารย์จากคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยในด้านการจัดการให้ค าแนะน า
การบริการสุขภาพสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนพัฒนาการแลกเปลี่ยนด้าน
การวิจัยของระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในอนาคต   
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หารือแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิชาการ ณ สปป.ลาว :   
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย-

ศาสตร์เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหาร Tufts University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้าพบหารือกับคณบดีคณะเกษตร และสาขา 
สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาขตนาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยท่าน
อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ร่วมรับฟังความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ วิทยาเขตนาบง และหาแนวทางสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากรจาก United States Agency International Development (USAID RESPOND) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งเอเชีย AAVS 2012 :  

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารคณะ 
สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  ค ณ บ ดี ค ณ ะ 
สัตวแพทยศาสตร์แห่งเอเชีย AAVS 2012 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้หารือมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์
หลักสูตรสัตวแพทย์เอเชีย ความร่วมมือในการพัฒนา 
และแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากร และการวิจัย ONE 
Health Concept. 
 

 
 
คณะสัตวแพทย์ฯ มข. และคณบดีสัตวแพทย์จากสหภาพพม่า ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ :  

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 Prof. Dr.Tin Ngwe  คณบดีจาก University of Veterinary Science, 
Yezin ประเทศสหภาพพม่า ได้เดินทางเข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านสัตวแพทย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่าย  
ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ โดยมี ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา ผอ.โรงพยาบาลสัตว์ เป็นผู้น าการเยี่ยมชม 
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Dr. Robert Paling จากมหาวิทยาลัยอูเทรค เข้าพบผู้บริหารและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ
คณะสัตวแพทย์ฯ มข :  

วันที่ 9 เมษายน 2555 Dr. Robert Paling จากคณะ
สัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยอู เทรค ประเทศเนอเธอร์แลนด์  
ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารและร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือ 
ทางวิชาการและงานวิจัยด้านสัตวแพทย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย 
และได้เป็นกรรมการการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน
ไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยอูเทรค ประจ าปี 2555 จากนั้น ในช่วง
บ่ายได้ร่วมประชุมความร่วมมือโครงการ Asia Link 

 
 

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tufts University :  
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์  และรศ.ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช ณ Cummings School of 

Veterinary Medicine; Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 
2555 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 

และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงานของ Tufts University กับ Prof.Dr.Mary 
Lee; Associate Provost for Academics, Dr.Donna Qualters;  Director Center 
for Enhancement of Teaching and Learning (CELT), Dr.Dawn 
Terkla;  Associate Provost Institutional Research and Evaluation และหารือ

ในโครงการ RESPOND-USAID ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด าเนินการ
ร่วมกับ Tufts University ในการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้
ประเทศเพื่อนบ้านไทย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการท างานบริการ
สุขภาพสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์ โดย Dr.Ginny Rentko; Ditrector 
of  the Teaching Hospitals น าชมการบริการ และได้เข้าดูงาน 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหน่วยบริการคลินิกปศุสัตว์  
Tufts Ambulatory Service ได้พบพบหารือกับทีมคณาจารย์ 
ภาค วิชา  Dept. of Veterinary and Animal Science ที่เปิดสอน
ห ลั ก สู ต ร เ ต รี ย ม สั ต ว แ พ ท ย์  ต ล อ ด จ น ห า รื อ ง า น วิ จั ย ที่
มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซท U.Mass Amhest ด าเนินการอยู่  ท้ายสุด
ได้ เข้าชมศูนย์อนุรักษ์สายพันธุ์ปศุสัตว์ของอเมริกาเหนือ SVF  
(Rare Breed Preservation Project) โดยด าเนินงานในรูปแบบ
มูลนิธิ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ และ รศ.ดร.สมบูรณ์  

แสงมณีเดช ได้เข้าฝึกงานด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้ออีก 3 สัปดาห์ ณ ภาควิชา Infectious Diseases Center  
จากการเดินทางครั้งนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์  Tufts University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในหลายกิจกรรมต่อไป 
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ต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะอาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science University, 
Japan (NVLU) :    

วันที่  30 สิงหาคม  2555 คณะฯ ได้ต้อนรับนักศึกษา 
และคณะอาจารย์จาก  Nippon Veterinary Life Science 
University, Japan (NVLU) จ า น ว น  58 ค น  ภ า ย ใ ต้
โครงการ study tour  ที่ร่วมมือกับ NVLU จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งปีนี้ได้พานักศึกษาและอาจารย์จาก NVLU เยี่ยมชมโรงพยาบาล
สัตว์ พิพิธภัณฑ์ประจ าคณะฯ  และภาควิชาต่างๆ จากนั้น ได้ไป
ศึกษาดูงานที่หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า จ.ขอนแก่น และ
โบราณสถาน เวลา 19.00 น. ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยง
อ าลาและการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
 
 
ประชุมสมาคมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาเซียน (SEAVSA)  :   

คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมประชุมสมาคมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาเซียน 
(SEAVSA) ในวันที่ 21-23 กันยายน2555 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยการสนับสนุนขององค์กรโรคระบาดระหว่าง
ประเทศ OIE ประเด็นหลักในการประชุมคร้ังนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพการสัตวแพทย์ในอาเซียน 
รวมถึงรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในอนาคต ด้วยมีภาวะคุกคามจากโรคระบาดใหม่ โรคติดต่อตามชายแดน
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ดังนั้น  การมีหลักสูตรสัตวแพทย์ที่ดีจะช่วยให้ผลิต
นายสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพพร้อมท างานรองรับในด้านนี้ได้ จึงได้หารือการพัฒนากรอบรองรับมาตรฐานการผลิต
สัตวแพทย์ที่ทุกสถาบันในอาเซียนพึ่งมีพื้นฐานร่วมกัน และการสนับสนุนโดยงบประมาณ OIE ให้ประเทศ 
ที่เข้มแข็งช่วยพัฒนา การเรียนการสอนสัตวแพทย์ในประเทศที่พึ่งก่อตั้งหลักสูตรสัตวแพทย์  เช่นที่ คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การพัฒนาหลักสูตร ช่วยสอนนักศึกษา และพัฒนาอาจารย์ของ
สาขาสัตวแพทย์ นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมากว่า 7 ปีแล้ว โดยคณบดีได้บรรยาย
ในหัวข้อ “Presentation Lao PDR and Khon Kaen collaboration to strengthen Lao PDR veterinary 
faculty” และหัวข้อ Veterinary Programme Accreditation : Thailand” ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น  
Vice President ของสมาคม SEAVSA ในคณะท างานชุดต่อไป 
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ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Swedish University of 
Agriculture Science(SLU) ประเทศ สวีเดน :  

วันที่ 24 กันยายน 2555  คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ 
ต้อนรับ  นักศึกษาแลกเปลี่ ยนของคณะสัตวแพทยศาสตร์  
จาก Swedish University of Agriculture Science (SLU) 
ประเทศ สวีเดน จ านวน 2 คน เพื่อท าการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ฝึกงานตามโครงการความร่วมมือ (MOU) จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม

บรรยากาศการท างานของคณะอาจารย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ของคณะฯ โดยมี  ผศ.ดร.นฤพนธ์  
ค าพา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์  อ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้การต้อนรับ และแนะน า 
การท างานในส่วนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยนักศึกษาจาก SLU ได้ศึกษาและฝึกงานระหว่างวันที่ 
24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555. 

 
ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University of Pennsylvania, USA. (U. of Penn) :     

วันที่ 19  มิถุนายน 2555  คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ต้อนรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจ านวน 6 คน จาก University of Pennsylvania, USA. (U. of Penn) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ

ฝึกงานตามโครงการความร่วมมือ (MOU) จากนั้นได้เยี่ยมชมบรรยากาศการ
ท างานของคณะอาจารย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ของคณะฯ โดยมี   
อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์ประจ าภาควิชาอายุรศาสตร์และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ให้การต้อนรับ และแนะน าการท างานในส่วนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่

โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์  โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า สั ต ว -
แพทย์ จาก U. of Penn ได้ศึกษาและฝึกงาน
ระหว่างวันที่ 19- 29 มิถุนายน 2555    
 

 
ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University Putra Malaysia, (UPM)  :   

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารได้ท าการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จ านวน  
3 คน จาก University Putra Malaysia, (UPM) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกงานตามโครงการความร่วมมือ 
(MOU) และจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการ
ท างานของ คณะอาจารย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์
ของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้การต้อนรับ 
และแนะน าการท างานในส่วนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสัตว์ โดยนักศึกษาสัตวแพทย์จาก UPM ได้
ศึกษาและฝึกงาน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 8 
กรกฎาคม 2555 
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ด้านบริการวิชาการ 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริการวิชาการ การรักษาพยาบาล วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และ
พัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ผลการด าเนินงานในการบริการวิชาการ โดยใน
รอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้   

 
ประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 13  :   

งานประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2555 “Transboundary 
Diseases; Impact on ASEAN One Health” ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัย 
โรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 477 คน ประกอบไปด้วย ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อินโดนีเซีย  
ลิเบีย เบลเยี่ยม และสาธารณรัฐประชาชาลาว โดยได้รับเกียรติจาก  ศ.นพ.สุทธิพันธุ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานพิธีเปิดงาน  และได้รับเกียรติจาก 
ผู้บริหารจากคณะ/ศูนย์/ส านัก เข้าร่วมพิธี เปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัล  
ให้แก่ผู้ชนะเลิศการน าเสนอผลงานทางวิชาการ คือ รางวัล The Best Oral Presentation Award  
ได้แก่ ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Detection and Characterization of Bartonellaspecies in  
Western Australia  โดย Dr.Gunn Kaewmongkol จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และ รางวัล The Best Poster Presentation Award ได้แก่ ผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง Determination of Allisonella histaminiformans in dairy cows with rumen acidosis 
induced by feeding high protein concentrate using a real-time PCR 
technique โดย  Asst.Dr.Chaiyapas Thamrongyoswittayakul จากคณะส ัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช เป็นประธานจัดงานครั้งนี้  
 
บรรยายพิเศษ โดย Prof.Frank Mollory (Laurentian Univeristy,Canada) :  

การบรรยายพิเศษ โดย Prof.Frank Mollory (Laurentian Univeristy, Canada) ในหัวข้อ Wolves, 
Caribou and other Ungulate และการน าเสนอมหาวิทยาลัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก University of 

Pennsylvania และ University Putra Malaysia  ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 และการเสวนาวิชาการพิเศษ
ในหัวข้อ “การเสวนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การเรียนการสอนสู่ประชาคม ASEAN 2015” โดยมี 
นักศึกษาสัตวแพทย์ฯ ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย คณะบดีและผู้บริหารคณะ 
สัตวแพทย์ เข้าร่วมในการเสวนา  
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ลงพื้นที่ร่วมกับ มข. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย  :   
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554  คณะสัตวแพทยศาสตร์ลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมและสัตว์เลี้ยง ณ หมู่บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านบึงอี่เฒ่า หมู่ที่ 5 ต าบลศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น าโดย รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และน.สพ.
ธิติคุณ บุตรค าโชติ สัตวแพทย์ประจ าหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยนักศึกษาสั ตวแพทย์ 
จ านวน 8 คน โดยได้น าอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ตลอดจนการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง ให้ความรู้เบื้องต้นการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจกับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ าท่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์และผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดลพบุรี :   

วันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาอายุรศาสตร์  
อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี อาจารย์ประจ าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษา 
สัตวแพทย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์และผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี โดยได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ ท าการตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค ตลอดจนการจัดหาอาหาร ที่พักอาศัยให้สัตว์เลี้ยงตามความเหมาะสม ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่พักและอ านวยความสะดวกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี 
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ลงพื้นที่ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม  :   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และ ผศ.ดร.ประภาพร  

ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ  พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม และจัดตั้ งโรงทาน น าอาหาร น้ าดื่ม บริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง 
และปศุสัตว์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม ณ หมู่บ้านบึงสวาง และหมู่บ้าน
กุยโพธิ์ ต าบลบึงเนียมอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอนนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ลาว  :   

โดยการสนับสนุนจาก USAID-RESPOND ได้ให้ความช่วยเหลือส่งบุคลากรสายผู้สอนไปสอนนักศึกษา
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตนาบง) 
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 – 13 มกราคม 2555 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสัตวแพทย์ปริญญาที่มี
คุณภาพ และโดยเฉพาะมีความรู้ทางด้าน One Health ซ่ึงเป็นจุดประสงค์ของการสนับสนุนของ USAID-
RESPOND ในการนี้สาขาวิชาสัตวแพทย์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นสาขาวิชาท่ีเปิด
ใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตวแพทย์ปริญญาแห่งแรกและแห่งเดียวของลาวในปัจจุบัน โดยเริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตร 5 ปี ปัจจุบันนักศึกษารุ่นแรกก าลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มีผู้สอนอยู่ 6 ท่านซึ่งไม่เพียงพอ 
ท าให้ต้องการความช่วยเหลือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ USAID-RESPOND ในด้าน
การเรียนการสอน  คณบดีจากไทยและลาวถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  กิจกรรมร่วมตอบ
ค าถามและมอบของรางวัล บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 
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ให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น  :   
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์  ได้ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย ขอนแก่น  ในรายการเวทีชุมชน ซึ่งให้ความรู้ทางด้าน
สัตว์เลี้ยง เร่ือง “ระวังโรคในสัตว์หลังน้ าลดและภัยหนาว” ซึ่งทุกท่าน
สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านสัตว์เลี้ยงกับคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ซึ่งในเดือนธันวาคมจะ
ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554  เวลา 15.30-16.00 น. 
ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น 
 
 
อบรมการอ่านแปรผลภาพรังสีและอุลตร้าซาวน์ในสัตว์เล็ก :   

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2554  ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การอ่านแปรผลภาพรังสีและอุลตร้าซาวน์ในสัตว์เล็ก” (Diagnostic Imaging Course: Small 
Animal Radiology and Ultrasound) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ให้แก่นายสัตวแพทย์ทางด้านการอ่าน
แปรผลภาพรังสีและอุลตร้าซาวน์ส่วนช่องอกและช่องท้องในสัตว์เล็กได้อย่างถูกต้อง และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานด้านรังสีวิทยาระหว่างวิทยาและผู้ร่วมอบรม   มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน ซึ่ง
ได้รับเกียรติวิทยากรจากต่างประเทศ คือ Associate Professor Kerstin Hansson จาก Swedish University 
of Agricultural Sciences, Uppsala ประเทศสวีเดน  ซึ่งท่านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานสาขาวิชารังสีวิทยามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ได้รับประกาศนียบัตรเชี่ยวชาญทางด้าน Veterinary 
Diagnostic Imaging and a radiographer จาก Royal college of Veterinary Specialties (RCVS) ได้รับ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ Diploma, European College of Veterinary Diagnostic Imaging. และวิทยากร 
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คือ ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา  ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย  
อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม พร้อมด้วย ผศ.สุวิชา จุฑาเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อ.สมเกียรติ ห้วยจันทึก จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอร่าม คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งการจัดอบรมคร้ังนี้นับเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ 
ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
บ าบัดโรคสัตว์ เลี้ ย งทั่ ว ไปให้สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานในคลินกิสัตว์เล็ก อีกทั้ง
ยังเป็นการสนับสนุนโครงการศึกษา
ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
ส า ห รั บ ก า ร ต่ อ อ า ยุ
ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น
ผู้ประกอบการวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ข อ ง สั ต ว แ พ ท ย ส ภ า 
อีกด้วย  
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ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์  :  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
ด้านสัตวแพทย์  ในเขตพื้นที่ 8 อ าเภอ 3 จังหวัด ประสบอุทกภัยคือจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย 
อ.สหัสขันธ์) จังหวัดขอนแก่น (อ.เมือง อ.ชนบท) และจังหวัดมหาสารคาม (อ.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยืน) 
โดยมีจ านวนผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 2,640 คน และมีจ านวนสัตว์เข้ารับบริการทั้งสิ้น 11,761 ตัว ในวันที่  
7 มกราคม  8 มกราคม  11 มกราคม  15 มกราคม  16 มกราคม และ 19 มกราคม 2555    

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยตรง เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจรักษา ช่วยเหลือ
สัตว์จากอุทกภัยน้ าท่วม  เพื่อตรวจรักษา ช่วยเหลือสัตว์จากอุทกภัยน้ าท่วม เพือ่เคลื่อนย้ายสัตว์สู่แหล่งปลอดภัย  
เพื่อออกหน่วยฟื้นฟูสุขภาพและอนามัยของ สัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และเพื่อป้องกันโรคจากสัตว์ที่แพร่สู่คน
ในภาวะน้ าท่วม โดยได้รับความร่วมมือจาก ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นอย่างดี 
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รายการวิทยุ “99.5 รอบรู้สู่ชุมชน” :  
10 มกราคม 2555 รศ.ดร.   สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี  

ได้ออกรายการทางสถานี วิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ขอนแก่น  ในรายการ “99.5 รอบรู้สู่ชุมชน” ซึ่งไปให้ความรู้ 
และประชาสัมพันธ์งานโลกสัตว์เลี้ยง ประจ าปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้น 
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
 
 

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน  :   
วันที่ 24-25 มกราคม 2555 รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี น าทีม คณาจารย์ และนักศึกษา  

เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ให้บริการ
สุขภาพปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้ เกษตรกรผู้มีฐานะยากจน และอยู่ห่างไกล ในเขตอ าเภอบึงสามพันและวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สมาคมวิชาชีพการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน 

 
 
งานโลกสัตว์เลี้ยง ประจ าปี 2555 :  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงภายใต้ค าขวัญ “รักสัตว์เลี้ยง ต้องรักจริง ไม่ทอดทิ้ง เป็นภาระสังคม”  
งานโลกสัตว์เลี้ยง ปี 2555 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น โดยความร่วมมือของ เทศบาลนครขอนแก่น สโมสรโรตารีแก่นคูน (ขอนแก่น) สโมสรไลออนส์
ขอนแก่น ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธาน
เปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรที่ร่วมจัดงานและผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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พิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  :  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30-11.00 น. รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ และได้เดินเยี่ยม
ชมบูธต่างๆ ภายในงานรวมทั้งร่วมตอบค าถามของนักเรียนที่สนใจในสาย 

สัตวแพทยศาสตร์ หน้าบูธของคณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2555  :   

วันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2555  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ  ได้น าผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของบุคลากรสถานีฟาร์มฯ เข้าร่วมนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี 2555 ณ  ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  เพื่อจัดแสดงในงานวันดังกล่าว ภายใต้แนวคิด  
“ต่อยอดความคิด แต่ง เติมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตนวัตกรรมน าไทย” จ านวน 4  ผลงานด้วยกัน คือ  1.บ่อกบ-บ่อปลา
ข้างครัว ลดรายจ่าย (เจ้าของผลงาน : ผศ.เสรี แข็งแอ ผู้ร่วม : นางพิณซอ กรมรัตนาพร นายปรีชา พันสอน)   
2.พัดลมไล่แมลงส าหรับคอกสัตว์  (เจ้าของผลงาน : นายวสันต์ จันทรสนิท  ผู้ร่วม : นายปรีชา พันสอน)   
3.อุปกรณ์กกลูกสุกรประหยัดพลังงาน (เจ้าของผลงาน : นางพิณซอ กรมรัตนาพร ผู้ร่วม : ผศ.เสรี แข็งแอ 
นายปรีชา พันสอน) 4.โต๊ะบังคับตอนลูกสุกรประหยัดพลังงาน  (เจ้าของผลงาน : นายอะโนนชัย สาริยา ผู้ร่วม : 
นางพิณซอ กรมรัตนาพร  นายวสันต์  จันทรสนิท  นายปรีชา พันสอน)  โดยในการแสดงสิ่งประดิษฐ์ของสถานี
ฟาร์ม ดังกล่าว  เป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าชมงานจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้ความรู้เร่ืองไข้หวัดนก ในรายการเวทีชุมชนช่อง NBT ขอนแก่น  :   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.กัลยา เจือจันทร์ อาจารย์ประจ า
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมออกรายการเวทีชุมชน 
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT) โดยได้ร่วมพูดคุย
เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้หวัดนก H5N1 รวมถึงที่มาของโรค ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค และการป้องกัน 
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ต้อนรับคณบดี จาก Comming School of Veterinary, USA. (TUFTS) และเจ้าหน้าที่จาก RESPOND-
USAID :   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.ดร.สุณีรัตน์  
เ อี่ ย ม ล ะ มั ย  ค ณ บ ดี  พ ร้ อ ม ด้ ว ย ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ 
สัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับ Dr.Deborah Kochevar 
คณบดี จาก Comming School of Veterinary, USA. 
(TUFTS) และเจ้าหน้าที่จาก RESPOND-USAID เพื่อ
ติดตามการด าเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Comming School of Veterinary, USA. (TUFTS) ในการ
จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง และได้เข้าเยี่ยมชม
บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง จ านวน  
26 คน และอาจารย์ 1 คน ศึกษาเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านพยาธิชีววิทยา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และ 
สัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ (MOU) โดยจะศึกษา 
ระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2555   
 
จัดการศึกษาให้กับนักนักศึกษาสัตวแพทย์จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  :  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง  โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด
การศึกษาส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จ านวน 26 
คน และอาจารย์ 1 คน ท าการเรียนการสอนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ
ชีววิทยา อายุศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการความร่วมมือ (MOU) โดยนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัย
แห่ งชาติ ล าว  วิ ทยา เขตนาบง  จ า ศึกษา  ณ คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2555 
 
จัดโครงการอบรมอาจารย์จาก สปป.ลาว  :   

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  (สพร.) จัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  และคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับ
มอบหมายให้จัดการอบรมฯ ดังกล่าวให้กับ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว  จ านวน  
6 คน ในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 
๒๕๕๕ โดยแบ่งระยะเวลาอบรมเป็น 4 ช่วง 
ช่วงละ 2 สัปดาห์ ช่วงแรกเริ่มจัดอบรมตั้งแต่
วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2555 
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ให้ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ในรายงานเวทีชุมชน ข่อง NBT ขอนแก่น :   
วันที่ 10 เมษายน 2555 สพ.ญ.นิธิวดี เพ็ชรชู สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้ร่วมออกรายการ เวทีชุมชน ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT) โดยได้ร่วมพูดคุยเพื่อให้
ความรู้ในเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้าที่ก าลังระบาดในช่วงหน้าร้อน รวมถึงที่มาของโรค ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาการ 
และการป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555   :   

ตามที่ คณะท างานฝ่ายปฏิบัติงานพื้นที่โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ มีให้หน่วยงานในพื้นที่ 
เขต 4 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชด าริ ส าเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์
ทั่วไป ได้แก่ ตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ก าจัดพยาธิภายในและภายนอก  
ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัข-แมวเพศเมีย ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว และให้ค าแนะน าด้านสุขภาพสัตว์นั้น   คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการฯ  

 

บริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ :   
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ พร้อม

กับนายปรีชา พันสอน และนักศึกษาสัตวแพทย์ ออกให้บริการ
วิชาการร่วมกับ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ในพระราชานุ
เคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ต. หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ซึ่งได้น า
นิทรรศการความรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ไปแสดง  พร้อมกับน าน้ าหมั กชี วภาพและปุ๋ ยหมั ก
ชีวภาพ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  นางพิณซอ  
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กรมรัตนาพร นายณัฐวุฒิ ผางสา และนายประจิม ปานประเสริฐ ออกบริการวิชาการ ร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง  จ.เลย โดยการออกบริการวิชาการทั้ง  
2 โครงการนี้  ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าชมจ านวนมาก 
 
อบรมเยาวชนประจ าปี 2555  :   

วันที่ 21-22 สิงหาคม  2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ได้จัดอบรมเยาวชนในการท าเกษตรพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ซึ่งเน้นอบรมให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยจัดอบรมนักเรียน รวม 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ณ โรงเรียนบ้าน
หนองปาดฟานและ โรงเรียนบ้านวังกกเด่ือ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย  ในการจัดอบรมดังกล่าวนี้ 
ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 

 
 
 

บริการวิชาการร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ คร้ังที่ 4/2555   :   
วันที่ 23 สิงหาคม  2555  ผศ.เสรี แข็งแอ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ พร้อมทั้งบุคลากรสถานี

ฟาร์ม นางพิณซอ กรมรัตนาพร นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ได้ออกให้บริการวิชาการให้ความรู้เก่ียวกับ
การเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2555 ณ โรงเรียน

บ้านกุดลันน้อยคีรี ต.โคกขมิ้น  
อ . วั ง ส ะ พุ ง  จ . เ ล ย  ใ น ก า ร
นี้ นอกจากจะเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามวิถี

ธรรมชาติแล้ว ยังได้แนะน าวิธีการท าน้ าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมกับได้น าตัวอย่างน้ าหมักและ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานอีกด้วย 
 
บริการวิชาการร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ คร้ังที่ 5/2555  :   

วันที่ 18 กันยายน 2555 นายวสันต์  จันทรสนิท  นายประจิม ปานประเสริฐ  และนายณัฐวุฒิ  
ผางสา ออกให้บริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมกับ
โครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2555  ณ  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง  
จ.เลย  ในการนี้นอกจากจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามวิถีธรรมชาติแล้ว  ยังได้แนะน าวิธีการท า 
น้ าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก ชีวภาพ พร้อมกับได้น าตัวอย่างน้ าหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  แจกจ่ายให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมงานอีกด้วย 
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กรมรัตนาพร นายณัฐวุฒิ ผางสา และนายประจิม ปานประเสริฐ ออกบริการวิชาการ ร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง  จ.เลย โดยการออกบริการวิชาการทั้ง  
2 โครงการนี้  ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าชมจ านวนมาก 
 
อบรมเยาวชนประจ าปี 2555  :   

วันที่ 21-22 สิงหาคม  2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ได้จัดอบรมเยาวชนในการท าเกษตรพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ซึ่งเน้นอบรมให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยจัดอบรมนักเรียน รวม 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ณ โรงเรียนบ้าน
หนองปาดฟานและ โรงเรียนบ้านวังกกเด่ือ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย  ในการจัดอบรมดังกล่าวนี้ 
ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 

 
 
 

บริการวิชาการร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ คร้ังที่ 4/2555   :   
วันที่ 23 สิงหาคม  2555  ผศ.เสรี แข็งแอ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ พร้อมทั้งบุคลากรสถานี

ฟาร์ม นางพิณซอ กรมรัตนาพร นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ได้ออกให้บริการวิชาการให้ความรู้เก่ียวกับ
การเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2555 ณ โรงเรียน

บ้านกุดลันน้อยคีรี ต.โคกขมิ้น  
อ . วั ง ส ะ พุ ง  จ . เ ล ย  ใ น ก า ร
นี้ นอกจากจะเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามวิถี

ธรรมชาติแล้ว ยังได้แนะน าวิธีการท าน้ าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมกับได้น าตัวอย่างน้ าหมักและ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานอีกด้วย 
 
บริการวิชาการร่วมกับโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ คร้ังที่ 5/2555  :   

วันที่ 18 กันยายน 2555 นายวสันต์  จันทรสนิท  นายประจิม ปานประเสริฐ  และนายณัฐวุฒิ  
ผางสา ออกให้บริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมกับ
โครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2555  ณ  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง  
จ.เลย  ในการนี้นอกจากจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามวิถีธรรมชาติแล้ว  ยังได้แนะน าวิธีการท า 
น้ าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก ชีวภาพ พร้อมกับได้น าตัวอย่างน้ าหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  แจกจ่ายให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมงานอีกด้วย 
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ให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น :   
วันที่ 11 กันยายน 2555 สพ.ญ.นิตยา บุญบาล สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาล

สัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ขอนแก่น  ในรายการเวทีชุมชน  ซึ่งได้ไปให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยง เรื่อง “วิธีดูแลสุนัข
ในหน้าฝน”  ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านสัตว์เลี้ยงกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุกสัปดาห์แรกของวันอังคารทุกเดือน
ในรายการเวทีชุมชน เวลา 15.30-16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 
ขอนแก่น  
 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
 
สถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ และจัดตั้งโรงทาน  :   

วันที่ 9 มีนาคม  2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ  โดยสถานี
ฟาร์มฯ  เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญมหาชาติ ประจ าปี  2555 มีผู้ร่วม
กิจกรรมรวม 5 หมู่บ้าน ประชาชนประมาณ 300 คน  ซ่ึงกิจกรรมประเพณีดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ
สถานีฟาร์มฯ ในโครงการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  หลังจากเสร็จพิธี สถานีฟาร์มฯ ได้
ร่วมถวายปัจจัยไทยทาน เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 2,590 บาท และในวันที่ 11 มีนาคม 2555 วัดป่าสันติธรรม ได้จัด
พิธีมอบใบตราตั้งเจ้าคณะต าบล สถานีฟาร์มฯ ยังได้ร่วมจัดตั้งโรงทาน (ขนมหวานไทย)  ร่วมกับทางวัดอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2555 :   

วันที่  11 เมษายน  2555 ด้ วยบรรยากาศของความ
สนุกสนาน มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ใน
งานได้มีพิธีรดน้ าขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร คณะฯ  ซึ่งวัตถุประสงค์

ของการจัดงานเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของ
ไทย เป็นโอกาสให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความระลึกถึง 
ผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อสถาบัน แสดงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ  อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม โดยได้จัด
กิจกรรมที่แสดงออกด้านวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมคุณค่า
ภูมิปัญญา ตลอดจนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพื่อให้เกิด
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ความรักความสามัคคี จากนั้น เวลา 12.00 น. เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 
ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี สพ.ญ.ชุลีพร ประหา เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วม
ประกวดนางงามสงกรานต์ และนางสาวณัฐชนก เกษทองมา เป็นนางงามสงกรานต์ประจ าขบวนแห่ ประจ าปี 
2555 
 
 
คณะสัตวแพทย์สถาปนาครบรอบ 26 ปี :   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครบรอบ 26 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต อมาตยคง (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นอกจากนี้
ยังได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโภสณ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) 
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์/ส านัก หน่วยงานภาครัฐ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ศ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 
และ รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ) และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และร่วม
ฟั ง ธ ร ร ม
เ ท ศ น า 
จากนั้ นแขก 
ผู้ มี เ กี ย ร ติ 
บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมท าบุญตักบาตร  
 
 
สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมงานบุญบั้งไฟ :   

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ผศ.เสรี แข็งแอ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ น าทีมบุคลากรสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษาฯ ร่วมงานบุญบั้งไฟกับชาวบ้าน รวม 5 หมู่บ้าน ณ วัดสะเทียนทอง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง  
จ.เลย โดยจัดขบวนแห่ร่วมกับชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน  รณรงค์การใช้ชีวิตแบบพอเพียง  และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พร้อมกับได้ร่วมท าบุญถวายปัจจัยไทยทาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



77
รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2555

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

77 
 

 

ท าบุญสัตว์ทดลอง ประจ าปี 2555 :   
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 มีการจัดการเรียนการสอนท่ี

ต้องใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนรู้ ทั้งที่มีชีวิตและที่เป็นซาก 
นักศึกษาต้องเรียนปฏิบัติการเพื่อฝึกผ่าพิสูจน์ซาก ฝึกการวาง
ยาสลบ ฝึกการผ่าตัดกรณีต่างๆ ซึ่งนักศึกษาได้กระท าต่อสัตว์
โดยตรงเป็นประจ าทุกปี ฝ่ายวิชาการจึงจัดให้มีกิจกรรมท าบุญ
สัตว์ทดลอง เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ท าบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้สัตว์ทดลองเหล่านั้น เป็นการฝึกนักศึกษาให้รู้บุญคุณของสัตว์
ที่นักศึกษาได้ท าการศึกษา และปฏิบัติตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา   นอกจากนั้น ยังเป็นการสอดแทรก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาในรายวิชาที่ใช้สัตว์ทดลอง อาทิเช่น รายวิชาที่สังกัดภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิชีววิทยา และศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นต้น 
 
 
ท าบุญเลี้ยงพระ ส านักงานคณบดี ประจ าปี 2555 :  

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
และเพื่อด ารงรวมถึงสืบสานประเพณี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วน
กุศลให้กับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ได้ล่วงลับ
ไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเป็น 
สิริมงคลอันดีให้กับกิจการงานต่างๆ ของคณะฯ อีก
ด้วย ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม  
2 ส่วน คือ กิจกรรมการสักการะศาลเจ้าพ่อ 
มอดินแดง โดย ทางคณะฯ ถือปฏิบัติฤกษ์งามยามดี คือ 09.09 น. และกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ ซึ่งทางคณะฯ 
ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รับฟังธรรมเทศนา และนั่งสมาธิเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและแผ่เมตตา 
 
 
กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษาและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ  :   

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองหลุบ  
ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นได้เดินทางไปจัดกิจกรรมการปล่อยปลา ณ ล าน้ าชีบริเวณท่าน้ า  

วัดท่าราชไชยศรี บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โครงการนี้
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา - 
ธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 รอบ  และ โ ค รง ก า ร เ ฉลิ มพ ระ เ กี ย รติ ส ม เ ด็ จพ ระน า ง เ จ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เนื่ อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิ ม 
พระชนมพรรษา 80 พรรษา  
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โครงการ “เรียนรู้พระศาสนา รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2555  :   
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาและบุคลากร ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ประธาน

คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เรียนรู้พระศาสนา 
รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2555 ขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ 
นานาพรรณ ณ วัดป่าศรีภูหอ อ.ภูเรือ จ.เลย และกิจกรรมฟังธรรมซึ่งจัดขึ้นที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ฯ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 และโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม  
พระชนมพรรษา 80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา  :   

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา 
โดยสถานีฟาร์มฯ  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นซึ่งมีผู้ร่วมขบวนแห่เทียนทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ ในเขตต าบลหนองหญ้า
ปล้องจ านวนมาก  หลังจากนั้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บุคลากรสถานีฟาร์มฯ ยังได้ร่วมถวายเทียนพรรษา  
ผ้าอาบน้ าฝน รวมทั้งปัจจัยไทยทาน ณ ส านักสงฆ์หัวภูบอง  บ้านทรัพย์ไพศาล ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง  
จ.เลย เนื่องในวันเข้าพรรษาอีกด้วย 
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ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

 
คณะสัตวแพทย์ มข .เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (IQA 42 ตัวชี้วัด) ประจ าปี
การศึกษา 2554 :   

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เข้ารับการตรวจประเมินฯ มีกรรมการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จ านวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ และคุณภาวนา กิตติวิมลชัย อีกทั้ง
ยังมี QA อาสา จ านวน 2 ท่าน คือ คุณวสิษฐ์พล จิตละมุน และคุณสิริณัฏฐ์ จีรพัชร์ พร้อมด้วยคุณเอกลักษณ์ 
ขาวประภา ผู้ประสานงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตรวจประเมินอีก 1 ท่าน
คือ ผศ.ดร.ก าลัง ชุมพลบัญชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

คณะสัตวแพทย์ มข. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ตามเกณฑ์ 
EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2554 :   
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้มีการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน (ตามเกณฑ์ EdPEx) ประจ าปี
การศึกษา 2554 มีกรรมการตรวจประเมินจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 4 ท่าน คือ รศ.ดร.
สุรพล วีระศิริ (ประธานกรรมการตรวจฯ) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว   ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ และคุณภาวนา กิตติวิมลชัย   พร้อมด้วย 
คุณเอกลักษณ์ ขาวประภา ผู้ประสานงาน  ซึ่งช่วงเช้า รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพร้อมทั้งแนะน าคณะผู้บริหาร  และได้น าเสนอการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา 2554 ในประเด็นลักษณะส าคัญของคณะฯ ทั้งด้านเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยความส าเร็จในการ
บริหารจัดการ สมรรถนะหลักขององค์กร ความภาคภูมิใจ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นต้น และหลังจากนั้นรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ก็ได้น าเสนอผลการด าเนินงานตามภารกิจ
อีกด้วย และหลังจากการสัมภาษณ์ตัวแทนคณะฯ ตัวแทนนักศึกษา  ตัวแทนผู้รับบริการ และตัวแทนคู่ความ
ร่วมมือของคณะฯ แล้ว  ในช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้น าเสนอผลการตรวจประเมินในภาพรวมอย่างไม่เป็น
ทางการให้แก่คณะฯ ได้รับทราบ พร้อมตอบข้อซักถามอีกด้วย 
 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง"โปรแกรม Face book เพื่อการสื่อสาร" :   
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารบนโลก มีการพัฒนาไปอย่างมาก และ

การติดต่อที่สะดวกอีกวิธีนั้นก็คือ การใช้โปรแกรมที่เราเรียกว่า เฟซบุ๊ค 
(Face book) ไม่ว่าจะเป็นการส่งภาพ ไฟล์งานต่างๆ วิดีโอไฟล์ ฯลฯ ให้
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เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอีกฝ่ายหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการค้นหาเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็สามารถท าได้เช่นกัน อีกทั้ง
เป็นการติดต่อสื่อสารในแบบอีกหนึ่งทางเลือก   

ฝ่ายสารสนเทศ คณะสัตวแพทย์ มข. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการ
สารสนเทศ จึงได้น าเสนอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมเฟซบุ๊ค (Face book) เพื่อการสื่อสาร”  
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5  อาคารพิเชฏฐ์ฯ โดย
วิทยากรจากหน่วยสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ภาควิชาสรีรวิทยาและงานบริการการศึกษา คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ คือ นายยรรยง วังปรีชา และนายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตน์รุ่งโรจน์ 
 

 
ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 

 
รับมอบตู้แช่เย็น จากบริษัท เวทเรคคอมเมนด์ จ ากัด  :   

วั น ที่  23 กุ ม ภ า พั น ธ์  2555  น า ย ว า ริ น ท ร์   
บุญธรรม (Supervisor) และ สพ.ญ.กุลนันท์ ปัญญาวัน  (Sale 
representative) ตัวแทนจากบริษัท เวทเรคคอมเมนด์ จ ากัด  
และศิษย์เก่าคณะฯ  โดยเป็นตัวแทนน าเข้าและจัดจ าหน่ายอาหาร
สุนัข-แมว ยี่ห้อ Hill’s science diet และ Hill’s prescription 
diet ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและรักษาโรค ได้อภินันทนาการ 
ตู้แช่เย็น ขนาด 1,018 ลิตร ให้แก่ร้านค้าสวัสดิการคณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.กัลยา เจือจันทร์ ผู้จัดการร้านค้า
สวัสดิการ เป็นผู้รับมอบ และมี รศ.ชูชาติ กมลเลิศ (รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) และ ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา (รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์) ร่วมเป็นสักขีพยานคร้ังนี้ 
 
 
ครอบครัว “วิภูศักดิ์” ศิษย์เก่าคณะฯ บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และ
ชันสูตรโรคสัตว์ (กองทุนสัตววิทยรักษ์)  :   

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ ส านักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า  ครอบครัว  
“วิภูศักดิ์” น าโดย คุณพ่อชิ้นสร้าง วิภูศักดิ์ และครอบครัว ได้เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนฯ จ านวน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
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ด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 
ให้บริการกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ที่สถานีฟาร์ม ฯ คณะสัตวแพทย์ มข.  

วันที่ 6 มีนาคม 2555 สถานีฟาร์มได้อนุญาตให้โรงเรียน
บ้านศรีอุบลพัฒนา ใช้สถานท่ีภายในของสถานีฟาร์มฯ จัดกิจกรรม
เดินทางไกลของลูกเสือ/เนตรนารี จ านวน 150 คน ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแล้ว  ยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน พร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานีฟาร์ม ด้วย 

 
 

โครงการ "ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ คร้ังที่ 8"  :   
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

มหาสารคาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม   
จัดโครงการ “ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 6–12 มีนาคม 2555 ณ หมู่บ้านในต าบล 
เหล่า และต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติ
จาก นายวีระพล สุพรรณไชยมาตย์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด 
ค่ายฯ ณ หอประชุม โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ต.หนองเหล็กศึกษา อ.โกสุมพิสัย  
จ.มหาสารคาม วันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งมี ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาค่ายบูรณาการสัตว์แพทย์ในคร้ังนี้ โดย รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และ รศ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยม 
และให้ก าลังใจนักศึกษา และคณาจารย์ ตลอดจนประชาชนผู้ร่วมโครงการ ในพิธีเปิด
ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8 นี้ด้วย  โครงการค่ายบูรณาการ
สัตวแพทย์ ครั้งนี้   มีนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 
รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 180 คน โดย
ในโครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรม
มากมาย เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการให้บริการท าหมันสุนัข เป็นต้น 
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ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 
 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ฯ  นอกจากจะเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย  และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนแล้ว ยังให้บริการด้านสถานที่เพื่อจัดอบรม / กิจกรรมอ่ืน ๆ  อีกด้วย 
 
ตารางที่ 23 อัตราค่าเช่าสถานที่ 

ท่ี สถานท่ี 
บุคลากรภายใน  

(มข) 
บุคลากรภายนอก 

(มข) 
หมายเหต ุ

1 หอพัก (ส าหรับบุคลากร เป็นห้องพัดลม พกัได้ 176 คน) 70.-/คน/วนั 100.-/คน/วนั ห้องส าหรับ 2 และ 6 คน 
2 หอพัก (ส าหรับนักศกึษา เป็นห้องพัดลม พกัได้ 176 คน) 50.-/คน/วนั 70.-/คน/วนั ห้องส าหรับ 2 และ 6 คน 
3 ห้องพักปรับอากาศ (มจี านวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน) 800.-/ห้อง/วนั 1,000.-/ห้อง/วัน อยู่หอพักภเูรอื 
4 บ้านพักรับรองวังแก้ว (บ้านปรับอากาศหลังใหญ่) 1,000.-/คน/วนั 1,400.-/คน/วนั ส าหรับ 7 คน ม ี1 หลัง 
5 บ้านพักรับรองวังธาร (บ้านปรับอากาศหลังเล็ก) 800.-/ห้อง/วนั 1,000.-/ห้อง/วัน ส าหรับ 4 คน ม ี1 หลัง 
6 บ้านพักรับรอง 2 ชั้น (บ้านพัดลม) 600.-/ห้อง/วนั 800.-/ห้อง/วนั ส าหรับ 6 คน ม ี1 หลัง 
7 ห้องประชุมใหญ่ ปรับอากาศ 1 (บรรจุคนได้ 120 คน) 

เกนิเวลา ชั่วโมงแรก 
เกนิเวลา ชั่วโมงถัดไป 

1,000.-/ห้อง/วัน
250.-/ห้อง/วนั 
200.-/ห้อง/วนั 

1,500.-/ห้อง/วัน
350.-/ห้อง/วนั 
300.-/ห้อง/วนั 

08.00-16.30 น. 

8 ห้องประชุมใหญ่ ปรับอากาศ 2 (บรรจุคนได้ 80 คน) 
เกนิเวลา ชั่วโมงแรก 
เกนิเวลา ชั่วโมงถัดไป 

800.-/ห้อง/วนั200.-
/ห้อง/วนั 

150.-/ห้อง/วนั 

1,200.-/ห้อง/วัน
250.-/ห้อง/วนั 
200.-/ห้อง/วนั 

08.00-16.30 น. 

9 ห้องประชุมศรีสองรกั (08.00-16.30 น.) 
เกนิเวลา ชั่วโมงแรก 
เกนิเวลา ชั่วโมงถัดไป 

800.-/ห้อง/วนั200.-
/ห้อง/วนั 

150.-/ห้อง/วนั 

500.-/ห้อง/วนั200.-
/ห้อง/วนั 

150.-/ห้อง/วนั 

ปรับอากาศ มี 2 ห้อง 
บรรจุได้ห้องละ 30 คน 

 
ตารางที่ 24 การให้บริการด้านสถานที่  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ว.ด.ป. ผู้ใช้บริการ จ านวนคน หมายเหต ุ
12 พ.ย.54 กลุ่มเยาวชนก่อการด ี 60 เข้าค่าย 

22-24 พ.ย.54 ธ.ก.ส. 50 อบรมหลกัสูตรวิถีชีวติ 
14 พ.ย. - 4  ธ.ค.54 วิศวโยธา  มข. 86 ฝึกภาคสนามฯ 

6-7 ม.ค.55 ภาควิชาพยาธิชีววทิยา 60 การเรียนการสอน 
13-14 ม.ค.55 ภาควิชาพยาธิชีววทิยา 60 การเรียนการสอน 
28-29 ม.ค.55 โครงการพัฒนาเดก็ ซี.ซี.เอฟ จ.เลย 80 ห้องประชุม+ที่พกั 

28 ก.พ. - 1 มี.ค.55 คณะมนุษย์ศาสตร ์ มข. 120 ห้องประชุม+ที่พกั 
6 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 150 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี
5 เม.ย.55 ประชุมกรรมการคณะสัตวแพทย์สัญจร 50 ใช้ห้องประชุม 

14-25 พ.ค.55 ฝึกงานนักศกึษาภาควิชาสตัวแพทย์สาธารณสุข 90 ห้องประชุม+ที่พกั 
11-12 ส.ค.55 คณะเทคโนโลยี มข. 30 ที่พัก 
28-31 ส.ค.55 องค์การไฮเฟอร์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย 50 ห้องประชุม+ที่พกั 
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ผลการด าเนินงานด้านโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 
 

ตารางที่ 25 จ านวนสัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งหมด (ในและนอกเวลาราชการ) ประจ าปีงบประมาณ 2555  

 
ตารางที่ 26 จ านวนสัตว์ที่เข้า Admit ในโรงพยาบาลสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2555  

สัตว์ที่รับบริการ จ านวน (ตัว) 

สุนัข 1,440 
แมว 197 
โค 9 

สัตว์ป่า/สัตว์แปลก/กระตา่ย 5 
รวมทั้งสิ้น 1,651 

 
ตารางที่ 27 การให้บริการตรวจของห้องปฏิบตัิการชันสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2555  

ห้องปฏิบตัิการ การให้บริการ (รายการ) 

เคมีคลินิก 17,386 
โลหิตวิทยา 9,781 
ปรสิตในเลือด 6,364 
ภูมิคุ้มกัน 843 
จุลทรรศน์วินิจฉัยและอื่น ๆ  286 

รวมทั้งสิ้น 34,660 
 

 
 
 

สัตว์ที่เข้ารบับริการ ในเวลาราชการ (ตัว) นอกเวลาราชการ (ตัว) รวม (ตัว) 
สุนัข 16,472 12,774 29,246 
แมว 1,736 1,440 3,176 
โค 332 0 332 
ม้า 43 0 43 

สัตว์ปีก 265 119 384 
สัตว์ป่า 108 375 483 

หนู,กระต่าย 392 0 392 
อื่นๆ 1 0 1 

รวมทั้งสิ้น 19,349 14,708 34,057 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕  

คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
 
 

ทีป่รกึษาทีป่รกึษา  
    คณบดี  คณะสัตวแคณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์พทยศาสตร์  
    รองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  
  
  
  

ผู้จดัท าผู้จดัท า  
  นายสมัย แข็งขันธ์       นางอรัญญา นายสมัย แข็งขันธ์       นางอรัญญา ศิศิริไกรวรรณริไกรวรรณ            นางสาวณฐาภพ เสชัง   นางสาวณฐาภพ เสชัง         นางอ้อยทิพย์ นางอ้อยทิพย์ สัพโสสัพโส  
  
  
ข้อมลูข้อมลู  
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์         ภาควิชาพยาธิชีววิทยา   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา           
  ภาควิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา   ภาควิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา       ภาควิชาสรีรวิทยาภาควิชาสรีรวิทยา          
  ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์   ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์     ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข   ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข     
    ภาควิชาอายุรศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์      โรงพยาบาลสัตว์   โรงพยาบาลสัตว์     
  สถสถานีฟาร์มฝึกนกัศึกษาานีฟาร์มฝึกนกัศึกษา            งานบริหารและธุรการงานบริหารและธุรการ              
  งานงานงานคลังและพัสดุงานคลังและพัสดุ            งานบริการการศึกษา   งานบริการการศึกษา         
  ฝ่ายฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์วิจัยและวิเทศสัมพันธ์            หน่วยการเจ้าหน้าที่หน่วยการเจ้าหน้าที่  
    

 
 

ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน  
  
  
  

  คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่  
((FFaaccuullttyy  ooff  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinnee,,  KKhhoonn  KKaaeenn  UUnniivveerrssiittyy))  

  

123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40002123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40002  
โทรศัพท์ โทรศัพท์ ::  00--43204320--2404, 02404, 0--43344334--2693 และ 0812693 และ 081--66211706621170      


