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บทสรุปผู้บริหาร 
   

 
 ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งก้าวเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้น
น าระดับโลก” และประกอบกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพการสัตว
แพทย์ที่มีค่อนข้างสูง ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารคณะในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ที่ผ่านมามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยประการแรกในความพยายาม
ที่จะตอบสนอง ส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและ
ของโลกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันมีจ านวนและคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติเป็นตัวชี้วัดส าคัญ ท าให้คณะได้พยายามในการ
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของคณะให้

สูงขึ้น และได้มีการก าหนดมาตรการต่างๆ เช่น การเพิ่มเงินทุนวิจัยในคณะให้สูงขึ้น  การแสวงหาความร่วมมือ
กับภาคเอกชนในการสร้างงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในสภาพการณ์จริง ประการต่อมาในส่วนที่เป็นผลมาจากความ
คาดหวังของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความคาดหวังสูงมากต่อวิชาชีพการสัตว
แพทย์ ท าให้ในกระบวนการผลิตบัณฑิตนั้นได้พยายามมุ่งเน้นให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตพร้อม
ท างาน (Ready to Work) ให้มากที่สุด ส่งผลให้คณะต้องพัฒนาบุคลากรทุกสายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
รวมทั้งมีการประสานงานสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจ
เอกชน ไม่ว ่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ฟาร์ม บริษัท เป็นต้น เพื ่อร่วมเป็นส่วนหนึ ่งใน
กระบวนการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ และผลจากการสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่จัดขึ้นเป็นครั้ง
แรกก็ปรากฏว่า นักศึกษาของคณะมีอัตราการสอบผ่านเป็นที ่น่าพอใจและอยู ่ในระดับเดียวกับคณะสัต ว
แพทยศาสตร์หลักของประเทศ 
 อย่างไรก็ตาม คณะก็ไม่ได้ละเลยพันธกิจอื่นๆ โดยในด้านการบริการวิชาการนั้นก็ได้พยายามในการ
พัฒนาศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการทั้งงานวิจัยและตัวอย่างจากฟาร์ม
เกษตรกรทั่วภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์อย่างต่อเนื่อง ในด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะยังได้ให้ความส าคัญอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรได้จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางศาสนา ส่วนด้านการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้นั้น ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ อย่างเต็มที่ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาคส่วนราชการและเอกชนที่ได้มี
ส่วนร่วมให้การด าเนินงานของคณะ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามล าดับ 

 
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

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

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

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูด้านศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ก่อตั้งขึ้นเป็น
คณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 
2530 จ านวน 40 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จ านวน 95 คน/ปี  
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณบดี 7 ภาควิชา และ 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลังและ
พัสดุ งานบริการการศึกษา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

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

3. หน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา  
โรงพยาบาลสัตว ตั้งอยูบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตรติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน       

(มอดินแดง) เปนสถานที่ใหบริการประชาชนผูเลี้ยงสัตวและสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุงเนนสัตวเลี้ยง   
และสัตวเศรษฐกิจ นับเปนโรงพยาบาลสัตวที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครื่องมือที่ทันสมัย    
และใหบริการครอบคลุมไปถึงผูเลี้ยงสัตวจากประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ าโขงดวย ปจจุบันก าลังอยูในชวงของการ
พัฒนาเปนศูนยชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตวอีกทางหนึ่ง 

สถานีฟารมฝกนักศึกษา ตั้งอยูที่บานนาดอกไม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หางจากมหาวิทยาลัย     
ขอนแกน ประมาณ 180 กิโลเมตร เปนสถานที่ฝกปฏิบัติส าหรับนักศึกษา ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และให
บริการหองสัมมนาและท่ีพัก 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา ปรับปรุงและขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จ านวน 8 หลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

1) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก 

2) สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง 

ระดับปริญญาโท 

 3) สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  

 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  

 5) สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกต)ิ 

 6) สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 

ระดับปริญญาเอก 

 7) สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกต)ิ 

 8) สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 
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แผนภูมิการบริหาร 
5 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน 
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ท าเนียบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั  
(Dean of the Faculty of Veterinary Medicine) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 – 4 ตุลาคม 2557 

 

รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

5 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน 
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ตารางที่ 1 บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิสัยทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 
Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health 

พันธกิจ 
 

1. ผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม ในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 

4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์หลัก 1. บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 
2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health) 
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) 
4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม (Cultural Conservation) 
5. เป็นองค์กรที่ท างานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced 

Quality) 
ค่านิยม มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวชิาการ และการบริการสังคม 

สมรรถนะหลัก 
 

1. บัณฑิตมีความพร้อมท างานในทกุพื้นที่ (Ready to Work)  
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (Research for One Health)   

เอกลักษณ์ของคณะ ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพือ่ชุมชน (Animal Health Hub for Community) 
อัตลักษณ์ของ

นักศึกษา 
บัณฑิตพร้อมท างาน  (Ready to Work) 

ตราประจ า 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

รูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญม่ิงมงคลประทานแก่สถาบันสถิตเหนือขอนไม้ซ่ึง
สลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง  มี
ความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความ
ประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแก่การเรียนดีและคิดดี ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มีข้อความว่า 
"คณะสัตวแพทยศาสตร์" 

สีประจ า 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

สีฟ้าหม่น (รหัสสี  C 80 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 8 สถาบัน ที่ผลิต

บัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านสัตวแพทย์ การผลิต
สัตว์และอาหารที่ปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ เพื่อชุมชน (Animal 
Health Hub for Community) 
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จ านวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 224 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายผู้สอน         
มีจ านวน 74 คน และสายสนับสนุน จ านวน 150 คน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2558 : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์)   

 

ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดจ านวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม ร้อยละ 

ข้าราชการ 59 44 103 45.98 
พ.มหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน 15 18 33 14.73 
พ.มหาวิทยาลัย เงินรายได้ - 11 11 4.91 
พนักงานราชการ - 6 6 2.68 
ลูกจ้างประจ า - 28 28 12.50 
ลูกจ้างชั่วคราว - 35 35 15.63 
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ - 8 8 3.57 

รวม 74 150 224 
100.00 

ร้อยละ 33.04 66.96 100.00 
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จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาตรี  
     สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปกต/ิโครงการพิเศษ 91 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
     ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก 
 สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง 1 
     ระดับปริญญาโท 
 สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  - 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  - 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ 1 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 1 

     ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ 4 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ - 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตร สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาตรี  
     สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปกต/ิโครงการพิเศษ 94 
ระดับบัณฑิตศึกษา 6 
     ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก 
 สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง - 
     ระดับปริญญาโท 
 สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  1 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  2 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ 1 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 1 

     ระดับปริญญาเอก 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ - 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 1 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 
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ความภาคภูมิใจของคณะ 
 
  ในช่วงปีงบประมาณ 2558 บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด าเนิน

กิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ  อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้  
 
บุคลากร 
 
 ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด อาจารย์สังกัดภาควิชา
เภสัชและพิษวิทยา ได้รับรางวัล Bronze Prize (เหรียญ
ทองแดง) จาก KIPA (Korea Invention Promotion 
Association) ในการร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ
ในงาน “Seoul International Invention Fair 2014” ณ 
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 
ธันวาคม 2557  ซึ่งผลงานที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ คืองานวิจัย
ผลิตภัณฑ์น้ ายาหยอดหูจากน้ ามันหอมระเหยส าหรับรักษา
โรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข (Essential Oils Ear Drop 
Formulation for Canine Otitis Externa) ซึ่งเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยที่เลือกต่อเชื้อก่อ

โรคช่องหูอักเสบในสุนัขและตั้งต ารับน้ ายาหยอดหูส าหรับรักษาโรคหู
ชั้นนอกอักเสบในสุนัข เนื่องจากโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัขเป็นโรคที่
เ กิ ด จ าก เ ชื้ อ ยี ส ต์ ม า ล าสซี เ ซี ย  พ า ไค เดอมาติ ส  (Malassezia 
pachydermatis) นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอ่ืนร่วมด้วย 
เมื่อสัตว์เป็นโรคจะได้รับความทรมานเนื่องด้วยมีอาการคันหูมากและเกา
จนเกิดการอักเสบเป็นแผล เชื้อโรคเหล่านี้ยังสามารถติดต่อสู่คนได้ด้วย การ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะนั้นท าให้เกิดการดื้อยาได้นอกจากนั้นยังมีราคาแพง  
ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการวิจัยน าน้ ามันหอมระเหยสมุนไพรมา
ท าการศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อและน ามาผลิตเป็นยาทดแทนในการใช้รักษา
โรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข 

 
  ผศ.ดร.ราณี ซิงห์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้รับทุน 
Fullbright-Thai Visiting Scholar Program (TVS) เพ่ือเดินทางไปฝึกอบรมเพ่ือท า
วิจัยในหัวข้อ เรื่อง “Role of Somatostatin in the Regulation of Insulin 
Secretion in the Hyperinsulinemic State in Humans, Cats and Horses” ณ 
Tufts University– Cummings School of Veterinary Medicine, USA โดยมี
ก าหนด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2558–15 มีนาคม 2559  ซึ่งการไป
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ทางคณะฯ คาดว่าจะก่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนการวิจัย และ

การให้บริการทางวิชาการของคณะฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก Tufts University ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงในระดับโลกทั้งด้านการเรียนการสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานวิจัย  
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  ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม อาจารย์สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นกรรมการ
ผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตวแพทย์ สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย (Thailand Equestrian 
Federation หรือ TEF) และเป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า
เอนดูแรนซ์ (Endurance Official Veterinarian) ของสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ 
(Federation Equestrian International หรือ FEI) ซ่ึงในปีงบประมาณ 2558 ได้รับ
เชิญไปร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ในกีฬาขี่ม้ารวมทั้งสิ้น 7 รายการ  

 

 

นายวสันต์  จันทรสนิท  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ
พิเศษ และนายปรีชา พันสอน พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษา  ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในการน าเสนอผลงาน
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  “เ ค รื่ อ ง คั ด ก บ ” เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ง า น  “The 
8th  International Exhibition of Inventions Kunshan  (IEIK 2014) 
เมื่อ วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2557 ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

นักศึกษา 
 
นักศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ นางสาวฐาปนัท พีธรากร  

นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่  5 ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ 
“Betagro Food Safety Society 2014” โดยมีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
กับบริษัท Hokkuhodo และบริษัท Ajinomoto Frozen Food  เพ่ือ
เรียนรู้การบริโภคอาหารของคนญี่ปุ่น สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ

บริโภค และเข้าชมงาน 
Foodex Japan 2015  
ซึ่ ง เป็นงานจัดแสดง
อาหารระดับโลก ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 
 
นักศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ ในโครงการ 

“BETAGRO Food Safety Society 2015 เบทาโกร ร่วมสร้าง 
สังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย” ช่วงเวลาที่ประกวด 1 
เมษายน-30 กันยายน 2558 และประกาศผล 30 กันยายน 2558 

นายเทวฤทธิ์ ลาพิงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัล 
    ชนะเลิศฝ่ายชายและรางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย 
นางสาวณัฐชยา แก้วไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับ 
    รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง   
 
นักศึกษาได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลผู้ที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
นายพิชัย  คงเจริญ  นักศึกษาชั้นปีที่ 6 
นายตุลธร  โกศัลวัฒน์   นักศึกษาชั้นปีที่ 6 
นางสาวนิชนันท์  มณีกานนท์  นักศึกษาชั้นปีที่ 6 
นางสาวสุภาวดี  อิทธิเดชพงศ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 6 
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ศิษย์เก่า 
 
  สพ.ญ.นัทธ์หทัย วนาเฉลิม  ได้รับสนับสนุนงบประมาณส าหรับการค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ตามแนวพระราชด าริ โดยจัดท าในรูปแบบของบทความ เรื่อง "บันทึกงดงาม ณ ฟาร์มของ
พ่อ" เผยแพรใ่นนิตยสารสกุลไทย จ านวน 6 ตอน ข้อมูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร และประชาชนทั่วไป  จาก
มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 

 
 
  นอกจากนั้น สพ.ญ.นัทธ์หทัย วนาเฉลิม ยังได้รับรางวัลสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 
16 ประจ าปีพุทธศักราช 2558 เรื่อง “สังข์ศิลป์ชัย” ซึ่งนอกจากเป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว หลาย
กลุ่มชนในดินแดนอุษาคเนย์ที่นับถือพุทธศาสนายังมีวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นมรดกตกทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า เช่น 
กลุ่มคนมอญ คนไต คนลาว และคนเขมร คนมอญเรียกสังข์ศิลป์ชัยว่า สังคทา คนล้านนาเรียก สังข์สิงห์ธนูชัย 
ส่วนชาวบ้านเขมรเรียก สังข์ศรชัย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเรียกคล้ายกันคือสังข์ศิลป์ชัย แตกต่างเฉพาะส าเนียงของ
แต่ละท้องถิ่นเท่านั้น สพ.ญ.นัทธ์หทัย วนาเฉลิม หรือคุณหมอผึ้ง เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับพลานุภาพแห่งสินไซ 
เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศของการฟ้ืนฟูสินไซทั้งในฐานะที่เป็นประชากรในพ้ืนที่ และในฐานะที่เป็น
นักเขียนร่วมสมัยผู้หนึ่ง จึงเกิดความสนใจใคร่รู้เรื่องราว ความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องนี้ที่แพร่กระจายอยู่
โดยทั่วไปในภาคอีสานและในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะในภาคอีสานตอนกลางที่ปรากฏร่องรอยเรื่องสินไซ
เป็นจ านวนมาก จึงสนุกกับการศึกษาค้นคว้าและสืบเสาะหาเบาะแสดั่งกับนักสืบทางวัฒนธรรม ส าหรับคนรุ่นเก่า
แล้วสินไซคงเป็นที่คุ้นเคยและคุ้นชินเพราะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในวิถีวัฒนธรรม 
 

  
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงานด้านคุณภาพ 
 
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน  :  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน  การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค ์บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
ตารางท่ี 5 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ดัชนี ผลงาน 
บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

100 
5 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

100 
5 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

ดัชนี ผลงาน 
ความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิต 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

75.80 
3.79 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

X 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ตารางท่ี 7 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ดัชนี ผลงาน 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

40 
5 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

68.00 
5 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ตารางท่ี 8  นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศ 

ดัชนี ผลงาน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมา
จากต่างประเทศ 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

5 
5 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

4.44 
4.44 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  :  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าในการบริการสุขภาพสัตว์เพ่ือชุมชน (Animal 
Health Hub for Community)  
 
ตารางท่ี 9 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสุขภาพสัตว์ของโรงพยาบาล   

ดัชนี ผลงาน 
ความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการสุขภาพ
สัตว์ของโรงพยาบาล  

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

81.74 
4.09 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย 
 

 

 
 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
ตารางท่ี 10  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ดัชนี ผลงาน 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

64 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

55.41 
3.46 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

X 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ตารางท่ี 11  ร้อยละของอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ  
ดัชนี ผลงาน 

ร้อยละของอาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ  
เป้าหมาย : ค่าคะแนน   

80 
5 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

75.68 
4.73 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

X 
 

หมายเหตุ :  
ปีการศึกษา 2554-2556  เป็นข้อมูลที่นับรวม ร้อยละของอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ  ศ./รศ. 
ปีการศึกษา 2557 เป็นข้อมูลที่นับรวม ร้อยละของอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ  ศ./รศ./ผศ. 
 
 
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล :  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
ตารางท่ี 12 ความพึงพอใจของบุคลากร และผู้ใช้บริการ   

ดัชนี ผลงาน 
ความพึงพอใจของบุคลากร และ
ผู้ใช้บริการ   

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

86.32 
4.32 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน   :  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานด้านการ
วิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 
ตารางที ่13 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง Citation 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

120 
4 

ผลงาน : ร้อยละ 
ผลงาน : ค่าคะแนน 

167.57 
5 

ผลงานเทียบกับเป้าหมาย   
 

 
 

 
ตารางท่ี 14 งบประมาณวิจัย 

เป้าหมาย : จ านวนเงิน 
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

144,000 
4 

ผลงาน : จ านวนเงิน 
ผลงาน : ค่าคะแนน 

60,972.34 
1.67 

ผลงานเทียบกับเป้าหมาย  X 
 

แหล่งทุน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

งบประมาณภายใน 2,307,690.00 3,580,950.00 7,405,457.00 3,668,480.00 

งบประมาณภายนอก 2,573,550.00 1,553,890.00 1,975,000.00 416,667.00 

สัดส่วนจ านวนเงินวิจัยต่อคน 68,749.86 78,997.54 144,314.72 60,972.34 

รวมท้ังสิ้น 4,881,240.00 5,134,840.00 9,380,457.00 4,085,147.00 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพ   :  ผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วย 
 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  IQA ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปี
การศึกษา 2554-2557   

 
  

 ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  

 
 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงานการพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 
 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของคณะ อย่างเป็นทางการ กับสถาบันในประเทศ ได้แก่  

1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 224 แห่ง (การรณรงค์ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในวัด จังหวัดขอนแก่น)  

2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ยุทธศาสตร์เนื้อนมไข่ จังหวัดขอนแก่น) 
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดเลย กับสถานีฟาร์มฝึกนัก ศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนและสร้างเศรษฐกิจโลก) 
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
(เพื่อร่วมมือในด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์) 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของคณะ อย่างเป็นทางการ กับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

1. Nippon Veterinary and Life Science University, Japan         
2. College of Animal Science and Technology, Southwest University, The People’s Republic 

of China 
3. Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra Malaysia, Malaysia 
4. Rakuno Gakuen University, Japan 
5. Faculty of Agriculture, National University of Laos, Lao People’s Democratic Republic       

 ระดับคณะ  
6. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands      
7. Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural University, Indonesia 
8. Faculty of Veterinary  Medicine, Airlangga University, Indonesia 
9. Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam Univesity, Vietnam  

เป็นสมาชิกขององค์กรระดับนานาชาติ 
10. South East Asia Veterinary School Association  (SEAVSA)  
11.  Asian Association of Veterinary Schools (AAVS) 

 
หน่วยงาน/องค์กร/มหาวิทยาลัยที่ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษา บุคลากร และงานวิจัย 

1. University of Hannover, Germany 
2. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural 

Sciences, Sweden 
3. Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University, The United States of 

America 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ชื่อการประชุมสัมมนา :  ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2558   
The 6th KKU Veterinary International Annual Conference (KVAC 2015) 
หัวข้อ One Health Workforce : Best Practices in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัด :   23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือน าเสนอข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีส่งผลต่อสุขภาพคนและสัตว์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ สถาบัน หน่วยงาน ตลอดจน
เป็นเวทีน าเสนอผลงานวิชาการในสาขาสัตวแพทย์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ เพ่ิมพูนความรู้ท างด้าน
วิชาการให้แก่นักวิชาการ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์และสาขาที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ตารางท่ี 15  บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ  
ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1 ผศ.สรรเพชญ อังกิติตระกูล Cambodia 5-9 ต.ค. 2557 ไปท าวิจัยเรื่อง “Foodborne 
pathogens and antimicrobial 
resistance monitoring in areas 
along Thailand-Cambodia 
border” 

2 ผศ.เสรี แข็งแอ 
3 ผศ.ธนาคาร นะศรี 
4 ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง 

5 อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี Terengganu, 
Malaysia 

9–13 ต.ค. 2557 เป็นสัตวแพทย์ประจ าทีมขี่ม้าตัวแทน
จากไทย 

6 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา Bogor, Indonesia 12–16 ต.ค. 2557 ร่วมประชุม “The 14th Annual 
workshop of the Regional 
Network on Asain 
Schistosomiasis and other 
Helminth Zoonoes” 

7 ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ Vienna, Austria 30 ต.ค.–3 พ.ย. 
2557 

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและ
น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “PRRS 
virus/Streptococcus suis co-
infection in nursery pig which 
have unstable status of PRRS 
from farm in North-Eastern part 
of Thailand” 

8 นายวสันต์ จันทรสนิท Jiangsu, China 19–22 พ.ย. 2557 เข้าร่วมงาน “The 8th International 
Exibition of Inventions, Kunshan” 
(IEIK 2014) และเข้าประกวดการจัด
แสดงผลงานเรื่อง เครื่องคัดกบ 

9 นายปรีชา พันสอน 

10 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม Dubai, United Arab 
Emirate 

26-28 พ.ย. 2557 เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตว
แพทย์ ในงาน  FEI 1*80 Km, Dubai 
International Endurance City 
(DIEC), Dubai 

11 ผศ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด Seoul, South 
Korea 

27-30 พ.ย. 2557 ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Seoul 
International Invention Fair (SIIF) 
2014 ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์น้ ายา
หยอดหูจากน้ ามันหอมระเหยส าหรับ
รักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข”  

12 ผศ.ราณี ซิงห์ Melbourne, 
Australia 
 

7-11 ธ.ค. 2557 น าเสนอผลงานเรื่อง “Potent Non-
peptide agonists for human C3a 
receptors” 

13 ผศ.เจษฎา จิวากานนท์ Hanoi, Vietnam 8-10 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุม “The 4th  OIE Sub-
regional Workshop for Veterinary 
Educational Establishments and 
Veterinary Statutory Bodies” 

14 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม Dubai, United Arab 
Emirate 

24-27 ธ.ค. 2557 เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตว
แพทย์ ในงาน  CEN 120 Km, Dubai 
International Endurance City 
(DIEC), Dubai 

15 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม Seoul, South 15-16 ม.ค. 2558 ร่วมประชุม “Asia Module Project 
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ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

Korea Meeting” 
16 ผศ.เจษฎา จิวากานนท์ Uppsala, Sweden 4-12 ก.พ. 2558 วางแผนการท าวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน 

Swedish University of Agricultural 
Sciences, Faculty of Veterinary 
Medicine and Animal Science, 
Department of Clinical Sciences, 
Division of reproduction 

17 ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง Kyushu University, 
Fukuoka, Japan 

1–30 มี.ค. 2558 รว่มวิจัยกับฝ่ายญี่ปุ่น ในหัวข้อ “New 
Core to Core Program” 

18 ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ Fridrich-Loeffler-
Institut, 
Greifswald-Insel 
Riems, Germany 

19-29 มี.ค. 2558 เยี่ยมชม ดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท าวิจัย รวมท้ัง
ปรึกษาหารือประเด็นในการท าวิจัย
ร่วมกันในอนาคต  

19 รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ Phnom Penh, 
Cambodia 

25-31 มี.ค. 2558 ไปคัดเลือกนักศึกษากัมพูชาเพื่อเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

20 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ Nong Lam 
University, 
Hochiminh City, 
Vietnam 

7–10 เม.ย. 2558 ลงนาม MOU และศึกษาดูงาน 
21 รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 
22 นายสิทธิพร กาบบัวลอย 

23 ผศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล Kuala Lumpur, 
Malaysia 

12-16 เม.ย. 2558 ร่วมประชุมการวิจัย เรื่อง “Annual 
University Research Performance 
Forum 2015” 

24 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ Hokkaido and 
Tokyo, Japan 

7-13 พ.ค. 2558 ไปลงนาม MOU กับ Rakuno 
Gakuen University, Hokkaido และ
ไปนิเทศนักศึกษา ณ Nippon 
Veterinary and Life Science 
University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 

25 รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 

26 ผศ.สรรเพชญ อังกิตติตระกูล Chongqing, China  21-25 พ .ค. 2558 ไปดูแลนักศึกษาและศึกษาดูงานเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์  ณ College of 
Animal Science and Technology, 
Southwest University, China 

27 ผศ.นุสรา สุวรรณโชติ 

28 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม New South Wale, 
Australia 

3-6 มิ.ย. 2558 เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตว
แพทย์ ในงาน The 50th Tom Quilty 
Gold Cup 2015, 160 km, New 
South Wale 

29 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา Savannakhet, Loas 15-19 มิ.ย. 2558 เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 
“ComAcrodd PE Training” 

30 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม Chengde, China 18-20 มิ.ย. 2558 เป็นประธานกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้า
ฝ่ายสัตวแพทย์ ในงาน CEI 1* 80 km, 
Chengde 

31 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ Loas 25-27 มิ.ย. 57 แนะน าหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (University of 
Health Science) และมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ (National University of 
Laos; NUOL) รวมท้ังร่วมเจรจาถึง
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ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

แนวทางการสร้างความร่วมมือกับคณะ
ผู้บริหารระหว่างมหาวิทยาลัยของท้ัง
สองประเทศให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 

32 รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ Germany 11–25 ก.ค. 2558 ติดตามผลการด าเนินงาน การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ 
“Study Visits/Study Seminars and 
Practicals in Germany By Group 
of Foreign Study” 

33 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา Manila, Philippines 23–25 ก.ค. 2558 เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “The 
15th Annual Workshop of the 
Regional Network on Asia 
Schistosomiasis and Other 
Helminth Zoonoses (RNAS+)” 

34 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม California, USA 31 ก.ค.–2 ส.ค. 
2558 

เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตว
แพทย์ ในงาน The 60th Tevis Cup 
2015, 160 km, Auburn, California 

35 ผศ.พงษ์ธร สุรรณธาดา Serdang, Malaysia 2–7 ส.ค. 2558 ไปศึกษาดูงานด้านโรงพยาบาลสัตว์              
ณ Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Putra 
Malaysia, Malaysia 

36 สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร 2–18 ส.ค 2558 

37 อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี Terengganu, 
Malaysia 

7–9 ส.ค. 2558 เป็นสัตวแพทย์ประจ าทีมนักกีฬา
ตัวแทนจากประเทศไทย รายการ 
Asean Open Endurance Cup CEI 
1* 

38 ผศ.นฤพนธ์ ค าพา Perth, Australia 16-21 ส.ค 2558 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
“The 17th International 
Veterinary Radiology Association, 
Perth, Western Australia” 

39 ผศ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู 

40 ผศ.ราณี ซิงห์ Boston, USA 28 ส.ค. 2558-  
5 ม.ค. 2559 

เข้าร่วมฝึกอบรมการท าวิจัย เรื่อง 
“Role of samatostatin in the 
regulation of insulin secretion in 
the hyperinsulinemic state in 
humans, cats and horses” 
Cumming School of Veterinary 
Medicine, Tufts Univesrity, USA 

41 อ.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ Daejon,  
South Korea 

15–20 ก.ย. 2558 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและ
น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง 
“Comparison of the antioxidant 
contents between longan honey 
and Trigona honey from 
Thailand” 
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ตารางท่ี  16  รายนามอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศ 
ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1 Prof. Karl Han Zessin Freie Berlin University, 
Germany 

24 ก.พ. 58 หารือกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 

2 Prof. Allen Richards Medical Research 
Center, USA 

2-3 เม.ย.58 หารือกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 
ส.ค.58 
พ.ย.58 

มาร่วมท าวิจัย และร่วมสอนนักศึกษา
สัตวแพทย์ ภายใต้โครงการ Visiting 
Professor Scholarship 

 
 
ตารางท่ี  17  นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ นักศึกษาต่างชาติ สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นป ี
1 Miss Maichoulor Vangxeng Laos Veterinary Medicine 5 
2 Miss Sounaly Phommakone Laos Veterinary Medicine 5 

 
 
ตารางท่ี  18  นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ นักศึกษาต่างชาติ สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นป ี
1 Mr. Sithixay Kaylath 

  
Laos Doctor of Philosophy Program in 

Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

2 

2 Mr. Le Ngoc Ninh Vietnam Master of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program)  

2 

3 Miss Bamphen Keomoungkmoun Laos Master of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

2 

4 Mr. Khonesavanh Phomvixay  Laos Master of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

1 

5 Mr. Nguyen Hoai Nam Vietnam Doctor of Philosophy Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

3 
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ผลลัพธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
 
ให้บริการศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงสัตว์ แก่คณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัด
เลย ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ.เลย 

 
 
จัดโครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกเพ่ือการส่งออก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-
24 เมษายน 2558  ณ โรงแรม โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 
 
จัดอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจเนื้อประจ าโรงฆ่าสัตว์ส่วนท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม–9 มิถุนายน 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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จัดอบรมการท าเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ประจ าปี 2558 ให้แกเ่ยาวชนในเขต ต.โคกขม้ิน อ.วังสะพุง 
จ.เลย ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2558  ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ.เลย 

 
 
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th KKU Veterinary International Annual Conference (KVAC) 
2015) ในหัวข้อ One Health Workforce : Best Practices in Thailand ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร ์จ.ขอนแก่น 

 
 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cardiology in Practice and CT Imaging Workshop เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2558  ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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จัดอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกข่าเหลืองเพ่ือการส่งออก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และวันที่ 26 สิงหาคม 
2558 ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ.เลย 

 
 
จัดอบรม เรื่องทักษะการใช้เครื่องมือในการตรวจรักษาโรคนัยน์ตาในสัตว์เลี้ยง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558      
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
จัดโครงการ Development of One Health Workforce of Thai University Network for Community 
Based Learning on Infectious Diseases Prevention (FVM-KKU) ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558   
ณ โครงการละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 
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ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557   
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
รับใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่ดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557                         
ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
สัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

โครงการ Digital University เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
อบรมทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558                          
ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
โครงการให้ความรู้ มข.ออกนอกระบบมีความสัมพันธ์อย่างไรกับลาออกจาก กบข. หรือว่าจะอยู่ต่อกันดี เมือ่วันที่ 
1 พฤษภาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
จัดโครงการ SWOT Analysis เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ                            
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

จัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 
 
 

ประชุมกองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 

 

คณะผู้บริหารประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2558 ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท จ.ขอนแก่น 

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 
2558 และระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 
ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ.เลย 

 
 
 

โครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2557  
ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

โครงการวันนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รายวิชาปัญหาพิเศษ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557        
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

กิจกรรมเชียร์ร่วมสานสัมพันธ์ทันตะ-ถาปัตย์-สัตวแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
วันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22–23 
พฤศจิกายน 2557 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2557      
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการวันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล (Job Fair 2014) เมื่อวันที่ 16-18 
ธันวาคม 2557 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.ปทุมธานี 

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 
2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
โครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม–26 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬา Vet Sports Day (Veterinary Cup) ครั้งที่ 1      
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
โครงการน าเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1–6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับองค์การสวนสัตว์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
กิจกรรมค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558       
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558   
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดงานราตรีน้องใหม่สัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 29 ประจ าปี 2558  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 
กันยายน 2558 ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ.เลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 
 
ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา และทีมวิจัย ส่งผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ ายา
หยอดหูจากน้ ามันหอมระเหยส าหรับรักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข เข้าประกวดในงาน “Seoul International 
Invention Fair 2014” ณ Seoul, Korea เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2557 และได้รับรางวัล Bronze 
Prize จาก Korea Invention Promotion Association 

 
 
บุคลากรสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-5 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี (ฮอลล์ 9) จ.นนทบุรี 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะฯ เข้าประชุมวางแผนการท าวิจัยร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับ Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal 
Science, Department of Clinical Sciences, Division of Reproduction ระหว่างวันที่ 5–11 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ Sweden 

 
 
โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้รับทุน 
Fullbright-Thai Visiting Scholar Program (TVS) เพื่อไปร่วมท าวิจัยในหัวข้อ 
Role of Somatostatin in the Regulation of Insulin Secretion in the 
Hyperinsulinemic State in Humans, Cats and Horses ระหว่างวันที่ 28 
สิงหาคม 2558–15 มีนาคม 2559 ณ Tufts University– Cummings School 
of Veterinary Medicine, USA 
 
Prof. Allen Richards จาก Medical Research Center, USA เดินทางมาท าวิจัยร่วมกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน 
สุขสวัสดิ์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Mr.Viet Doan) เรื่อง Serologic and Molecular Detection of 
Rickettsia spp. from Blood and Keds from Deer in Khoa Soan Kwang Zoo และท าวิจัยร่วมกับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก (น.ส.ศิริรัตน์ พรมจารีต) เรื่อง Serologic and Molecular Detection of Rickettsia spp. 
from Blood and Fleas from Cats in Khon Kaen พร้อมทั้งร่วมสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6         
ภายใต้โครงการ Visiting Professor Scholarship ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะไปสู่ความเป็นสากล 
 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมความร่วมมือไทยอินโดนีเซียครั้งที่ 
9 เรื่อง Enhancing Indonesian and Thai Education System Compatibility towards ASEAN 
Community ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 
 
Prof. Karl Hanz Zessin (Institute for Parasitology and International Animal Health, 
Department of International Animal Health, Freie University, Berlin, Germany)  บรรยายพิเศษ
ให้แกค่ณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง Epidemiology in Small Holders เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam 
University-Ho Chi Minh, Vietnam เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558  ณ Vietnam   

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เจรจาความร่วมมือกับ Faculty of Veterinary Science, Rakuno Gakuen 
University เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ Hokkaido, Japan 

 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ นิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและดูงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science 
University, Japan 

 
 
ผู้บริหารและนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้ MOU ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม–4 มิถุนายน 2558             
ณ College of Animal Science and Technology, Southwest University, China  

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานจาก University of Sydney, Australia และ 
National University of Laos, Laos เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science and 
Technology, Southwest University, China ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6 จ านวน 15 
คน ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการ DAAD หรือ German 
Academic Exchange Services เดินทางไปศึกษาดูงานยังมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ระหว่างวันที่ 12-24 
กรกฎาคม 2558 ณ Germany   

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Veterinary 
Medicine University Malaysia Kelantan ,  Malaysia เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Division of Clinical Veterinary Science, 
Joint Department of Veterinary Medicine, Tottori University, Japan เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558            
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Animal Science and 
Veterinary Medicine, Nong Lam University, Vietnam เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Faculty of agriculture (Nabong), National 
University of Laos, Laos เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การร่วมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการราตรีอ าลาฟ้าหม่น ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 
29 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ส านักสงฆ์ภูพานวิหารธรรม (อุทยานพิทย์) อ.เมือง จ.สกลนคร 

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 29 ปี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
สังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้พระศาสนา ร่วมรักษาป่าอีสาน ประจ าปี 2558 โดยมีกิจกรรม
ปลูกป่าและฟังธรรมะ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
อ.วังสะพุง และวัดป่าศรีภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย  

 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีท าบุญสัตว์ทดลอง ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการท าบุญถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 29 
กรกฏาคม 2558 ณ วัดถ้ าผาแดง (ผานิมิต) อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
 
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการรอบมอปลอดภัยไร้หมาว้อ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557       
ณ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการน้องหมอลั้ลลา คืนปลาแม่น้ าโขง ระหว่างวันที่ 25-26 
ตุลาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จ.หนองคาย 

 
 
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2557 ณ เขตพ้ืนที่ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 

 
 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 และวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียน 5 แห่ง ของจังหวัดขอนแก่น  
ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (2) โรงเรียนเขาสวนกวางพิทยาคม โรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคม  
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา และโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ.เลย 

 
 
นายสัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการเรารักสัตว์เลี้ยง ประจ าปี 2558                
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ พื้นท่ีในเขต อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  
ณ หอประชุมอ าเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการค่ายหมอสัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 
 
บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา บ้านโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการสถานที่เข้าค่ายพักแรมแก่ลูกเสือ เนตรนารี  
จากโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯ และโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ระหว่างวันที่ 19-20 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ.เลย 

 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่อ าเภออุบลรัตน์และเยี่ยมชมศูนย์ค้ าคูณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558      
ณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัตวแพทย์ มข.ร่วมใจสหัสขันธุ์ปลอดภัยไกลหมาว้อ (Rabies 
Sleeping Camp) ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2558  
ณ เขตพ้ืนที่ อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 

 
 
บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมหน่วยสัตวแพทย์อาสาสมัครจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3  
ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558 ณ พื้นท่ี จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ 

 
 
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่องการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนคุณภาพเพ่ือจ าหน่าย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอ าเภอโนนสัง 
จ.หนองบัวล าภู 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกค่ายบริการวิชาการสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
ณ เขตพ้ืนที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 
 
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 11  
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2558 ณ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์   

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง   
จ.เลย จัดโครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณป่าภูกระแต สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย 

 
 
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ รอบ มอ ปลอดภัยไร้หมาว้อ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558   
ณ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์และวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก       
ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค 
 
ตารางที่ 19 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคม & งานด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา   
จ.เลย ประจ าปีงบประมาณ  2558 

งานด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
ที ่ ว.ด.ป. รายละเอียด 
 1 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
4 

16-24 พ.ย.57 
 

2-5 ก.พ.58 
 
 
 
 

15-19 เม.ย.58 
 

7-8 ส.ค.58 
  

น าเสนอผลงาน “เครื่องคัดกบ” ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(นายวสันต์ และนายปรีชา)   
น าเสนอผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558  มีผลงานรวมทั้งสิ้น 7 ชิ้นงาน 
(เครื่องคัดกบ,อุปกรณ์จับกันเจ็บจากการตอก, อุปกรณ์ปิดครอบครกกันกระเด็น, การ
เพาะถั่วงอกระบบน้ าหยดอัตโนมัติ, อุปกรณ์ตะบันน้ าแบบประหยัดพลังงาน, รถยก
น้ าหนักเกินพร้อมเข็นเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์ให้อาหารสุกรรีไซเคิลถังกึ่งอัตโนมัติ)  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี (ฮอลล์ 9) จ.นนทบุรี 
น าเสนอผลงาน “เปลสนามส าหรับสัตว์ป่วย และเครื่องหว่านปุ๋ยอินทรีย์”                
(ส่งโปสเตอร์) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ผลงานรวม 5 ชิ้นงาน (อุปกรณ์จับกันเจ็บจากการ
ตอก, อุปกรณ์ปิดครอบครกกันกระเด็น, รถยกน้ าหนักเกินพร้อมเข็นเคลื่อนย้าย,
อุปกรณ์ให้อาหารสุกรรีไซเคิลถังก่ึงอัตโนมัติ และอุปกรณ์เครื่องไล่ลมครัชรถยนต์)    
ณ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงานการให้บริการ 
 
ตารางที่ 20 สถิติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ ทางด้านอายุรกรรมสัตว์เล็กและศัลยกรรมสัตว์เล็ก ทั้งใน
เวลาและนอกเวลาราชการ  ในปีงบประมาณ 2558  

สัตว์ที่เข้ารับบริการ ในเวลาราชการ(ตัว) นอกเวลาราชการ(ตัว) รวม(ตัว) 
สุนัข 14,775 13,458 28,233 

แมว 3,637 3,191 6,828 

สัตว์ปีก 137 90 227 

สัตว์ปา่/สัตว์แปลก 256 210 466 

หนู, กระต่าย 367 194 561 

อื่น ๆ 9 11 20 

รวมทั้งสิ้น 19,181 17,154 36,335 

 
 
ตารางที่ 21 สถิติการเข้ารับบริการหน่วยสัตว์ป่วยในของโรงพยาบาลสัตว์ (Ward  Admission)  ในปีงบประมาณ 2558 

ประเภท 
ต.ค 
57 

พ.ย 
57 

ธ.ค 
57 

ม.ค 
58 

ก.พ 
58 

มี.ค 
58 

เม.ย 
58 

พ.ค 
58 

มิ.ย 
58 

ก.ค 
58 

ส.ค 
58 

ก.ย 
58 

รวม 
(ตัว) 

สุนัข 105 120 96 103 123 102 106 105 120 99 100 97 1.276 
แมว 37 34 24 33 23 20 23 17 25 29 22 26 313 

วัว,ม้า 1 4 - 1 - - - - - - 3 - 9 
รวมท้ังสิ้น 143 158 120 137 146 122 129 122 145 28 125 123 1,598 

 
 
ตารางที่ 22 สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ             
ปีงบประมาณ 2558  

รายการ 
ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 

ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก 
โลหิตวิทยา 539 263 444 282 376 322 512 308 475 273 482 303 

พยาธิในเลือด 464 228 396 246 308 268 417 270 390 243 396 264 
เคมีคลินิก 1,291 606 1,124 665 916 785 1,340 725 1,209 635 1,170 752 

วิทยาภูมิคุ้มกัน 59 27 38 15 26 23 73 29 29 16 37 24 
จุลทรรศน์ 

วินิจฉยัและอื่นๆ 
36 6 26 16 28 11 56 11 24 6 32 13 

จุลชีววิทยา 
คลินิก 

25 0 19 0 20 0 10 0 22 0 26 0 

รวมทั้งสิ้น 2,414 1,130 2,047 1,224 1,674 1,409 2,408 1,343 2,149 1,173 2,143 1,356 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

ตารางที่ 22  (ต่อ) 

รายการ 
เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

รวม 
ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก 

โลหิตวิทยา 534 305 446 369 469 292 410 290 461 313 550 277 9,295 
พยาธิในเลือด 339 260 319 319 387 248 336 255 395 271 464 248 7,731 

เคมีคลินกิ 1,296 724 993 830 1,027 637 2,055 649 1,189 720 1,531 668 23,537 
วิทยา

ภูมิคุ้มกนั 
46 33 35 17 52 27 44 27 67 28 71 20 863 

จุลทรรศน ์
วินิจฉัยและ

อื่นๆ 

19 10 19 11 18 7 25 5 22 8 40 5 454 

จุลชีววทิยา 
คลินิก 

7 0 17 0 15 0 29 0 37 0 26 0 253 

รวมท้ังสิ้น 2,241 1,332 1,829 1,546 1,968 1,211 2,899 1,226 2,171 1,340 2,682 1,218 42,133 

 
ตารางที่ 23 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคม งานด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย     
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

การให้บริการวิชาการแกส่ังคม : การจัดอบรม 
การให้บริการวิชาการแกส่ังคม 

: การจัดแสดงนิทรรศการ 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 

28-29 ต.ค.57 
 
 

27 ม.ค.58   
 

20 ก.พ.58 
 
 

17 มี.ค.58 
 

14 ก.ค.58 
 
 

15 ก.ค.58 
 
 

16 ก.ค.58 
 
 

17 ก.ค.58 
 
 

21 ส.ค.58 
 
 

26 ส.ค.58 

จัดท าแผนชมุชนและเทคนิคการเป็น
วิทยากรกระบวนการ 
(ผู้เข้าอบรม พนกังาน ธ.ก.ส.จ.เลย) 
ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพปลกูผักปลอดสารพษิ
บ้านหม้อ ต.คูค า อ.ซ าสูง จ.ขอนแกน่ 
เสวนาการผลิตผักปลอดสารพิษให้โครงการ
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขต ต.
หนองหญ้าปลอ้ง 
เสวนาการจัดท าแผนปฏิบัติการการผลิตผกั
ปลอดสารพิษ 
อบรมเยาวชนในการท าเกษตรพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิ รุ่นที ่1  โรงเรียนบ้านโคก
สว่าง    = 65 คน 
อบรมเยาวชนในการท าเกษตรพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิรุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดลนั
น้อยคีรี = 51 คน 
อบรมเยาวชนในการท าเกษตรพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิรุ่นที่ 3  โรงเรียนบ้านหิน
เกิ้ง       = 48 คน 
อบรมเยาวชนในการท าเกษตรพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิรุ่นที่ 4  โรงเรียนบ้านโคก
ขมิ้น     = 49 คน 
อบรมเกษตรกรในการท าเกษตรพอเพียงฯ  
เขต ต.หนองหญ้าปล้อง รุ่นที่ 1 จ านวนผู้เขา้
อบรม 45 คน 
อบรมเกษตรกรในการท าเกษตรพอเพียงฯ  
เขต ต.หนองหญ้าปล้อง รุ่นที่ 2 จ านวนผู้เขา้
อบรม 84 คน 
 

 
 
1 
2 
3 
 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
 

10 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 

 
 

18 ก.พ.58 
22 พ.ค.58 
19 ส.ค.58 

 
 

22 ม.ค.58 
25 ม.ีค.58 
22 เม.ย.58 
20 พ.ค.58 
18 มิ.ย.58 
23 ก.ค.58 

 
 
    

6 พ.ย.57  
  

11 ม.ีค.58 
 
 

8 เม.ย.58 
 
 

8 ก.ค.58   
 
 

16 ก.ค.58          

โครงการออกบริการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รวม 3 คร้ัง 
รร.บ้านห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 
รร.ชมุชนบ้านอาฮี อ.ทา่ลี่ จ.เลย 
รร.บ้านพวยเด้ง อ.ผาขาว จ.เลย 
 
โครงการออกบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนท่ี รวม 6 คร้ัง 
รร.บ้านเหล่าใหญ่  ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 22 ม.ค.58 
รร.บ้านหมากแข้ง  ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 25 มี.ค.58 
รร.บ้านโคกสว่าง   ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย 22 เม.ย.58 
รร.บ้านทรายขาว  ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 20 พ.ค.58 
รร.บ้านโนนกกจาน ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง จ.เลย 18 มิ.ย.58 
รร.บ้านบุ่งตาข่าย ต.ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 23 ก.ค.58 
   
โครงการอื่น ๆ    รวม  5 คร้ัง 
 
โครงการ อบต.หนองหญ้าปล้องเคลื่อนที่(ร.ร.บ้านนาดอกไม้) 
 
โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้า  ประจ าปี 2558 
(เทศบาลต าบลโนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย)  
 
งานมหกรรมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 
(อบต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย) 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพือ่เริม่ต้นฤดกูาล
ผลิตใหม่ (ต.ปวนพุ  อ.หนองหิน จ.เลย) 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพือ่เริม่ต้นฤดกูาล
ผลิตใหม่ (ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง จ.เลย) 
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คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ที่ปรึกษา 
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