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บทสรุปผูบริหาร 
   

 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนึ่งในกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติท่ีมุงกาวสูการ
เปน “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้ นนํ าระดับโลก” ภายใตสถานภาพการเป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และประกอบกับความคาดหวังของประชาชนท่ีมี
ตอวิชาชีพการสัตวแพทยท่ีมีคอนขางสูง ถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการ
บริหารคณะในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีผานมาคณะมีเปาหมายท่ีชัดเจน โดย
ประการแรกในความพยายามท่ีจะตอบสนอง สงเสริม และสนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและของโลกของมหาวิทยาลัยขอนแกน อันมี
จํานวนและคุณภาพของงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิจัยระดับ
นานาชาติเปนตัวชี้วัดสําคัญหนึ่งตัว ทําใหคณะไดพยายามในการท่ีจะสงเสริม
และสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของคณะใหสูงข้ึน 

และไดมีการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การเพ่ิมเงินทุนวิจัยในคณะใหสูงข้ึน การแสวงหาความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการสรางงานวิจัยเพ่ือแกปญหาในสภาพการณจริง การเพ่ิมทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประการตอมาในสวนท่ีเปนผลมาจากความคาดหวังของประชาชนผูเปนเจาของสัตว ซ่ึงถือวาเปนผูบริโภคท่ีมี
ความคาดหวังสูงมากตอวิชาชีพการสัตวแพทย ทําใหในกระบวนการผลิตบัณฑิตนั้นไดพยายามมุงเนนใหเปนไป
ตามอัตลักษณของการเปนบัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to Work) ใหมากท่ีสุด สงผลใหคณะตองพัฒนา
บุคลากรทุกสายอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการประสานงานสรางเครือขายกับหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกท้ังสวนราชการ ผูประกอบการธุรกิจเอกชน ไมวาจะเปนโรงพยาบาลสัตว คลินิกรักษาสัตว ฟารม บริษัท 
เปนตน เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในกระบวนการผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพ และมีความพรอมในการทํางานทุกพ้ืนท่ี 
 นอกจากนั้น คณะยังไดใหความสําคัญกับพันธกิจอ่ืนๆ โดยในดานการบริการวิชาการนั้นไดพยายามใน
การพัฒนาศูนยวิจัยและชันสูตรโรคสัตว ใหมีความพรอมท่ีจะรองรับการใหบริการท้ังงานวิจัยและตัวอยางจาก
ฟารมเกษตรกรท่ัวภูมิภาค ควบคูไปกับการพัฒนาการใหบริการของโรงพยาบาลสัตวอยางตอเนื่อง ในดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะยังไดใหความสําคัญอยางสมํ่าเสมอ ดวยการสนับสนุนใหบุคลากรไดจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวันสําคัญทางศาสนา สวนดานการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบไดนั้น ไดมีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ อยางเต็มท่ี 
 ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ภาคสวนราชการและเอกชนท่ีได       
มีสวนรวมใหการดําเนินงานของคณะ ไดบรรลุตามวัตถุประสงคและเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไปตามลําดับ 
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ขอมูลทั่วไป 
 

ประวัติการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีแนวคิดท่ีจะจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรมาเปนระยะเวลานาน โดยตั้งแตเม่ือ

คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งท่ี 1/2511 ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน 2511 ท่ีประชุมมีมติรับ
หลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและคณะสัตวแพทยศาสตร และเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตาม
เปาหมาย จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและการดําเนินงานข้ึน ผลการประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. ใหเตรียมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรทุกสาขา วางโครงการกําลังคน ขอความชวยเหลือจาก
ตางประเทศในโครงการระยะยาวดวยความรวมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
โดยใหเสนออนุมัติตอรัฐบาล เพราะเปนโครงการสําคัญมากและระยะยาว 

2. เปดโรงเรียนพยาบาลในมหาวิทยาลัย ใหรับนักศึกษาเขาเรียนไดต้ังแตป 2513 ในการจัดทําแผน
รวมของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ปรากฏวาจะตองใชเงินท้ังสิ้นจํานวน 73,442,000 บาท ซ่ึงภายในศูนย
วิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวย โรงพยาบาลสําหรับนักศึกษาแพทยปฏิบัติการขนาด 500-600 เตียง และ
คณะตางๆ (แพทยศาสตร  พยาบาลศาสตร  ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร  สาธารณสุขศาสตร             
เทคนิ คก ารแพ ทย  แล ะสั ต วแพ ท ยศาสตร ) ดั งนั้ น  โค รงก ารจั ดตั้ ง ศู น ย วิท ย าศ าสต รสุ ข ภ าพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหบรรจุไว
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 3 (2515-2519) หลังจากนั้นเปนตนมา มหาวิทยาลัยขอนแกน      
ไดดําเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร และกอตั้งคณะตางๆ ข้ึน (คณะพยาบาลศาสตรรับนักศึกษารุนแรก  
ป 2515 คณะแพทยศาสตรรับนักศึกษารุนแรก ป 2516 คณะเทคนิคการแพทยรับนักศึกษารุนแรก ป 2521 
คณะทันตแพทยศาสตรรับนักศึกษารุนแรก ป 2522 คณะเภสัชศาสตรรับนักศึกษารุนแรก ป 2523         
คณะสาธารณสุขศาสตร รับนักศึกษารุนแรก ป 2523) ยกเวนคณะสัตวแพทยศาสตรท่ียังไมไดมีการจัดต้ังและ
รับนักศึกษาเขาเรียน  

จนกระท่ังป 2523 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 153/2523 ลงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2523 แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร           
ผลการศึกษาเห็นวาควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรข้ึนในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอมาในป 2526 ไดมีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2027/2526 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2526 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 
2125/2526 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2526 แตงต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตรข้ึน
ซ่ึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร ไดดําเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร
ในป 2529 หลังจากท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 103 ตอนท่ี 81 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2529 นับเปนโรงเรียนสอนสัตวแพทยแหงท่ี 
3 ของประเทศไทย และเปนโรงเรียนสอนสัตวแพทยในสวนภู มิภาคแห งแรก ตั้ งอยู ในบริ เวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ใกลกับศาลเจาพอมอดินแดง ติดกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) ริมถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยไดมีการ
แตงตั้ง ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรคนแรก และในป 2530 
ไดมีการเปดรับนักศึกษาสัตวแพทย รุนท่ี 1 จํานวน 40 คนปจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 
จํานวน 95 คน/ป  
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 คณะสัตวแพทยศาสตร แบงสวนราชการออกเปน 1 สํานักงานคณบดี 7 ภาควิชาและ 1 หนวยงาน ดังนี้ 
1. สํานักงานคณบดี แบงออกเปน 6 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลังและ

พัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ และงานสถานีฟารมฝกนักศึกษา 
2. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาและ

พิษวิทยา ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร และภาควิชา
ศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 

3. หนวยงาน 1 หนวยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว  
 

แผนภูมิโครงสรางองคกร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(ขอมูล ณ 5 กันยายน 2560 : ฝายวางแผนและประกันคณุภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร)   
 
 
 

หมายเหตุ   * หนวยงานจัดตั้งภายในคณะฯ 

*หนวยประกัน  
คุณภาพการศึกษา 

หนวยการเงิน 
และบัญชี 

หนวยพัสดุ 

หนวยกิจการนักศึกษา 

หนวยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

หัวหนา
ภาควิชา 

รองคณบดี
ฝายบริหาร 

รองคณบดี
ฝายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายพัฒนา

นักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ 

รองคณบดี 
ฝาย 

โรงพยาบาลสัตว 

รองคณบดี 
ฝายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ 

* หนวยสัตวแพทยศาสตรศึกษา 

คณะกรรมการประจาํคณะ 

หนวยสารบรรณ 

หนวยการเจาหนาท่ี 

หนวยอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ 

งานนโยบาย
และแผน *งานวิจัย 

และวิเทศสัมพันธ 

งานคลัง
และพัสดุ 

งานบริหาร 
และธุรการ งานบริการ

การศึกษา 
โรงพยาบาล

สัตว 

ภ.กายวิภาคศาสตร 

ภ.พยาธิชีววิทยา 

ภ.เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

ภ.สรีรวิทยา 

ภ.ศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ
 

ภ.สัตวแพทยสาธารณสุข
 

ภ.อายุรศาสตร 

สถานีฟารม 
ฝกนักศึกษา 

อธิการบด ี

คณบดี 

หนวยสงเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ 
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โรงพยาบาลสัตว ตั้งอยูบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตรติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน    
(มอดินแดง) เปนสถานท่ีใหบริการประชาชนผูเลี้ยงสัตวและสนับสุนการเรียนการสอน โดยมุงเนนสัตวเลี้ยงและ
สัตวเศรษฐกิจ นับเปนโรงพยาบาลสัตวท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครื่องมือท่ีทันสมัยและ
ใหบริการครอบคลุมไปถึงผูเลี้ยงสัตวจากประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงดวย ปจจุบันกําลังอยูในชวงของการ
พัฒนาเปนศูนยชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตวอีกทางหนึ่ง 
 งานสถานีฟารมฝกนักศึกษา ตั้ งอยู ท่ีบ านนาดอกไม  อําเภอวังสะพุง จั งหวัด เลย ห างจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประมาณ 180 กิโลเมตร เปนสถานท่ีฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา ศูนยสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และใหบริการหองสัมมนาและท่ีพัก  
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คณะผูบริหาร 
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ตารางท่ี 1 บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวขอ ประเด็น 
ปณิธาน 

 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรูและความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม 
และเปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควา วิจัยและการใหบริการ 

วิสัยทัศน 
 

คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของอาเซียน มีความเปนเลิศดานสุขภาพหนึ่งเดียว  
(Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health) 

พันธกิจ 
 

1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรดวย วทิยา จริยา และปญญา ทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบั
บัณฑิตศึกษา 

2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควาวิจัย การชันสูตรโรคสตัว และสรางองค
ความรูใหมดานสุขภาพหนึง่เดียว 

3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง และใหบริการวิชาการแกสังคม ในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน 

4. ทํานบุํารุงภูมปิญญาพืน้บานและศิลปวฒันธรรมอันดีงาม 
5. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

เปาประสงคหลกั 
 

1. บัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to Work) 
2. สรางความเขมแข็งทางการวิจัย (Research for One Health) 
3. เปนศูนยกลางสุขภาพสัตวแหงอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) 
4. ทํานบุํารุงภูมปิญญาพืน้บานและศิลปวฒันธรรมอันดีงาม(Cultural Conservation) 
5. เปนองคกรที่ทํางานดวยความสขุและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and 

Enhanced Quality) 
คานิยม มุงเนนผลลัพธ และรับผดิชอบตอสังคม 

สมรรถนะหลัก ก ารวิ จั ย แ ล ะบ ริก า รวิ ช าก ารที่ มุ ง เน น ก า รแ ก ป ญ ห าสุ ข ภ าพ สั ต ว ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนอื          

วัฒนธรรมองคกร การรวมมือรวมใจประกอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการใหบริการ 
มุงมั่นสูการเปนสถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตวและชุมชนอยางมี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

เอกลักษณของคณะ   ศูนยกลางสุขภาพสัตวเพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community) 
อัตลักษณของคณะ   บัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to Work) 
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อัตรากําลังคณะสัตวแพทยศาสตร 

บุคลากรของคณะ รวมท้ังสิ้น 204 คน แบงออกเปน 2 กลุมหลักตามลักษณะของสายงาน คือ    
สายผูสอน มีจํานวน 73 คน และสายสนับสนนุ จาํนวน 131 คน ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดจํานวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร  

วุฒิการศึกษา  สายผูสอน  สายสนับสนุน  ความกาวหนาทางวิชาชีพ  

ต่ํากวาปริญญาตรี 0 61 รองศาสตราจารย  = 17 
ผูชวยศาสตราจารย  = 40 
อาจารย  = 16 

ปริญญาตรี 10 49 

ปริญญาโท 16 20 

ปริญญาเอก 47  1 ตําแหนงความกาวหนาบุคลากร  

รวม 73 131 เชี่ยวชาญ  = 1 
ชํานาญการพิเศษ  = 22  
ชํานาญการ  = 13 
ปฏิบัติการ  = 26 
ชํานาญงาน  = 4 
ปฏิบัติงาน  = 5 

อายุคนเฉลี่ย 47.43 44 

อายุงานเฉลี่ย 20.98 16.92 

(ขอมูล ณ 9 ตุลาคม 2560 : หนวยการเจาหนาท่ี คณะสัตวแพทยศาสตร)   
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ผลงานความภาคภูมิใจ 
 

  ในชวงปงบประมาณ 2560 บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกาของคณะสัตวแพทยศาสตร ไดดําเนิน
กิจกรรมท่ีนาภาคภูมิใจ พรอมท้ังไดรับรางวัลเกียรติยศตางๆ อันนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้  
 
 
 
รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2559 
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย อดีตคณบดี ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติดานการ
บริการวิชาการ ระดับดีเดน บุคลากรประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 413/2560) 
ลงวันท่ี  3 มีนาคม 2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชู เกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2559 
  
ช่ืนชมยินดี ดวยไมตรีและขอบคุณ ประจําปงบประมาณ 2559 
บุคลากรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ทาน คือ 

1. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ สําเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  
สัตวแพทย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ สําเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Reproduction
ณ Swedish University of Agricultural Science ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน   

 

   
 

ดํารงตําแหนงรองประธาน Asian Society of Veterinary Internal Medicine 

รศ.สพ.ญ.ดร.ฟานาน สุขสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตรไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองประธานของ AiSVIM หรือ Asian Society of Veterinary Internal Medicine  
ซ่ึงเปนองคกรระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการสัตวแพทยดานอายุรศาสตร 

 

  

 

 

บุคลากร 
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ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา เผือกเทศ สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 7 มิถุนายน 2560  
 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชนี ศรีงาม อาจารยสังกัดภาควิชาสรีรวิทยาและศิษยเกาของคณะ รุนท่ี 1 
สําเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย ณ คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับทุนการศึกษาสําหรับอาจารยอาวุโสของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ ศรีสุภา อาจารยสังกัดภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุและ
ศิษยเกาของคณะ รุนท่ี 11 สําเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรการสัตวแพทย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับทุนการศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน อาจารยสังกัดภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาศัลยศาสตรทางสัตวแพทย จาก Swedish 
University of Agricultural Science ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน ดวยทุนรัฐบาล     
(ทุน ก.พ ประเภท 1ก) 
 
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการสัตวแพทยระดับนานาชาติ 
นศ.สพ.กฤตวิทย หงสชุมแพ และนศ.สพ.ณัฐชา ดาราเย็น นักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปท่ี 5 ไดรับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการทางสัตวแพทย (Veterinary Student Symposium Award) หัวขอ “The 
relation between average size of vaginal cells and proper time to breed dog” รับเกียรติบัตรพรอม

เงินรางวัล 20,000 บาท จากการประชุม The 16th Chulalongkorn University 
Veterinary Conference (CUVC 2017) วัน ท่ี  24 มีนาคม 2560 ณ  ศูนยประชุ ม

แหงชาติสิริกิติ์ มีรศ.น.สพ.มงคล โปรงเจริญ 
อาจารย สั งกัดภาควิชาศัลยศาสตรและ
วิทยาการสืบพันธุ เปนอาจารยท่ีปรึกษา 
 
 

 
 
 

นักศึกษา 
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รางวัลนักศึกษาหนวยกิจกรรมสูงสุด ประจําปการศึกษา 2559    
นศ.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปท่ี 6 ไดเขารับโล
รางวัลนักศึกษาท่ีไดรับหนวยกิจกรรมสูงสุด ประจําปการศึกษา 2559 
จากทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยไดรับจํานวนหนวยกิต
กิจกรรมรวม ท้ังสิ้น 555.30 หนวยกิต 
 
 
 

 
 
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน บุญมาศ ศิษยเการุนท่ี 6 (มข.29) ท่ีไดรับพระราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันท่ี 24 ธันวาคม 2558  
  
 
ดํารงตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย   
ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย อาจารยสังกัดสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศิษยเการะดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 
 
ดํารงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการตลาด 
สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี ศิษยเกาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุนท่ี 1 ไดรับแตงตั้ง
จาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหปฏิบัติ
หนาท่ีเปน “กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการตลาด” ในคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการฆาสัตว ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2560  
 
 
ศิษยเกาดีเดนมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป 2559  
น .สพ .ธี รชั ย  วงศ ช ารู  ศิษย เก ารุ น ท่ี  5  และอดี ตนายกสมาคม ศิษย เก าคณ ะ               
สั ต ว แ พ ท ย ศ าส ต ร  ม ห า วิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก น  ได รั บ ร า ง วั ล ศิ ษ ย เก า ดี เด น
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป 2559 ปจจุบันดํารง 
Businesses Unit Director บริษัทโซเอทีส (ประเทศไทย) จํากัด  
 
 
 
 

ศิษยเกา 
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ศิษยเกาท่ีเราภูมิใจ ประจําป 2560  
ศิษยเกาท่ีประสบผลสําเร็จในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย อุทิศตนเพ่ือสังคมสวนรวม มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคประยุกตใชงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย ฯลฯ มีศิษยเกาผูไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัล 
จํานวน 6 คน คือ 

1. น.สพ.วิทูรย เสง่ียมสมบูรณ  ศิษยเการุนท่ี 2 
2. น.สพ.อนนท เทืองสันเทียะ  ศิษยเการุนท่ี 6  
3. น.สพ.ภาสวฒัน รุงเรือง  ศิษยเการุนท่ี 8  
4. สพ.ญ.รัชนิกร ศรีคง   ศิษยเการุนท่ี 8  
5. น.สพ.วิศรุต โมรานอก   ศิษยเการุนท่ี 8  
6. สพ.ญ.ณัฐหทัย วนาเฉลิม ศิษยเการุนท่ี 13 
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ผลลัพธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 
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ผลลัพธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2560 โดยยึดกรอบนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 
2562 คณะไดดําเนินงานเพ่ือใหไดผลลัพธภายใตหลักการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 9 ยุทธศาสตร ซ่ึง
ประกอบดวย  

1. ยุทธศาสตร : พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2. ยุทธศาสตร : เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 
3. ยุทธศาสตร : สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร : เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 
5. ยุทธศาสตร : เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย  
6. ยุทธศาสตร : พัฒนาคณะฯ ไปสูความเปนสากล 
7. ยุทธศาสตร : รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
8. ยุทธศาสตร : เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 
9. ยุทธศาสตร : รวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค 

 

 
 
  
โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 โดยงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี ไดจัดโครงการปลูกตนไมบริเวณ
พ้ืนท่ีหนาคณะฯ ดานริมถนนมิตรภาพ โดยตนไมท่ีปลูกในครั้งนี้ประกอบดวยตนยางนา จํานวน 250 ตน และ
ตนมะคาโมง จํานวน 150 ตน ซ่ึงปนี้คณะไดมีการปลูกตนไมไปแลว 3 ครั้ง รวมตนไมประมาณ 900 กวาตน  

   
 
  
    
ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีภายในสถานีฟารมฯ 

ปจจุบันสถานีฟารมฯ มีบุคลากรท้ังสิ้น 13 คน ตองดูแลพ้ืนท่ีภายในสถานีฟารมฯ ซ่ึงมีกวา 2,000 ไร  
การท่ีจะใหพ้ืนท่ีภายในหนวยงานมีความรมรื่น สวยงาม ตลอดเวลานั้น จึงไดกําหนดใหเปนการพัฒนารวม  
โดยกําหนดใหบุคลากรทุกคนหลังจากเสร็จงานประจํา ใหรวมกันพัฒนาพ้ืนท่ี สัปดาหละ 4 วัน มีการปรับปรุง
ภูมิทัศนท้ังภายในสถานีฟารมฯ และบริเวณภายนอกท่ีเปนถนนทางเขาสถานีฟารมฯ ทําใหหนวยงาน           
มีบรรยากาศรมรื่น สวยงาม พ้ืนท่ีสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 
 
              
 
 

 

1.ยุทธศาสตร : พัฒนาสูการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

13 

 
 
 
ตารางท่ี 3 เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

ว.ด.ป. การใหบริการ 
1 8 

พฤศจิกายน 
2559 

 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี และงานบริการการศึกษา ไดใหการตอนรับคณะอาจารย
และนักเรียน กิจกรรมคายวิชาการจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร) นําโดยอาจารยนนทิช กุลวิเศษ อาจารยเกรียง นาคเอก และอาจารยพงศควัน 
ขาวกุญชร ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงคเพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 จํานวน 30 คน ไดเขาศึกษาเรียนรูเก่ียวกับ
หลักสูตร การเรียนการสอน การทํากิจกรรม ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของคณะ 
รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย  

2 7 มกราคม 
2560 

โรงพยาบาลสัตวจัดโครงการอบรมสัมมนา หัวขอ “การอานแปลผลภาพอัลตราซาวนในสัตว
เล็ก (Small animal abdominal ultrasonography)” ณ หองประชุมราชสีห ชั้น 1 อาคาร
พิ เชฎฐ  เหลืองทองคํา ได รับ เกียรติจาก อ.น .สพ.สมเกียรติ  หวยจันทึก สังกัดคณะ             
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.น .สพ .สุวิชา จุฑาเทพ สั งกัดคณะ              
สัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนวิทยากรบรรยาย โดยมีผูเขารวม
โครงการคือ นายสัตวแพทยและศิษยเกาคณะฯ จํานวน 35 คน วัตถุประสงคเพื่อไดเรียนรูการ
แปลผลภาพอัลตราซาวน แลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการทํางานดานอัลตราซาวน 
สนับสนุนโครงการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ในชวงบายวิทยากรและวิทยากรปฏิบัติการ
ไดแก น.สพ.สมพงษ หอยสังข ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตวดานบริหาร น.สพ.ปยะศักดิ์ 
วิภูศักดิ์ สพ.ญ.นิตยา บุญบาลและสพ.ญ.ชุลีพร ประหา สัตวแพทยสังกัดโรงพยาบาลสัตว           
คณะสัตวแพทยศาสตร ไดแนะนําเคร่ืองมือและอุปกรณการวินิจฉัย การสาธิต การอานแปลผล
ภาพอัลตราซาวนสวนชองทองในสัตวเล็ก โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท 
เมิรจคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จํากัด 

3 28 มีนาคม 
2560 

โรงพยาบาลสัตว โดยผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว 
และน.สพ.ปยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผูชวยคณบดีฝายผูจัดการคลินิกนอกเวลา ตอนรับคณาจารย 
บุคลากร และเจาหนาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 
45 คน ม ีว ัตถ ุประสงค การเข าศ ึกษาด ูงานในครั ้งนี ้เพื ่อการผล ิตบ ัณฑ ิตที ่ม ีความ รู
ความสามารถในดานการดูแลสัตว การพยาบาลสัตวและการผลิตสัตว และเพื่อนําความรู
และประสบการณไปถายทอดใหแกนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย ประจําป 2559  

 

 
 
 
 
 
 

2.ยุทธศาสตร : เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 
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ตอนรับคณะอาจารยและนักเรียน คายวิชาการจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร)       
ฝายมัธยมศึกษา วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 
 

 
 
 
สัมมนาการอานแปลผลอัลตราซาวนในสัตวเล็ก ณ หองประชุมราชสีห ช้ัน 1 อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคํา 
วันท่ี 7 มกราคม 2560 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
ตอนรับคณาจารย บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเขาศึกษาดูงาน    
วันท่ี 28 มีนาคม 2560 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 
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ตารางท่ี 4 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

1 6 ตุลาคม 
2559 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวย รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร รองคณบดี
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป รองคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ รศ.น.สพ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ไดใหการตอนรับ ดร.วิณะโรจน 
ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ พรอมคณะ เพื่อเยี่ยมชม และเจรจาความ
เปนไปไดในการสรางความรวมมือในดานตางๆ เชน การพัฒนาบุคลากรของทั้งสอง
หนวยงานในอนาคต การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรดานโคนม ฯลฯ ณ  
หองประชุมกรรมการประจําคณะฯ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา  

2 7 พฤศจิกายน 
2559 และ 

1 - 26 
พฤศจิกายน 

2559   

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และผูบริหารคณะฯ ไดใหการตอนรับ Dr.Keo 
Sath อาจารยประจําภาควิชา Animal Nutrition และ Mr.Chea Bunna อาจารย
ประจําภาควิชา Introduction to Veterinary Science, Faculty of Veterinary, 
Royal University of Agriculture (RUA) ประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานและเสริม
ป ระ ส บ ก า ร ณ ก า รส อ น ใน ด า น  Pharmacology, Practical Livestock and 
Ruminant Medicine รวมกับคณาจารยและสัตวแพทยประจําโรงพยาบาลสัตว                      

3 21 

พฤศจิกายน 
2559 

 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมทีมคณะผูบริหาร และบุคลากรสาย
สนับสนุน ไดใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑการ
บริหารคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) จากสํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา ประกอบดวย ผศ.พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ และนายกิตติพงศ 
เตมียะประดิษฐ พรอมดวย ผศ.ดร.เสาวลักษณ สุขประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ และนายสุรวุธ พุมอ่ิม ผูประสานงาน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามการประกันคุณภาพภายใน
ตามเกณฑการบริหารคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ของคณะฯ  

4 5 มกราคม 
2560          

โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2560 เร่ืองกระบวนการพัฒนาแผน  
กลยุทธประจําปงบประมาณ 2560 ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรของคณะรวมกันพิจารณาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะ
คุกคาม ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ดาน แลวนําเสนอผลการวิเคราะหเบื้องตนที่ไดใหที่
ประชุมไดชวยกันพิจารณา ซึ่งผลที่ไดนําไปสูแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรและ
แผนการปฏิบัติการเพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของคณะฯ ตอไป ดังวิสัยทัศนที่ตั้งไว 
คือคณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของอาเซียน มีความเปนเลิศดานสุขภาพหนึ่งเดียว 
(Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health)   
มีผูดําเนินรายการคือ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธ  

5 วันที่ 19 – 20 
มกราคม 2560     

แนะนําหลักสูตรของคณะฯ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังที่ 21จัดโดยสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในงานนี้มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จากทั่วประเทศรวมทั้งคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

6 8 กุมภาพันธ กิจกรรม EdPEx Coaching & Mentoring คร้ังที่ 2 ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 

3.ยุทธศาสตร : สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

16 

ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 
2560      อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคํา มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนดานความรูและการให

คําปรึกษาในการวิเคราะหโครงรางองคกร (Organizational Profile) ผลลัพธการ
ดําเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพองคกร มีคณะที่ปรึกษา ประกอบดวย ศ.พญ.ดร.
จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผูอํานวยการ
สํานักงานประกันคุณภาพ  

7 24 กุมภาพันธ  
2560       

อบรมเพิ่มพูนความรูดานคอมพิวเตอร เร่ืองการปองกันและกําจัดไวรัสซอนไฟล ณ 
หองคอมพิวเตอร ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา  

8 28 กุมภาพันธ 
2560     

แนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พรอมพบปะศิษยเกา ภายใต
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะ           
สัตวแพทยศาสตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดมหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มีวัตถุประสงค
เพื่อแนะนําหลักสูตรตางๆ ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของหนวยงานตางๆ รวมทั้งใหขอมูลเก่ียวกับ
ทุนการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
คณบดี 

9 8 มีนาคม 
2560    

แนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พรอมพบปะศิษยเกา ภายใต
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ สํานักงาน       
ปศุสัตว จังหวัดสุรินทร ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยไดบรรยาย และประชาสัมพันธหลักสูตร ทั้งใน
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตอผูบ ริหาร 
คณาจารย ศิษยเกา บุคคลากรและนักศึกษาไดรับทราบ โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ                 
กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย อุปสัย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย
เกาสัมพันธ ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอวน หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร และ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย  

10 16 มีนาคม 
2560           

หนวยกิจการนักศึกษา จัดโครงการผูบริหารพบนักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ณ 
หองประชุมประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงค
เพื่อชี้แจงแนวทาง นโยบายการบริหารงาน และสรางความเขาใจดานการเรียนการ
สอน ตลอดจนรับฟงปญหา อุปสรรค ความตองการ และขอรองเรียน ขอเสนอแนะ
ตางๆ ของนักศึกษา และความคิดเห็นดานอ่ืนๆ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
คณบดี  ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท รองคณบดีฝายวิชาการ ผศ.ส.พญ.ดร.กชกร 
ดิเรกศิลป รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร รองคณบดี
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย อุปสัย รองคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ มีนักศึกษาชั้นปที่ 1-5 เขารวมกิจกรรม จํานวน 
237 คน 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

11 30 มีนาคม 
2560 

จัดงานคืนสูเหยาฟาหมนมอดินแดง ประจําป 2560 น.สพ.ธวัชชัย พูลสวัสดิ์ ศิษยเกา
รุนที่ 1 และเปนผูบริหารของบริษัท ไฟโตไบโอติกส (Phyto Biotics) จํากัด ไดเปน
ตัวแทนบริษัทมอบเงินจํานวน 100,000 บาท เขากองทุนสัตววิทยรักษ เพื่อเปน
งบ ป ระม าณ ใน การจั ด ซ้ื อ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ ที่ จํ า เป น ให กั บ โรงพ ย าบ าลสั ต ว                 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

12 4 – 7 
พฤษภาคม 

2560       

โครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว ประจําป 2560 เร่ือง “การพัฒนาองคกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development: OD) สําหรับ
บุคลากรโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” ณ อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทีมวิทยากรจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด 
และเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน 
ไดรับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม  ผู อํานวยการโรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน ใหการตอนรับและ เปนวิทยากรนําพาศึกษาดูงาน 
ดานการรักษาพยาบาลสัตวปวย เวชระเบียน คลังเวชภัณฑ การเงินและบัญชีรวมถึง
การใหบริการสัตวปวยใน  

13 9 พฤษภาคม 
2560       

ปรับปรุงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
บุคลากรสายผูสอนไดจัดประชาพิจารณเพื่อปรับปรุงเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายผูสอน โดยรศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิููวงศ ผูแทนจากคณะกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑประเมินฯ นําเสนอขอมูลรายละเอียดประเด็นเกณฑประเมินแตละ
หัวขอที่ไดขอมูลมาจากแตละภาควิชา และจากที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง 
เกณฑฯ ใหที่ประชุมรับทราบ และบุคลากรสายผูสอนรวมประชาพิจารณ เพื่อที่จะ
นํามาใชประกอบการเลื่อนเงินเดือนรอบภาระงานวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561  

14 18 พฤษภาคม  
2560     

งานบริหารและธุรการ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การปองกันไวรัสเรียกคาไถ 
WannaCry” ข้ึน ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา เนื่องจากมี
การแพรกระจายของ Ransomware WannaCry ห รือ WannCry (Wcry) ห รือ 
มัลแวรเรียกคาไถ 

15 7 มิถุนายน 
2560   

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดี ฝายบริหาร รวมกับ รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร   
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะ      
สัตวแพทยศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2560 ในประเด็น “การทบทวนคานิยมของ
คณะสัตวแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน” วัตถุประสงคในการจัดการ
สัมมนาคร้ังนี้ เพื่อใหไดคานิยมที่สอดคลองกับการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตอบุคลากรทุกคน ในการเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยใหบรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสูการบริหารองคกรที่เปนเลิศ และเพื่อให
มหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มีศักยภาพและมีความสามารถในการ
แขงขันไดในระดับสากล  

16 22 มิถุนายน 
2560    

รศ .น .สพ .ดร.ชูช าติ  กมล เลิ ศ  คณ บดี  พรอมด วยอาจารยป ระจํ าหลักสู ตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บุคลากรฝายวางแผนและประกันคุณภาพ บุคลากร
ฝายวิชาการ ไดจัดโครงการ “SAR Workshop หลักสูตรประจําปการศึกษา 2559” 
ข้ึน ณ หองพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา โดยมี ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย 
หัวหนาสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากร 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 
วัตถุประสงคในการจัดงานคร้ังนี้ เพื่อสนับสนุนดานความรู แนวทางการประเมินตนเอง
ฯ การเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินฯ รวมถึงการใหคําปรึกษา การแกไข
ปญหา ในการดําเนินงานดานการประเมินตนเอง  

17 22 มิถุนายน  
2560     

จัดอบรมเพิ่มพูนความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง “การดูแล 
รักษา บํารุง ปรับปรุง แกไข ปองกันไวรัส ที่เก่ียวของกับเคร่ืองคอมพิวเตอร และ
โปรแกรมตางๆ ที่เก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร” ข้ึน เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ 
ในระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีสวน
ชวยในการลดข้ันตอน และระยะเวลาในการทํางาน  

18  4 กรกฎาคม 
2560     

จัดสัมมนา เร่ือง “แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตรการฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทยประจําบาน” วัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการรางหลักสูตร มีขอมูล     

ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร และใหคณาจารยในคณะฯ มีขอมูลเพื่อพิจารณาเขา

รวมดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ไดรับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ธีระ   

รักความสุข จากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ดํารง

ตําแหนงผูร้ังประธานวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทยชํานาญการแหงประเทศไทย เปน

วิทยากรในการบรรยายในหัวขอ “แนวทางการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพการ

สัตวแพทยประจําบานของมหาวิทยาลัย” และ ผศ.นพ.พลากร  สุรกุลประภา หัวหนา

ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรในการ

บรรยาย ในหัวขอ “แนวทางการจัดทําและบริหารหลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง”  

19  3 สิงหาคม 
2560   

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝายบริหาร ไดจัดโครงการใหความรูจรรยาบรรณ
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2560 ข้ึน ณ หอง
ประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงคเพื่อ ใหบุคลากร
ของคณะฯ เปนผูมีความรูและความเขาใจดานจรรยาบรรณ ตลอดจนตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปนผูมีจรรยาบรรณและนําไปปฏิบัต ิ ไดรับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.
ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช อาจารยภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรในหัวขอ “ความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และ
การนําไปปฏิบัต”ิ  

20 7 สิงหาคม 
2560  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” 
คร้ังที่ 3 ข้ึน ณ หองประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงค
เพื่อติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร และเพื่อสนับสนุนใหความรูและให
คําปรึกษาในการดําเนินการตามแผนฯ และผลลัพธของการดําเนินงานตามแผนที่ได
กําหนดไว ไดรับเกียรติจาก ศ.พญ.ดร.จามรี ธีรตกุลพิศาล ผูตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA Assessors) และผูเชี่ยวชาญดานกุมารเวชศาสตร สังกัด
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และนางสาว      
วิลาวัลย คําสอนทา จากสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่
เปนที่ปรึกษา  

21 28 สิงหาคม 
2560 

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการใหคําปรึกษาหลักสูตร (Coaching 
Curriculum) ข้ึน ณ  หองประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิ เชฏฐ เหลืองทองคํา 
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
ยกระดับผลการดําเนินงานของหลักสูตร ให เปนไปตามแนวทางที่ สํานักงาน



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยาง
กูร อาจารย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่เปน ที่ปรึกษา และ
นายสุรวุธ พุมอ่ิม ผูประสานงาน จากสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

22  13 กันยายน 
2560  

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ไดเขารวมพิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ํากวา
สายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคาร    
สิริคุณากร  

23 14 กันยายน 
2560 

หนวยสัตวเค้ียวเอ้ือง โรงพยาบาลสัตว จัดโครงการ Open house วัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสัมพันธภารกิจและการใหบริการของหนวยงานเพื่อถายทอดองคความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขารวมโครงการโดยสามารถนําไปใชแกไขปญหา
ภายในฟารมหรือแนะนําสงเสริมเกษตรกรไดอยางเหมาะสม ไดรับเกียรติจาก น.สพ.
จตุรงค จริยะนรวิชช ผู อํานวยการศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ขอนแกน น.สพ.ดร.สาทิส ผลภาค อดีตผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการ         
สัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย     
อดีตคณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล และ ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา     
เผือกเทศ และคณาจารยทานอ่ืนๆ ของคณะฯ ทําหนาที่เปนวิทยากรใหความรู และ
แนะนําการแกไขปญหาสุขภาพสัตวเลี้ยงและการจัดการฝูงปศุสตัว 

24  19 กันยายน 
2560  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559” ข้ึน ณ หองประชุม
อาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงคเพื่อเปนกลไกหนึ่งที่จะชวย
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเขารวม
โครงการไดรับความรู ความเขาใจ และรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 
         รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก              ประธานกรรมการ 
         ผศ.พญ.สุรัตน เจียรณมงคล         กรรมการ 
         ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์                 กรรมการ 
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
         ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร     ประธานกรรมการ 
         รศ.กาญจนา นาถะพินธ ุ            กรรมการ 
         ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี                  กรรมการ 
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย (หลักสูตร
นานาชาติ) 
         รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช          ประธานกรรมการ 
         รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ         กรรมการ 
         ผศ.ดร.อิศรา กานจักร               กรรมการ 

25  29 กันยายน 
2560 

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559” คร้ังที่ 2 ข้ึน ณ หองประชุมอาชาไนย    
ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคํา รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ทําหนาที่เปน
ประธานหลักสูตร และ ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอวน นําเสนอขอมูลหลักสูตรสห
วิทยาการสัตวแพทย ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กรรมการตรวจประเมิน 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

ประกอบดวย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร เปนประธานคณะกรรมการ รศ.สพ.ญ.กัลยา 
เจือจันทร ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท และ ผศ.น.สพ.ดร.ปยวัฒน สายพันธุ เปน
กรรมการ หลักสูตรที่รับการตรวจประเมินมีจํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรสหวิทยาการสัตวแพทย ทั้งระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 

26  2 ตุลาคม 
2560 

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัด
โค รงก าร  “การต รวจป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ภ าย ใน ระดั บ ห ลั ก สู ต ร  ป ระจํ าป
การศึกษา 2559” คร้ังที่ 3 ข้ึน ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ เหลือง
ทองคํา ผศ.น.สพ.ดร.ปยวัฒน สายพันธุ นําเสนอขอมูลหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต  ส าขาวิช าสั ตวแพทย ส าธารณ สุ ข  และผศ .น .สพ .ดร .เจษฎา                  
จิวากานนท นําเสนอขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ     
สัตวแพทย (นานาชาติ) คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบดวย 
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
          ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวานนท     ประธานกรรมการ 
          ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม        กรรมการ 
          รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร           กรรมการ 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย (นานาชาติ) 
          ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม       ประธานกรรมการ 
          รศ.ดร.บงกช  นพผล                 กรรมการ 
          รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร          กรรมการ 

 
 
 
 

ตอนรับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร วันท่ี 6 ตุลาคม 2559  

 
 
 
ตอนรับอาจารย จาก Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
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ตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการบริหารคุณภาพการศึกษา      
สูความเปนเลิศ (EdPEx) จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร    
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2560 เรื่องกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ 2560” วันท่ี 5 มกราคม 2560 
 

 
 

 
 
 

รวมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งท่ี  21 ณ  ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิ เษก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 19 - 20 มกราคม 2560   
 
 

 
 

 
 
 
กิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
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อบรมเพ่ิมพูนความรูดานคอมพิวเตอร ณ หองปฏิบัตการคอมพิวเตอร ช้ัน 5 วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
ออกโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ออกแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 3 วันท่ี 8 มีนาคม 2560  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมผูบริหารพบนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 วันท่ี 16 มีนาคม 2560 
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 “คืนสูเหยา ฟาหมนมอดินแดง” ประจาํป 2560 วันท่ี 30 มีนาคม 2560 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว ประจําป 2560  วันท่ี 4 – 7 พฤษภาคม 2560 

 
 

 

 

 

 

ประชาพิจารณปรับปรุงเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนบุคลากร

สายผูสอน วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมเพ่ิมพูนความรูดานคอมพิวเตอร ณ หองปฏิบัตการคอมพิวเตอร ช้ัน 5 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
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โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560  วันท่ี 7 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 
 
 
โครงการ “SAR Workshop หลักสูตรประจําปการศึกษา 2559”  วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 
 

 

 
 
 
 
 
อบรมเพ่ิมพูนความรูดานคอมพิวเตอร  วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 
 

 

  

 

 

 
สัมมนา “แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตรการฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทยประจําบาน”   

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
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พิธีเปดและลงนามในขอตกลงโครงการติดตั้งระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแกน 
วันท่ี  12  กรกฎาคม  2560 
 
 

ฃ 

 
 
 
 
โครงการใหความรูจรรยาบรรณบุคลากร ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2560 วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งท่ี 3 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560  
 
 

 
 

 
 

 

โครงการใหคําปรึกษาหลักสูตร (Coaching Curriculum) วันท่ี 28 สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
รวมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสเขารับเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันต่ํากวาสายสะพาย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา วันท่ี 13 กันยายน 2560 
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โครงการ Open house แนะนําการดูแลสุขภาพสัตวเคี้ยวเอ้ือง วันท่ี 14 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559” ครั้ งท่ี  1            
วันท่ี 19 กันยายน 2560 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

โครงการ “ตรวจประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับห ลักสูตรประจําป การศึกษา 2559” ครั้ ง ท่ี  2                         

วันท่ี 29 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559” ครั้งท่ี 3 
 วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
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หลักสูตรท่ีเปดสอน 

 คณะสัตวแพทยศาสตรมีการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ปจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร มีการพัฒนา ปรับปรุงและขยายหลักสูตรอยางตอเนื่อง มีจํานวน
นักศึกษาแตละหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559  

ชื่อหลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

ใหม ท้ังหมด 

ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (6 ชั้นป)  100 536 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต                                                                               

ประกาศนียบัตรบัณฑติทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสตัวเลี้ยง  0 0 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

1. วิทยาศาสตรการสัตวแพทย   1 2 

2. สหวิทยาการสัตวแพทย (ปกติ)  10 10 

3. สหวิทยาการสัตวแพทย (นานาชาติ)  4 6 

4. สัตวแพทยสาธารณสุข  5 14 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

1. สหวิทยาการสัตวแพทย (ปกติ)  3 12 

2. สหวิทยาการสัตวแพทย (นานาชาติ)  1 2 

รวม 24 46 

ขอมูล : รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ณ วันท่ี 25 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.ยุทธศาสตร : เปนองคกรที่เปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 
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ตารางท่ี 6 หนวยงาน/องคกรของผูใชงานบัณฑิตท่ีมีช่ือเสียงในระดับชาติ/นานาชาตท่ีิคณะมีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธดานวิชาการหรือวิชาชีพ   

ที่ สถานประกอบการ 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

กิจกรรมสรางความสัมพันธ วัน/เดือน/ป 

1 โรงพยาบาลสัตวไอเว็ท  นานาชาติ เขารวมเปนสวนหน่ึงของสถานฝกสหกิจศึกษา 
ณ สาขาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

16 ม.ค. – 14 
เม.ย.  2560 

2 บริษัท โซเอทีส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

นานาชาติ 
 เขารวมเปนสวนหน่ึงของสถานฝกสหกิจศึกษา 

16 ม.ค. – 14 
เม.ย.  2560 

3 บริษัทคารกิลลสยาม จํากัด  นานาชาติ 
 เขารวมเปนสวนหน่ึงของสถานฝกสหกิจศึกษา 

16 ม.ค. – 14 
เม.ย.  2560 

4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด มหาชน  

นานาชาติ 
 เขารวมเปนสวนหน่ึงของสถานฝกสหกิจศึกษา 

16 ม.ค. – 14 
เม.ย.  2560 

5 บริษัทไทยฟูดส กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

นานาชาติ 
 เขารวมเปนสวนหน่ึงของสถานฝกสหกิจศึกษา 

16 ม.ค. – 14 
เม.ย.  2560 

 
ตารางท่ี 7 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ผลรวมถวงน้าํหนัก) 

40.00% 68.00% 86.67% 77.14% 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดรับ    

การตีพิมพเผยแพร 

4.00 3.40 5.20 5.40 

ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 10 5 6 7 

ระดับคะแนนที่ได 0.1111 5 5 5 

 
ตารางท่ี 8 รายงานผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ 

ที่ ชื่อผลงาน 
ชื่อ-สกุล 

เจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร/เลมที่/

หนา 
วัน/เดือน/ป  

ที่ตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
1 Efficacious and safe dose of 

praziquantel for the successful 
treatment of feline reservoir 
hosts with opisthorchiasis 

ปยะ เสรีรักษ Parasitology 
International 

26 August 
2016 

 

1 

2 ผลของการใหกรดทาเนซามิคตอ
กระบวนการสลายลิ่มเลือดและการ
เสียเลือดในสุนัขที่ไดรับการผาตดัทํา
หมันดวยวิธีตัดรังไขและมดลูก 

ภลิตา  
คุณดิลกพจน 

วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  
(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 

ปที่ 16 ฉบับ
ที่ 4 (ตุลาคม-
ธันวาคม 
2559) 

0.8 

3 Prevalence and antimicrobial ธราดล จิตจักร SNRU Journal of ปที่ 8 0.8 
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ที่ ชื่อผลงาน 
ชื่อ-สกุล 

เจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร/เลมที่/

หนา 
วัน/เดือน/ป  

ที่ตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
resistance of Salmonella spp. 
Isolated from fattening beef 
cattle at the slaughterhouse in 
Sakon Nakhon Province  

Science and 
Technology  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

ฉบับที่ 3 
September
-December 
2559 
ISSN:1906-
5965 

4 Granulin expression in hamsters 
during opisthorchis viverrini 
infection-induced 
cholangiocardinogenesis. 

นายทรงเกียรติ  

อุพลเถียร 

Asian pacific 
Journal of Cancer 
Prevention 

29 June 
2017 

0.6 

5 ความชุกของพยาธิใบไมตบั 
(Opisthorchis viverrini) และพยาธิ
ใบไมในลาํไส (Haplorchis taichui) 
ในปลาวงศปลาตะเพียนและปลาสม
ในจังหวัดขอนแกน 

ประพันธ 
 แกนจําปา 

KKU Veterinary 
Journal             
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปที่ 26   
ฉบับที่ 2  
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2560 

0.6 

6 ความชุกและการดื้อตอยาตานจลุชีพ
ของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล และ     
แลคติกแอสดิแบคทีเรียที่แยกได    
จากโคขุนที่สงเขาโรงฆาในจังหวดั
สกลนคร (Prevalence and 
antimicrobial resistance of 
Escherichia  coli and lactic acid 
bacteria isolated from slaughter 
fattening beef cattle in Sakon 
Nakhon province) 

จักรพรรดิ์  
ประชาชิต 

วารสารการเกษตร 
ราชภัฏ  
คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

ปที่ 26   
ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2560 

0.6 

7 การปรากฏของแบคทีเรียบงชี้ใน 
แหลงน้ําจากฟารมไกเนื้อในอําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน  
ประเทศไทย 

ศิริญญา 
เวฬุวะณารักษ 

สําเภา 
 

 

วารสารสัตว
แพทยศาสตร มข.  

ปที่ 26  ฉบับ
ที่ 1 มกราคม 
– มิถุนายน 
2560 

0.6 
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ตารางท่ี 9 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการตพิีมพเผยแพร  

0 100% 260% 150% 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

0 1 2.60 6 

ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 0 1 1 4 
ระดับคะแนนที่ได 0 5 5 5 

 
ตารางท่ี 10 รายงานผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ 

ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อ-สกลุ 

เจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร/ 
เลมท่ี/หนา 

วัน/เดือน/ป  
ท่ีตีพิมพ 

คา
น้ําหนัก 

1 Bovine viral diarrhea virus 
(BVDV) infection in dairy 
cattle herds in northeast 
Thailand  

ธีระกุล นิลนนท Tropical Animal Health 
and Production Centre 
for Tropical Veterinary 
Medicine, University of 
Edinburgh หนา 1201-
1208 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 48 
สิงหาคม 2559 
 

1 

2 Nutritive value and effect of 
different levels of rubber 
seed kernel in total mixed 
ration on digestibility using 
in vitro gas production 
technique 

นวรัตน ผอบงา Asia-Pacific Journal of 
Science and 
Technology  
(เดิมช่ือ วารสารวิจัย มข.)
  
2539-6293 (เดิม 0859-
3957) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปท่ี 21 ฉบับท่ี 3  
กรกฏาคม-
กันยายน 2559 

0.8 

3 Effect of vitrification on 
ultrastructural  changes of 
mature and immature 
bovine oocytes 

ชาตรี ชํานาญด ี KKU Veterinary Journal   
วารสารคณะสตัว
แพทยศาสตร   
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-
มิถุนายน 2560 

0.6 

4 Effect of polyvinyl alcohol 
on vitrification of mature 
and immature bovine 
oocytes Asia Pacific 

ชาตรี ชํานาญด ี Journal of Science and 

Technology, 22(4)   

ปท่ี 22(4) 2017 0.6 

5 Molecular epidemiology 
and antibiogram of 
Salmonella isolates from 
humans, swine and pork 

พัชนี ศรีงาม Journal of Tropical 

Medicine and Public 

Health, 48(5) 

ปท่ี 48(5) 2017 1.00 

6 Prevalence of subclinical สวุลักษณ ศรีสภุา  The Thai Journal of ปท่ี 46(1) 2016 1.00 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อ-สกลุ 

เจาของผลงาน 
ชื่อวารสาร/ 
เลมท่ี/หนา 

วัน/เดือน/ป  
ท่ีตีพิมพ 

คา
น้ําหนัก 

laminitis and its effects on 
reproductive performance 
in lactating cows in 
Thailand. 

Veterinary Medicine 

7 Prevalence of Bartonella 
henselae, Bartonella  
clarridgeiae, and Bartonella 
vinsonii subsp. berkhoffii in 
pet cats from four 
provincial communities, 
Thailand 

วิลาสินี           
ศรีแสนยงค 

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine  
 

ป 2559   
ISBN/ISSN: 
0125-6491 

1.00 

 
 

ตารางท่ี 11 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2559 

ท่ี หลักสูตร 

จํานวนบัณฑิตท่ี
ไดรับการประเมิน
จากผูใชบัณฑิต 

(คน) 

ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 

รอยละ คาเฉล่ีย 

ระดับปริญญาตรี   91.00 4.53 

1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (89) 31 91.00 4.53 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   89.00 4.45 

2 สาขาวิชาสัตวเลี้ยง (1) 1 89.00 4.45 

ระดับปริญญาโท   89.50 4.48 

3 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย นานาชาติ (1) 1 78.80 3.94 

4 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย (2) 2 94.20 4.71 

5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย (1) 1 96.40 4.82 

6 สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (4) 2 88.60 4.43 

ระดับปริญญาเอก   100.00 5.00 

7 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา      
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย นานาชาติ (0) 

ไมมีผูสําเร็จการศึกษา 

8 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย (2) 

1 100.00 5.00 

เฉล่ียความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 92.40 4.67 
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ตารางท่ี 12 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต  

 

ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 
1 15-16 ตุลาคม 

2559 
 

วันสถานประกอบการพบนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2559   

วัตถุประสงคของการจัดงานคร้ังนี้ก็เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 6 ไดทราบถึงขอมูลของสถาน

ประกอบการตางๆ ที่ใหความสนใจเขารวมเปนสวนหนึ่งของโครงการ สหกิจศึกษาและมี

ความประสงคที่จะรับนักศึกษาเขาไปทํางานในชวงระยะเวลา 3 เดือนของโครงการ      

โดยนอกจากนักศึกษาจะไดมีโอกาสพบปะกับสถานประกอบการตางๆ แลว ยังเปนอีก

กิจกรรมหนึ่งซึ่งชวยใหนักศึกษาไดฝกเตรียมความพรอม ฝกประสบการณเทคนิคการ

สัมภาษณงาน   
2 12 ธันวาคม 

2559 
โครงการแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เวลา 18.00 น. ณ 

โรงแรม I-Hotel จังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคเพื่อเปนการแสดงความยินดีกับดุษฎี

บัณฑิต และมหาบัณฑิต และยังเปนการกระชับความสัมพันธระหวางคณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้งชาวไทย และนักศึกษาตางชาติ และเปนการสืบสาน

ประเพณีที่ดีใหคงอยูสืบไป โดยในปการศึกษา 2559 มีผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา จํานวน 12 คน เปนระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 คน ระดับมหาบัณฑิต 

จํานวน 8 คน เปนหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 1 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จํานวน 1 คน  
4 13 ธันวาคม 

2559 
งานพิธีมุทิตาจิตสถาบันเพื่อแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต   
สัตวแพทย รุนที่ 24 ณ บริเวณ สนามหญาหนาอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ดุษฎีบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 3 คน มหาบัณฑิต จํานวน 9 คน และบัณฑิตสัตวแพทย       
รุนที่ 24 จํานวน 89 คน มีคณาจารย บุคลากร นักศึกษาเขารวมแสดงความ คณบดีไดมอบ
โลเกียรติยศใหแกบัณฑิตสัตวแพทยเกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง ไดแก 
นายสัตวแพทยนภัส  ภักดีบรรณดิษฐ เพื่อยกยองเชิดชู ในความรูและความพากเพียร     
ที่ผานมา ตัวแทนบัณฑิตสัตวแพทยรุนที่  24 ไดกลาวขอบคุณคณาจารยและคณะฯ    
พรอมทั้งรวมกันกลาวคําปฏิญาณ และยังมอบเงินจํานวนหนึ่ง สนับสนุนกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาและมอบเขากองทุนสัตววิทยรักษ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลสัตวชวงกลางคืนของวันเดียวกัน ณ บริเวณลานจอดรถอาคารพิเชฏฐ    
เหลืองทองคํา สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร  ไดจัดงานราตรีบัณฑิตฟาหมน   
มอดินแดง เพื่อเปนการรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทย รุนที่ 24  

5 5-8 มกราคม 
2560 

โครงการคายเสนทางสูสัตวแพทย (Vet Camp) คร้ังที่ 14 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
โครงการซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศ จํานวน 80 คน ไดรับ
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอน ขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ไดรับขอมูลเก่ียวกับการทํางานของสัตวแพทยในสาย
งานแขนงตางๆ เปนการเปดโลกทัศนและสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพสัตวแพทย สงเสริมให
ผูเขารวมโครงการมีใจรักในวิชาชีพสัตวแพทย รวมทั้งตระหนักไดถึงบทบาทและความสําคัญ
ของวิชาชีพสัตวแพทยที่มีตอสังคมไทย ไดความรูและขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการดูแลสัตว
เลี้ยงที่ถูกตอง สามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง และเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนที่รูจักแกนักเรียน ผูปกครอง และ
บุคคลภายนอกมากยิ่งข้ึน โดยการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้มีผูเขารวมโครงการประกอบดวย 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 80 คน และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
ชั้นปที่ 1-3 จํานวนทั้งสิ้น 330 คน 

6 12-16 มกราคม 
2560 

หนวยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา จัดโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
ใหแกนักศึกษาสัตวแพทย ประจําปการศึกษา 2559 ณ ลานอเนกประสงค อาคารเชิดชัย 
รัตนเศรษฐากุล วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตรทุกชั้นปไดรับการ    
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขถือเปนการคุมครองดานสุขภาพ ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคพิษสุนัขบา จากสัตวที่ใชในการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ โดยแบงโครงการออกเปน 
3 คร้ัง ดังนี้ 
 คร้ังที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560  
 คร้ังที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560  
 คร้ังที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560  

7 26 มกราคม 
2560     

โครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” 
มีวิทยากรจากศูนยประเมินความรูความสามารถข้ันพื้นฐาน การประกอบวิชาชีพ          
การสัตวแพทย สัตวแพทยสภา ไดมาสัมมนาสัญจร คร้ังที่ 3 ในหัวขอ “เจาะลึกการสอบ
ประเมินฯ : ที่นี่มีคําตอบ” เพื่อทําความเขาใจกับนักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปที่ 5 เพื่อเตรียม
ความพรอมแกนักศึกษาใหสามารถผานการสอบและมีสิทธิ์ขอข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตลอดจนไดทราบถึง บทบาท
หนาที่ที่สําคัญของสภาวิชาชีพ ระบบการรับสมัคร การสมัครสอบประเมินความรู ระเบียบ 
กฎเกณฑ เงื่อนไขและกระบวนการตางๆ ที่เก่ียวของในวิชาชีพ โดยมีวิทยากรตัวแทนจาก
ศูนยประเมิน ประกอบดวย รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และรศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร  

8 27 มกราคม 
2560        

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุน เขารวมงาน “ใตรมพระบารมี 53 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน คืนสูเหยา เรารัก 
มข.” ประจําป 2560 ซึ่งจัดข้ึนโดยสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน วัตถุประสงค 
เพื่อให ศิษยเกาไดพบปะสังสรรคประจําป ได รับรูความกาวหนาของมหาวิทยาลัย        
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันโดยในงานยังมีการมอบรางวัลศิษยเกาดีเดนประจําคณะ 
และศิษยเกาแหงความภูมิใจที่เสนอชื่อโดยสมาคมหรือชมรมศิษยเกาของคณะหรือจังหวัด
ตางๆ ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมชวยเหลือและสนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา  

9   9 พฤษภาคม 
2560       

โครงการสัมมนา “การบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา” 
ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคํา โดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร เขารวมสัมมนา      
และมี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท รองคณบดีฝายวิชาการ เปนวิทยากรบรรยาย    
ใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

10 16 มกราคม – 
13 เมษายน 

2560    

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่  6 จํานวน 2 คน ไดแก นศ.สพ.สุภาพร            
นําประดิษฐ และ นศ.สพ.จีระกิติ์ จอมวรวงศ ไดเดินทางไปฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 
ณ  School of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science,  Rakuno 
Gakuen University (RGU) ประเทศญี่ปุน โดยนักศึกษาทั้งสองคนไดทําการฝกงานดาน
สัตวเล็ก ในหนวย Oncology / Soft tissue surgery ซึ่งรูปแบบการฝกงานเปนการเรียน
การสอนแบบเวียนหนวย (Clinic Rotation) รวมกับนักศึกษาญี่ปุน นอกจากนั้นนักศึกษา
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ทั้งสองคนยังไดมีโอกาสรับการตรวจรับเคสกับอาจารยผูสอน เขาเรียนคาบบรรยาย      
ไดเรียนการอัลตราซาวน, X-Ray, CT-scan, MRI รวมถึงการเขาดูการผาตัดตางๆ  

11 23 กุมภาพันธ 
และ 2 มีนาคม 

2560 

หนวยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา จัดโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา 
ประจําป 2559 ข้ึน วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3   
สวนวันที่ 2 มีนาคม 2560 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 4 และ ชั้นปที่ 5 โดยจัดข้ึน ณ 
ห อ งป ระชุ ม สุณี รัตน   เอ่ี ยมละมั ย  และห อ ง  VM 1206 ชั้ น  2 อาค ารเชิ ดชั ย                
รัตนเศรษฐากุล 

12 23 กุมภาพันธ 
2560     

งานบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “การใช IT เปนเคร่ืองมือ
สรางสื่อ E-learning” ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคํา คณะ       
สัตวแพทยศาสตร ซึ่งไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิศรา กานจักร ผูอํานวยการสํานักนวัตกรรม
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่เปนวิทยากร  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนในสังกัดคณะฯ ในการนํา IT มาใชเปน
เคร่ืองมือสรางสื่อ E-learning สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ซึ่งตลอดระเวลา
เวลาการฝกอบรม คณาจารยที่เขารวมไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร      
ไดฝกปฏิบัติในการจัดทําสื่ออยางเต็มที่ สงผลถึงการพัฒนาทักษะดังกลาวไดเปนอยางดี     

13 18 – 19 
มีนาคม 2560 

ดําเนินการจัดสอบรับเขานักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศไทย ในโครงการพิเศษ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ณ สนามสอบโรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัด
ขอนแกน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ  แสงมณีเดช เปนประธานโครงการฯ วัตถุประสงค
เพื่ อ เปนการคัดเลือกนักเรียนที่ มี ศักยภาพที่ มีความสนใจเข าเรียนในหลักสูตร             
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ โดยมีการรับเขา ประมาณ 40 คน ซึ่งการสอบนี้เปน
อีกหนึ่งกระบวนการในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่มีคุณภาพเพื่อออกไปปฏิบัติงานให
เพียงพอตอความตองการของสังคมตลอดจนเปนการขยายโอกาส ทางการศึกษาแก
นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ที่ตองการประกอบวิชาชีพเปนนายสัตวแพทยซึ่ง
ในปการศึกษานี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศที่สนใจสมัครสอบ จํานวน 
1,468 คน  

14 24 มีนาคม 
2560 

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการประกวดการนําเสนอผลงาน
วิชาการสัตวแพทยระดับนานาชาติ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิ ริกิติ์  ประกอบดวย 
นศ.สพ.กฤตวิทย หงสชุมแพ และ นศ.สพ.ณัฐชา ดาราเย็น นักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปที่ 5 
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการทางสัตวแพทย (Veterinary 
Student Symposium Award) ในหัวขอ “The relation between average size of 
vaginal cells and proper time to breed dog” ไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท พรอม
เกียรติบัตรจากการประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 16 (The 16th Chulalongkorn 
University Veterinary Conference (CUVC) 2017) โดยมี รศ.น.สพ.มงคล โปรงเจริญ 
ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา 

15 30 มีนาคม 
2560    

คัดเลือกศิษยเกาเพื่อรับรางวัล “ศิษยเกาที่เราภูมิใจ” ประจําป 2560 โดยไดมีการ
พิจารณาจากศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชพีการสัตวแพทย การอุทิศ
ตนเพื่อสังคมสวนรวม การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคประยุกตใชงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ            
การสัตวแพทย ฯลฯ จํานวน 6 คน ดังนี้ น.สพ.วิทูรย เสงี่ยมสมบูรณ ศิษยเการุนที่ 2 
น.สพ.อนนท เทืองสันเทียะ ศิษยเกา รุนที่ 6 น.สพ.ภาสวัฒน รุงเรือง ศิษยเการุนที่ 8 
สพ.ญ.รัชนิกร ศรีคง ศิษยเการุนที่  8 น.สพ.วิศรุต โมรานอก ศิษยเการุนที่  8 และ 
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สพ.ญ.ณัฐหทัย วนาเฉลิม ศิษยเการุนที่ 13 ไดมีพิธีมอบใบเกียรติบัตรแสดงความยินด ี  
ในงาน “คืนสู เหยา ฟาหมนมอดินแดง” ประจําป  2560 ณ หองประชุมสุณี รัตน        
เอ่ียมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล                     

16 31 มีนาคม 
2560 

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร รับทุนบริษัท เมิรค (MERCK) ณ โรงแรมอวานี จังหวัด
ขอนแกน โดย รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร นายกสัตวแพทยสภา ไดใหเกียรติเปน
ผูแทนมอบทุนการศึกษาของบริษัท เมิรค (MERCK) ใหกับนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก   
ในปนี้มี ชั้นปที่ 5 จํานวน 4 คน ที่ไดรับการจัดสรรทุน จํานวนทุนละ 2,500 เหรียญ   
ดอลลาหสหรัฐฯ ใหกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพยโดยแบงเปน
นักศึกษาที่สนใจดานสัตวเลี้ยง และนักศึกษาที่สนใจดานปศุสัตว ดานละ 2 คน โดยที่ไมมี
เงื่อนไขในการใหทุนแตอยางใด  

17 31 มีนาคม 
2560        

นศ.สพ.กุลวรา พร้ิงเพราะ นักศึกษาชั้นปที่ 4 พรอมทั้งนักศึกษาชั้นปที่ 1, 3 และ 4 

ประมาณ 50 คน ไดเขารวมกิจกรรมโรดโชวโคขุนหนองสูงและหมูหันแกงกระเบาที่จัดโดย

สํานักงานปศุสัตว จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดข้ึนที่ลานประชาสัมพันธ ชั้น 5 ศูนยแสดงสินคา

เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแกน การเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้ ทําใหนักศึกษาไดเขาใจถึง

ข้ันตอนและวิธีการในการเลี้ยงโคขุน ซึ่งเปนอีกหนึ่งประสบการณที่เก่ียวของกับวิชาชีพ

การสัตวแพทย 

18 19 เมษายน  
2559       

การนําเสนอผลการฝกอาชีพสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ของนักศึกษาชั้นปที่ 6 

จํานวน 97 คน ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงค

เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 6 นําเสนอการฝกอาชีพสหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ    

ในการฝกอาชีพ แกผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และรุนนอง รวมทั้งผูที่เขารวมงานได  

รับรู และรับฟงปญหา การแกไขปญหาของนักศึกษาเมื่อตอนออกฝกอาชีพสหกิจศึกษา  
19 20 เมษายน 

2560 
หนวยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา จัดโครงการปจฉิมนิเทศ วาที่บัณฑิต รุนที่ 
25 ของคณะฯ ข้ึน ณ  หองประชุมราชสีห  ชั้น  1 อาคารพิ เชฏฐ  เหลืองทองคํา 
วัตถุประสงคเพื่อใหวาที่บัณฑิตใหมไดรูจักหนวยงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย 
ไดรับฟงสาระที่เปนประโยชนดานการประกอบวิชาชพีการสัตวแพทยจากผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ ไดรับทราบกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพ และไดสมัครเปนสมาชิก
สัตวแพทยสภาและสมาคมที่เก่ียวของกับวิชาชีพสัตวแพทย 1) สัตวแพทยสภา ไดรับ
เกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ คําพา เปนวิทยากร บรรยายเร่ือง บทบาทหนาที่ของ
สัตวแพทยสภา และบทบาทหนาที่ของสัตวแพทย 2) ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ไดรับเกียรติ
จาก ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ  คําพา เปนวิทยากรบรรยายเร่ือง บทบาทหนาที่ของศูนย
การศึกษาตอเนื่องและความสําคัญในการศึกษาเรียนรู อยางตอเนื่อง 3) น.สพ.ภาสวัฒน  
รุงเรือง นายกสมาคมศิษยเกาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน บรรยายเร่ือง 
สมาคมศิษยเกาคณะสัตวแพทยศาสตร มข. สําคัญอยางไร 4) สัตวแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ไดรับเกียรติจาก สพ.ญ.คนึงนิจ กอธรรมฤทธิ์ เปนวิทยากร 
บรรยายเร่ือง บทบาทของสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และ
สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย ไดรับเกียรติจาก 
อ.สพ.ญ.น้ําผึ้ง สื่อมโนธรรม  

20 20 เมษายน หนวยกิจการนักศึกษา รวมกับบริษัท เวทโปรดักส กรุป จํากัด จัดโครงการ VET 
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2560    PRODUCTS GROUP SUMMER CAMP รุนที่  8 ข้ึน ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 

อาคารพิเซฏฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงคหลัก เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และความพรอม
ของนักศึกษาชั้นปที่ 5 ของคณะสัตวแพทยศาสตร ในการเตรียมตัวเพื่อการสมัครงานและ
การสัมภาษณ งาน โดยการจัดโครงการในคร้ังนี้ ได รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต      
สวรรยาวิสุทธิ์ จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากร
บรรยายหัวขอ “บุคลิกภาพที่ใชในการสัมภาษณงาน” 

21 21 เมษายน 
2560     

ฝายวิชาการ จัดโครงการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ข้ึน ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ 

เหลืองทองคํา วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดนําเสนอความกาวหนา

วิทยานิพนธของแตละคน เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิทยานิพนธ และฝก

ความสามารถในเชิงวิจารณบนพื้นฐานของเหตุและผลทางวิชาการของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และคณาจารยที่เขารวมฟง   
22 26 เมษายน

2560 
ประชุมสรุปโครงการการฝกภาคสนามรวมฯ ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุม
อาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา เปนการสรุปงานของคณะกรรมการการฝก
ภาคสนามรวมฯ ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งนอกจากจะมีการอภิปรายการฝกภาคสนาม
รวมฯ ปญหาอุปสรรค  ความสําเร็จ แนวทางการจัดการ โดยหัวหนาเขตแตละเขตหรือ
ตัวแทน รวมทั้งประธานฝายวิชาการและประธานฝายยาและเวชภัณฑ และมีการแนะนํา
คณะกรรมการฝกภาคสนามรวมฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2560  

23 27 เมษายน 
2560 

ฝายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดนําเสนอผลการวิจัยในรายวิชาปญหา
พิเศษสูสาธารณชน และเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําวิจัย และฝก
ความสามารถในเชิงวิจารณบนพื้นฐานของเหตุและผลในทางวิชาการของนักศึกษา     
สัตวแพทย ชั้นปที่ 5 โดยการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง อันจะเปนอีกแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถของวาที่บัณฑิต โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธอารีวัฒนา หัวหนา
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา อาจารยประจําวิชาเปนผูกํากับดูแลการนําเสนอ  

24 วันที่ 19 
มิถุนายน 2560    

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย อุปสัย รองคณบดี        
ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เขารวมพิธีเปดโครงการคายบูรณาการทาง      
สัตวแพทย คร้ังที่ 13 ณ โรงเรียนยางหลอวิทยาคาร ตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสัตวแพทยไดฝกทักษะวิชาชีพการ     
สัตวแพทย ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแกการใหบริการตรวจสุขภาพสัตว  ถายพยาธิ  
ฉีดวัคซีน  ถายทอดความรูดานการดูแลสุขภาพสัตว รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน เรียนรู การอยูรวมกันในสังคม สรางเสริมจิตสาธารณะแกนักศึกษา 
สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ใหตระหนักในการเลี้ยงดูสัตวไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ได รับงบประมาณสนับสนุน  จํ านวน  150,000 บาท จากสํานักบ ริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกําหนดออกคายเปนระยะเวลา 10 วัน คือตั้งแตวันที่ 17-26 
มิถุนายน 2560 ในเขตพื้นที่ 4 ตําบล ของอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู และมี 
ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี  เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ   

25 20 มิถุนายน – 
20 กรกฎาคม 

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่  5 จํานวน 2 คน ไดแก นศ.สพ.กฤตวิทย        
หงสชุมแพ และ นศ.สพ.ณัฐชา ดาราเย็น ไดเดินทางไปฝกงานภายใตโครงการแลกเปลี่ยน
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2560      นักศึกษา ณ ตางประเทศ (2017 KKU Student Exchange Scholarship) ณ School 

of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science, Rakuno Gakuen 
University (RGU) ประเทศญี่ปุน ทําการฝกปฏิบัติงานดานสัตวเล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว 
RGU ระหวางการฝกปฏิบัติงาน นักศึกษาทั้งสองคนไดมีโอกาสเขารวมฝกงานรวมกับ
อาจารยและนักศึกษาจาก RGU รวมถึงการเขาดูการผาตัดตางๆ นักศึกษาทั้งสองได
ฝกงานภายใตการดูแลของ รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา อาจารยประจําภาควิชา  
กายวิภาคศาสตร ซึ่งไดเดินทางไปรวมทํางานวิจัย ณ RGU รวมกับอาจารยและนักวิจัย
ของ RGU ภายใตทุน Thai Visiting Scholar 2017 เดือนเมษายน - ตุลาคม 2560  

26 5 สิงหาคม 
2560 

สโมสรนักศึกษา ไดมีการจัดโครงการ “สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2560” วัตถุประสงค เพื่อทําความเขาใจรวมกันระหวางคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม หัวหนาชั้นป รวมถึงอาจารยและบุคลากร ในดานการ
วางแผนและจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหการจัดกิจกรรมตางๆ ของสโมสร
นักศึกษาคณะฯ เปนไปอยางราบร่ืนและเกิดปญหานอยที่สุด ตลอดจนเปดโอกาสให
ผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็นเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ของสโมสรนักศึกษาคณะฯ ใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 

27 17 สิงหาคม 
2560 

สโมสรนักศึกษา จัดโครงการพิธีมอบเสื้อคลินิกแกนักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปที่ 4 ข้ึน ณ 
หองประชุมประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา และบริเวณสนาม
หญา หนาอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วัตถุประสงคเพื่อสรางความภาคภูมิใจ และขวัญ
กําลังใจที่นักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปที่ 4 ไดเรียนผานชั้นพรีคลินิกข้ึนสูชั้นคลินิก และสราง
ความตระหนักในหนาที่ของนักศึกษาสัตวแพทยที่จะตองเตรียมตัวใหพรอมกอนที่จะสําเร็จ
ออกไปเปนนายสัตวแพทยรับใชประเทศชาติและสังคมในอนาคต  

28  19  สิงหาคม 
2560 

ส โมสรนั ก ศึ กษ า จั ด โครงการเป ด โลก กิจกรรม  ประจํ าป ก าร ศึกษ า 2560 ณ              
ลานอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาชั้น      
ปที่  1 ได มี โอกาสทํ าความ รูจั ก กับชุ มนุ มต างๆ  ที่ สั ง กัดส โมสรนั ก ศึกษาคณ ะ              
สัตวแพทยศาสตร ซึ่งมีดวยกันทั้งสิ้น 7 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมสัตวแพทยอาสา ชุมนุม
ปองกันและตอตานโรคพิษสุนัขบา ชุมนุมสัตวแพทยสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 
ชุมนุมถายภาพ ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมฝกสุนัข และชุมนุมรักสัตวน้ํา นอกจากนั้นทําให    
นองใหมเขาใจความสําคัญของบทบาทหนาที่และกิจกรรมของแตละชุมนุม อันเปน
แนวทางในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมของชุมนุมที่สนใจ ตลอดจนเปนการสงเสริมการ
ทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ เสริมสรางความสามัคคีระหวางนักศึกษาในคณะ และเปน
การเสริมสรางความพรอมในดานอ่ืนๆ เพื่อการเปนบัณฑิตสัตวแพทยพรอมทํางาน 
(Ready to Work)  

29 26 สิงหาคม 
2560 

ฝายกิจการนักศึกษา รวมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาจิตกับการใชชีวิต
นักศึกษาและพัฒนาภูมิทัศนเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ประจําปการศึกษา 2560 ข้ึน 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ นักศึกษารุนพี่ เดินทางไปที่วัดปาธรรมอุทยาน ต.สําราญ อ.เมือง 
จ.ขอนแกน เพื่อเขารับฟงการแสดงธรรมะจากพระอาจารย วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
และบุคลากรไดเรียนรูธรรมะในพุทธศาสนา สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
ที่ดีตอตนเองและสังคม โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดปฏิบัติงานดานจิตอาสาสาธารณะ
ทั้งภายในและนอกคณะฯ  และในชวงบายนักศึกษานองใหมและรุนพี่ ไดรวมกันพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน โดยการปลูกตนไม พรวนดิน ใสปุย เก็บก่ิงไม บริเวณดานหนาคณะ  
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30 31 สิงหาคม  

2560  
พิธีไหวครู มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2560 ณ ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน นศ.สพ.วีระยุทธ แสนอาจ นักศึกษาสัตวแพทย   
ชั้นปที่ 6 ไดเขารับโลรางวัลนักศึกษาที่มีหนวยกิจกรรมสูงสุดประจําปการศึกษา 2559 
จาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีจํานวนหนวย
กิต กิจกรรมรวมทั้ งสิ้ น  555.30 หน วย กิต  อนึ่ ง  ในป การศึกษา 2559 ที่ ผ านมา           
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไดรับโลรางวัลคณะที่นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการเฉลี่ยสูงสุดดวย  

31 31 สิงหาคม 
2560 

ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไดแสดง จัดพิธไีหวครู ประจําปการศึกษา 2560 
ณ หองประชุมประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา เพื่อแสดงความยินดี
กับนักศึกษาชั้นปที่ 2-6 ที่มีผลการเรียนดีเดนไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของแตละชั้นป และ
นักศึกษากิจกรรมยอดเยี่ยม ประจําปการศึกษา 2559 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียน   
ยอดเยี่ยม ชั้นปที่  2 ไดแก นศ.สพ.ศนิ พุฒนอก คะแนนเฉลี่ย 3.94 ชั้นปที่  3 ไดแก 
นศ.สพ.วริศรา วองวัฒนากูล คะแนนเฉลี่ย 3.77 ชั้นปที่  4 ไดแก นศ.สพ.กัลยรัตน    
มโนภินิเวศ คะแนนเฉลี่ย 3.76 ชั้นปที่ 5 ไดแก นศ.สพ.ชิติพัทธ คราวจันทึก คะแนนเฉลี่ย 
3.82 ชั้นปที่ 6 ไดแก นศ.สพ.พรพิรุณ ชาวสวนงาม คะแนนเฉลี่ย 4.00 และนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลกิจกรรมดีเดน ไดแก นศ.สพ.วีรยุทธ แสนอาจ นักศึกษาสัตวแพทยชั้นปที่ 6 
นอกจากนั้น นศ.สพ.พรพิรุณ ชาวสวนงาม ยังไดรับเกียรติเปนนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ดีเดนของคณะสตัวแพทยศาสตร เขารับโล  จากทานอธิการบดี  

32 31 สิงหาคม 
2560 

สมาคมศิษยเกา โดย น.สพ.ภาสวัฒน รุงเรือง นายกสมาคม ไดมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักศึกษาปจจุบัน  จํานวน 10 ทุนๆละ 20,000 บาท รวมเปน เงิน  200,000 บาท      
สพ.ญ.อชินี รุญเจริญ ศิษยเการุนที่ 2 มอบทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน เปนเงิน 10,000 
บาท น.สพ.นพนันท ธงฤทธิ์ ตัวแทนศิษยเกาสัตวแพทยมหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 14 
มอบทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน เปนเงิน 10,000 บาท คณะฯ ยังไดรับความอนุเคราะห
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานและคณาจารยของคณะ ประกอบดวย บริษัท เวท 
โปรดัก กรุป โดย น.สพ.ธานินทร ชีวะผลาบูรณ มอบทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน เปนเงิน 
20,000 บาท ศ.เกียรติคุณ ดร.เชิดชัย-รศ.ดร.วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดี  
ทานแรกของคณะฯ  มอบทุนการศึกษาจํานวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน 
30,000 บาท โรงพยาบาลสัตวปยะมิตร  โดย รศ.น.สพ.ปรีนัณ จิตตะสมบัติ  และ 
อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม มอบทุนการศึกษา จํานวน 2 ทุนๆ ละ 50,000 บาท รวม
เปนเงิน 100,000 บาท และ ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อวนพรมมา มอบทุนการศึกษา จํานวน 1 
ทุน เปนเงิน 10,000 บาท  

33 5 กันยายน 
2560 

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการฝกอบรม การใชระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ข้ึน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5 
อาคารพิเชฎฐ เหลืองทองคําวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจ ใหกับผูปฏิบัติงาน/
เลขานุการหลักสูตร ในการกรอกขอมูลระบบ CHE QA Online และเพื่อฝกปฏิบัติการ
กรอกขอมูลรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสตูรในระบบ CHE QA Online  โดย
คณะฯ ไดรับเกียรติจาก นายคมสัน พันธุชัยเพชร เจาหนาที่จากสํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ และ นางสาวณฐาภพ เสชัง หัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษา    
ทําหนาที่เปนวิทยากร  
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 
34 30 กันยายน 

2560 
ชุมนุมฝกสุนัข สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “นองหมอตะลุย  ตะกุยความรูบานฮัสก้ี” ณ 
ฟารมสุนัข N.P.Husky House จังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสัตวแพทย
ที่เขารวมโครงการ ไดมีความรูพื้นฐานที่ถูกตองเก่ียวกับการเพาะพันธุสุนัข ที่ถูกตอง 
ลักษณะที่ดีของสุนัข ที่เหมาะใชเปนพอแมพันธุ โภชนาการของสุนัขแตละชวงอายุ และ
การจัดการดูแลสถานเพาะพันธุ  

 
 
 
  
 
 

  
 
 
งานวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 วันท่ี 15-16 

ตุลาคม 2559 
 
 

  

    
 
 

 
 
 

 
โครงการแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันท่ี 12 ธันวาคม 2559 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมเปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและงานมุทิตาจิตคณะ วันท่ี 13 ธันวาคม 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการคายเสนทางสูสัตวแพทย (Vet Camp) ครั้งท่ี 14  วันท่ี 5 - 8 มกราคม 2560 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปการศึกษา 2559  วันท่ี 12 - 16 มกราคม 2560 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สัมมนาสัญจร ครั้งท่ี 3 ในหัวขอ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ท่ีนี่มีคําตอบ” วันท่ี 26 มกราคม 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมงานคืนสูเหยา เรารัก มข. และรวมแสดงความยินดีกับศิษยเกาดีเดน ประจําคณะ ประจําป 2560       
วันท่ี 27 มกราคม 2560 
 
 
 

 

 

 

 

 

โครงการเตรียมความพรอมดานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ใหอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษา วันท่ี 23 กุมภาพันธ และ 2 มีนาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช IT เปนเครื่องมือสรางส่ือ E-learning” วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 
 

 
 
สอบโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา  2560 วันท่ี 18 – 19      
มีนาคม  2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการสัตวแพทย 

ระดับนานาชาติ  วันท่ี 24 มีนาคม 2560 

 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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รวมกิจกรรมโรดโชวโคขุนหนองสูงและหมูหันแกงกระเบาของ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร         

วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

 

 
 
 

 
 
โครงการนําเสนอผลการฝกอาชีพสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 วันท่ี 19 เมายน 2560 

 
 

 
 

 

 

 

จัดโครงการพิธีปจฉิมนิเทศ วาท่ีบัณฑิตสัตวแพทย รุนท่ี 25 วันท่ี 20 เมษายน 2560 

 
 

โครงการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันท่ี 21 เมษายน 2560 

 

 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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การประชุมสรุปโครงการการฝกภาคสนามรวมประจําปการศึกษา 2559 วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ วันท่ี 27 เมษายน 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการคายบูรณาการทางสัตวแพทย ครั้งท่ี 13 วันท่ี 19 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 
 
 

ฝกงานภายใตโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญ่ีปุน วันท่ี 20 
มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 5 สิงหาคม 2560 

 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงการเปดโลกกิจกรรมประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 19 สิงหาคม 2560 
 

 
 
โครงการพัฒนาจิตกับการใชชีวิตนักศึกษาและพัฒนาภูมิทัศนเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ประจําป
การศึกษา 2560 วันท่ี 26 สิงหาคม 2560 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร รับโลรางวัลนักศึกษาหนวยกิจกรรมสูงสุด ประจําปการศกึษา 2559   

วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 

รวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงสุดของแตละช้ันปและนักศึกษากิจกรรมดีเดน ประจําป

การศึกษา 2559 วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

 

 

 
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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สมาคมศิษยเกาและศิษยเกาคณะสัตวแพทยศาสตร ใหทุนการศึกษาในวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2560 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
 

 
 
โครงการฝกอบรม การใชระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) วันท่ี 5 
กันยายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 

 
โครงการ “นองหมอตะลุย ตะกุยความรูบานฮัสกี้” 30 กันยายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตารางท่ี 13 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนและกอใหเกิดคุณคาตอสังคมภายนอก 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่องานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

คณาจารย 
นักวิจัย 

ประเภท
ผลงาน 

วัน/
เดอืน/ป
ท่ีแลว
เสร็จ 

วัน/เดือน/
ปท่ี

นําไปใช 

ประเภท
การใช

ประโยชน 

หนวยงานท่ี
นําไปใช

ประโยชน 

1 Follicular 
Development during 
Ovulation Induction 
and Timed-AI in 
Beef Cattle 

Sitthinon 
Phuykhamsing, 
Supattra 
Deeduaychat, 
Tichakorn 
Phungkaew, 
Adisak Sangkaew, 
Saksiri Sirisathien, 
Chaiwat 
Jarassaeng 

งานวิจัย 1 
สิงหาคม 
2559 

13 
มกราคม 
2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปศุสัตว
จังหวัด
มหาสารคาม 

2 Synchronization of 
Ovulation with 
Human Chorionic 
Gonadotropin in 
Lactating Dairy Cows 
with Ovarian Cysts 
during Heat Streess 

Chainarong 
Navanukraw, 
Vilaivan 
Khantusaeng, 
Aree kraisoon, 
Duangkamon 
Suwannarit, 
Chaiwat 
Jarassaeng, 
Suneerat 
Aiumlamai 

งานวิจัย 1 
มิถุนายน 

2557 

26 
มกราคม 
2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปศุสัตว
จังหวัด
มหาสารคาม 

3 Bovine Viral Diarrhea 
Virus (BVDV) 
Infection in Dairy 
Cattle Herds in 
Northeast Thailand 

Theerakul 
Nilnont, Suneerat 
Aiumlamai, 
Kwankate 
Kanistanont, 
Jaruwan Kampa 

งานวิจัย 31 
ธันวาคม 
2556 

16 
กุมภาพันธ 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

องคการ
สงเสริม
กิจการโคนม
แหงประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) 
สํานักงาน
ภาคตะวัน 
ออกเฉียง
เหนือ 

4 Factors Affecting 
Fertility in Dairy 
Cattle in Muang 
District, Khon Kaen 
Province 

Patcharaporn 
Asawapattanakul, 
Pena 
Wongsutthawar, 
Thanakorn 
Thanrattanavijit, 
Avirut 

งานวิจัย 31 
ธันวาคม 
2560 

16 
กุมภาพันธ 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

องคการ
สงเสริม
กิจการโคนม
แหงประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) 
สํานักงาน
ภาคตะวัน 

5.ยุทธศาสตร : เปนองคกรที่เปนเลิศดานการวิจัย 
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หนวยงานท่ี
นําไปใช

ประโยชน 

Wichaiwong, 
Peerapat Deesuk, 
Peerapol Sukon, 
Suneerat 
Aiumlamai 

ออกเฉียง
เหนือ 

5 Increased Plasma 
Cortisol in Laminitis 
Heifers 

Suvaluk Seesupa, 
Chalong 
Wachirapakorn, 
Suneerat  
Aiumlamai 

งานวิจัย 31 
ธันวาคม 
2556 

16 
กุมภาพันธ 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

องคการ
สงเสริม
กิจการโคนม
แหงประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.)
สํานักงาน
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

6 A Mixture of 
Bacteria and Yeast 
on Growth 
Performance and 
Welfare in 
Commercial Broiler 
Chickens 

Damnern 
Sohsuebngram, 
Saijai Kongpechr, 
Suchat 
Wattanachai, 
Tankarn Nasri, 
Peerapol Sukon 

งานวิจัย 30 
กันยายน 
2559 

29 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน   
ซําสูง   
พิทยาคม 

7 Antimicrobial 
Activities of Garcinia 
atroviridis Extract 
against Common 
Pathogens of Canine 
Skin Infections 

Jareerat 
Aiemsaard, 
Korawuth 
Punareewattana 

งานวิจัย 30 
เมษายน 
2559 

17 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
พาณิชย 

เกษตรกร 
บานทาแก 
ต.ศิลา   
อ.เมือง     
จ.ขอนแกน 

8 Assessment of 
Probiotic Potential 
of Lactobacillus 
reuteri MD5-2 
Isolated from Ceca 
of Muscovy Ducks 

Chuchat 
Kamollerd, 
Preeyaporn 
Surachon, 
Punchompoo 
Maunglai, Wilailak 
Siripornadulsil, 
Peerapol Sukon 

งานวิจัย 8 
กันยายน 
2558 

29 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน 
โคกสีพิทยา-
สรรพ 

9 Effect of Direct-Fed 
Microbials or 
Probiotics on 
Intestinal Mucosal 
Morphology in 
Broiler Chickens: A 
Systematic Review 

Chhaiden Heak, 
Peerapol Sukon, 
Saijai Kongpechr, 
Bundit 
Tengiaroenkul, 
Kanlaya 
Chuachan, 

งานวิจัย 30 
กันยายน 
2560 

30 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน   
บัวใหญ
พิทยาคม 
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and Meta-Analysis Nguyen Hoai Nam 

10 Effect of Natural 
Plant Extracts 
[Origanum 
heracleoticum L.] 
on Growth 
Performance and 
Welfare in 
Commercial Broiler 
Chickens 

Saijai Kongpechr, 
Damnern 
Sohsuebngram, 
Suchat 
Wattanachai, 
Tankarn Nasri, 
Peerapol Sukon 

งานวิจัย 30 
กันยายน 
2559 

29 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน 
โคกสีพิทยา-
สรรพ 

11 Efficiency of Piple 
Betle L. Leaf Extract 
against Canine 
Dermatophytes 

Kamaniya 
Krachang, Narisara 
Suparatpinyo, 
Nutcha Theeraraj, 
Korawuth 
Punareewattana, 
Jareerat 
Aiemsaard 

งานวิจัย 30 
เมษายน 
2558 

24 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

เกษตรกร 
บานทาแก 
หม 6 ต.ศิลา 
อ.เมือง     
จ.ขอนแกน 

12 Expression of 
Cumulus-oocyte 
Complex Genes and 
Embryonic 
Development in 
Goats Subjected to 
Progestogen-based 
Estrus 
Synchronization 

Jiratti Thammasiri, 
Chainarong 
Navanukraw, 
Suthipong 
Uriyapongson, 
Vilaivan 
Khanthusaeng, 
Chuchat 
Kamollerd 

งานวิจัย 13 
กันยายน 
2558 

29 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน 
โคกสีพิทยา
สรรพ 

13 Reportind Quality of 
Randomized and 
Non-randomized 
Controlled Trial 
Abstracts from 
Biomedical Research 
Using Pigs as a 
Model for Human 
Diseases 

Paphawi 
Theppharin, 
Panomyong 
Sittiwong, 
Chaitchanok 
chitchuea, 
Nguyen Hoai 
Nam, Peerapol 
Sukon 

งานวิจัย 30 
กันยายน 
2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน   
นํ้าพองศึกษา 

14 Reporting Quality in 
Abstracts of 
Controlled Trials 
from Chicken 
Research 

Natchaya 
Boonpian, 
Sakolwan 
Bubpahou, 
Natyaon 

งานวิจัย 30 
กันยายน 
2559 

29 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน   
ซําสูง 
พิทยาคม 
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หนวยงานท่ี
นําไปใช

ประโยชน 

Manasrisureeyun, 
Peerapol Sukon, 
Saijai Kongpechr 

15 The Effect of 
Kaempferia 
Parviflora Extract on 
Staphylococcal 
Bacteria 

Jareerat 
Aiemsaard, 
Korawuth 
Punareewattana 

งานวิจัย 30 
เมษายน 
2559 

24 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
พาณิชย 

เกษตรกร 
บานทาแก 
หมู 6 ต.ศิลา 
อ.เมือง 
จ.ขอนแกน 

16 THE Effect of 
Working Memory 
Training on the 
Behavioral, 
Electrophysiological 
and Achievement 
Change 

Suwit uopasai, 
Tassanee 
Bunterm, 
Supaporn 
Muchapura 

งานวิจัย 31 
ธันวาคม 
2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
นโยบาย 

โรงเรียน   
บัวใหญ
พิทยาคม 

17 ผลของแบคทีเรีย 
Lactobacillus reuteri 
MD5-2 ที่แยกไดจาก
กระพุงไสใหญของเปด
เทศตอการเจริญเติบโต 
คาเคมีเลือดและ
ลักษณะทางจุลกาย
วิภาคศาสตรของกระพุง
ไสใหญของเปดเทศ 
และไกเน้ือ 

ชูชาติ กมลเลิศ, 
ปรียาภรณ สุระชน, 
พรรณชมพู มวงลาย, 
วิไลลักษณ ศิริพร
อดุลยศิลป, พีระพล 
สุขอวน, กชกร   
ดิเรกศิลป 

งานวิจัย 1 
มิถุนายน 

2558 

29 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน   
ซําสูง
วิทยาคม 

18 อณูระบาดวิทยาของเชื้อ
วัณโรคในฟารมกระบือ
ปลักในภูมิภาคอีสานใต
ของประเทศไทย ดวย
เทคนิค Spoligotyping 

อุดม เจือจันทร,  
ขวัญเกศ กนิษฐา
นนท, จารุวรรณ   
คําพา, อังคณา    
ฉายประเสริฐ 

งานวิจัย 31 
กรกฎาคม 

2558 

30 
มิถุนายน 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
นโยบาย 

ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการ
สัตวแพทย
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนบน 

19 Antibacterial Effect 
of Betel Vine Extract 
Against 
Porphyromonas 
gingivalis 

Kuncharee 
Prakalung, 
Kanyapatch 
Bootsriphum, 
Wararak Phannoy, 
Jareerat 
Aiemsaard, 
Korawuth 

งานวิจัย 30 
เมษายน 
2559 

1 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

เกษตกร 
บานทาแก 
หมู 6 ต.ศิลา 
อ.เมือง     
จ.ขอนแกน 
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หนวยงานท่ี
นําไปใช

ประโยชน 

Punareewathana 

20 Case study : 
Brucellosis in 
Smallholder Meat 
Goats, Northeastern 
of Thailand 

Sarinya 
Rerkyusuke, 
Sukanya 
Leethongdee 

งานวิจัย 26 
พฤษภา

คม 
2560 

15 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
นโยบาย 

กลม      
เกตรกร 
เลี้ยงแพะ   
จ.ชัยภูมิ 

21 Seroprevalence of 
Mycobacterivm 
avium subsp. 
paratuberculosis 
Infection in Goat 
Herds in 
Northeastern 
Thailand 

Sarinya 
Rerkyusuke, Aran 
Chanlun, Sarthon 
Porntrakulpipat 

งานวิจัย 31 
ธันวาคม 
2559 

1 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
นโยบาย 

กลุม
เกษตรกร
เลี้ยงแพะ
เพื่อการผลิต 
อ.พรรณา
นิคม        
จ.สกลนคร 

22 The Effects of 
Constructionism, 
Metacognition and 
Neurocognitive-
based Teaching 
Model to Enhance 
Veterinary Medictine 
Student'' Learning 
Outcmes 

Suwit Uopasai, 
Tassanee 
Bunterm, 
Supaporn 
Muchapura,  
Keow ngang Tang 

งานวิจัย 31 
ธันวาคม 
2559 

3 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
นโยบาย 

โรงเรียน 
อุบลรัตน
พิทยาคม 

23 The Prevalence of 
Intestinal Parasites 
in Small holder 
Meat Goat Herds in 
North East Thailand 

Sukanya 
Leethongdee, 
Sarinya 
Rerkyusuke 

งานวิจัย 26 
พฤษภา

คม 
2560 

15 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
นโยบาย 

กลม       
เกตรกร 
เลี้ยงแพะ 
จ.ชัยภูมิ 

24 The Working 
Memory in a 1-Back 
Task of Three 
Undergraduate 
Majors KKU 
Students: A Study of 
Behavioral Data and 
Event-related 
Potential 

Suwit uopasai, 
Tassanee 
Bunterm, 
Supaporn 
Muchimapura, 
Jintanaporn 
Wattanathorn, 
Keow Ngang Tang 

งานวิจัย 31 
ธันวาคม 
2559 

3 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

โรงเรียน 
อุบลรัตน
พิทยาคม 
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นําไปใช

ประโยชน 

25 Time-Kill Curve 
Studies of Betel 
Vine Essential Oil on 
Malassezia 
Pachydermatis 

Napas 
Pakdeebandith, 
Narathorn 
Saikeaw, 
Warakorn 
Tiyawattanaroj, 
Jareerat 
Aiemsaard, 
Korawuth 
Punareewathana 

งานวิจัย 30 
เมษายน 
2559 

1 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

เกษตรกร 
บานทาแก 
หม 6 ต.ศิลา 
อ.เมือง     
จ.ขอนแกน 

26 รายงานสัตวปวย : แนว
ปฏิบัติทางคิลนิกของ
ภาวะการติดพยาธิใน
ทางเดินอาหารในลูก
แพะ 

ศริญญา ฤกษอยสุข, 
พิทยา ภาภิรมย,     
สุธิดา จันทรลุน, 
ภัทรอนงค บุตดา, 
จีรศักด์ิ คลองแคลว, 
พิทัย กาญบุตร,  
อรัญ จันทรลุน, 
ไชยพัศร  
ธํารงยศวิทยากุล 

งานวิจัย 18 
ธันวาคม 
2560 

15 
กรกฎาคม 

2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
นโยบาย 

กลม
เกษตรกร
เลี้ยงแพะ   
จ.ชัยภูมิ 

27 Follicular 
Development during 
Ovulation Induction 
and Timed-AI in 
Beef Cattle 

Sitthinon 
Phuykhamsing, 
Supattra 
Deeduaychat, 
Tichakorn 
Phungkaew, 
Adisak Sangkaew, 
Saksiri Sirisathien, 
Chaiwat 
Jarassaeng 

งานวิจัย 1 
สิงหาคม 
2559 

13 
มกราคม 
2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปศุสัตว     
จังหวัด 
มหาสารคาม 

28 Synchronization of 
Ovulation with 
Human Chorionic 
Gonadotropin in 
Lactating Dairy Cows 
with Ovarian Cysts 
during Heat Streess 

Chainarong 
Navanukraw, 
Vilaivan 
Khantusaeng, 
Aree Kraisoon, 
Duangkamon 
Suwannarit, 
Chaiwat 
Jarassaeng, 
Suneerat 
Aiumlamai 

งานวิจัย 1 
มิถุนายน 

2557 

26 
มกราคม 
2560 

การใช
ประโยชน

ในเชิง
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปศุสัตว
จังหวัด
มหาสารคาม 
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ตารางท่ี 14 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

ปปฏทิิน  
2556 

ปปฏทิิน  
2557 

ปปฏทิิน  
2558 

ปปฏทิิน  
2559 

จํานวนงานวิจัยระดับชาต ิ 14 16 15 10 

จํานวนงานวิจัยระดับนานาชาต ิ 18 26 23 34 

รวมทั้งสิ้น 32 42 38 44 

รอยละจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ตอจํานวนอาจารยประจาํและนกัวิจัยประจํา 

31.51% 56.75% 51.35% 59.46% 

 
ตารางท่ี 15 รายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรวารสาร วารสารระดบัชาติ 

no authors document title 
source 
title 

date 

Vo
lu

m
e 

(is
su

e)
 

pa
ge

s 

do
cu

m
en

t 
ty

pe
 

so
ur

ce
 

qu
al

ity
 

1 Nawarat Pha-
obnga, 
Suneerat 
Aiumlamai, 
Chalong 
Wachirapakorn 

Nutritive Value and 
Effect of Different 
Levels of Rubber 
Seed Kernel in 
Total Mixed Ration 
on Digestibility 
Using In Vitro Gas 
Production 
Technique 

KKU 
Research 
Journal 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

2559 

21(3) 51 - 
62 

Journal mua 

2 Kochakorn 
Direksin, 
Sisavath 
Phommasichan, 
Suttisak 
Nopwinyoowong 

On-farm trial of 
modified live 
Classical swine 
fever vaccine 
induced 
neutralizing 
antibody titers: 
Comparison of 
intradermal and 
intramuscular 
vaccination 
methods 

Journal 
of 
Applied 
Animal 
Science 

พฤษภาคม 
- สิงหาคม 

2559 

9(2) 19-
30 

Journal tci 

3 กรวุธ  
พันธอารีวัฒนา,  
จรีรัตน 
เอ่ียมสะอาด 

การตรวจคัดกรอง
เบ้ืองตนของฤทธ์ิตาน
แบคทีเรียของสารสกัด
จากใบพลู ตอเช้ือ
แบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุ
ของโรคเหงือกอักเสบ 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

กรกฎาคม 
- ธันวาคม 

2559 

26(2) 101-
113 

Journal mua 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

54 

no authors document title 
source 
title 

date 

Vo
lu

m
e 

(is
su

e)
 

pa
ge

s 

do
cu

m
en

t 
ty

pe
 

so
ur

ce
 

qu
al

ity
 

4 นวรัตน  รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต, นอย  
ทองกุลพานิชย, 
ปริศนา วงศวีร
ขันธ, เตือนใจ 
บุตรโคตร, กชกร 
ดิเรกศิลป 

การปนเปอนของเช้ือ
แบคทีเรียในแหนมหม ู
ท่ีจําหนายตามตลาดนัด 
ในจังหวัดภาคอีสาน
ตอนบนของประเทศ
ไทย 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

กรกฎาคม 
- ธันวาคม 

2559 

26(2) 132-
151 

Journal mua 

5 ประพันธ แกน
จําปา, สิริขจร 
ตังควัฒนา, 
สุรสิทธิ์         
อวนพรมมา,      
พีระพล สุขอวน, 
ประสาน       
ตังควัฒนา 

ความชุกของพยาธิใบไม
ตับ (Opisthorchis 
viverrini) และพยาธิ
ใบไมในลําไส 
(Haplorchis taichui) 
ในปลาวงศปลา
ตะเพียนและปลาสมใน
จังหวัดขอนแกนและ
การศึกษาเบ้ืองตนใน
การกําจัดพยาธิท้ังสอง
ชนิดในปลาวงศปลา
ตะเพียนดวยอุณหภูมิ
เยือกแข็ง 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

กรกฎาคม 
- ธันวาคม 

2559 

26(2) 114-
131 

Journal mua 

6 ชุลีพร ศักด์ิสงา
วงษ, ทักษศภรณ 
ตาละลักษณ, 
จินตนา สิงขร 

ความสัมพันธระหวาง
ผลการเรยีน (GPA) 
และความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษา
ระดับพลีคลินิก คณะ
สัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ปการศึกษา 2558 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2559 

26(1) 77-
89 

Journal mua 

7 กชกร ดิเรกศิลป โรคพีอารอารเอสใน
สุกร (Porcine 
Reproductive and 
Respiratory 
Syndrome) 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

กรกฎาคม 
- ธันวาคม 

2559 

26(2) 175-
208 

Journal mua 

8 นวรัตน  รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต, 
นอย  ทองกุล
พานิชย, ปริศนา 
วงศวีรขันธ, กชกร 
ดิเรกศิลป 

สํารวจการปนเปอนของ
เช้ือ Streptococcus 
suis ในเน้ือหมู เลือด
และอวัยวะหมู แหนม
หมู และลาบหมดูิบใน
เขตภาคอีสานตอนบน 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

กรกฎาคม 
- ธันวาคม 

2559 

26(2) 152-
174 

Journal mua 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

55 

no authors document title 
source 
title 

date 

Vo
lu

m
e 

(is
su

e)
 

pa
ge

s 

do
cu

m
en

t 
ty

pe
 

so
ur

ce
 

qu
al

ity
 

9 ศริญญา เวฬุ
วะณารักษ สําเภา, 
ไพรัตน ศรแผลง, 
บงกช นพผล 

สํารวจเช้ือแบคทีเรีย
บงช้ีในนํ้าจากฟารมไก
เน้ือในอําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2559 

26(1) 15-
25 

Journal mua 

10 อุดม เจือจันทร, 
ขวัญเกศ  
กนษิฐานนท,  
จารุวรรณ คําพา 

อณูระบาดวิทยาของ
เช้ือวัณโรคในฟารม
กระบือปลักในภมูิภาค
อีสานใตของประเทศ
ไทย ดวยเทคนิค 
Spoligotyping 

วารสาร
สัตวแพทย 
ศาสตร มข. 

มกราคม - 
มิถุนายน 
2559 

26(1) 61-
76 

Journal mua 

 
ตารางท่ี 16 รายงานผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรวารสารระดับนานาชาติ    

no authors document title source title date 

vo
lu

m
e 

 
(is

su
e)

 

pa
ge

s 

do
cu

m
en

t 
ty

pe
 

so
ur

ce
 

qu
al

ity
 

1 Lamyai 
Neeratanaphan, 
Somkamon 
Boonmee, N 
Srisamoot, A 
Tanamtong, Bundit 
Tengjaroenkul 

Analysis of genetic 
similarity of 
limnocharis flava 
individuals growing 
around a gold mining 
area with arsenic 
contamination 

Applied 
Ecology and 
Environmental 
Research 

May  
2016 

14(3) 105-
114 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

2 T Robinson, D Bu, J 
Carrique-Mas, E 
Fevre, M Gilbert, D 
Grace, S Hay, 
Jatesada 
Jiwakanon 

Antibiotic resistance is 
the quintessential One 
Health issue 

Transactions 
of the royal 
society of 
tropical 
medicine 
and hygiene 

July  
2016 

110(7) 377-
380 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

3 Pairat Sornplang, 
Kattinet 
Sakulsawasdiphan, 
Sudthidol 
Piyadeatsoontorn, 
Benyapha Surasorn 

Antimicrobial 
susceptibility of lactic 
acid bacteria isolated 
from human and food-
producing animal 
feces in Khon Kaen 
Province, Thailand 

Tropical 
Animal 
Health and 
Production 

August 
2016 

2016(
DOI 

10.100
7/s112

05-
016-
1116-

4) 

1-7 Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

4 S Sirivisoot, S 
Techangamsuwan, 
Sirikachorn 
Tangkawattana, A 
Rungsipipat 

Application of 
immunophenotyping 
and heteroduplex 
polymerase chain 
reaction (hPARR) for 
diagnosis of canine 
lymphomas 

Asian Pacific 
Journal of 
Cancer 
Prevention 

July 
2016 

17(6) 2909-
2916 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

56 

no authors document title source title date 

vo
lu

m
e 

 
(is

su
e)

 

pa
ge

s 

do
cu

m
en

t 
ty

pe
 

so
ur

ce
 

qu
al

ity
 

5 Chuchat 
Kamollerd, P 
Surachon, P 
Maunglai, Wilailak 
Siripornadulsil, 
Peerapol Sukon 

Assessment of 
probiotic potential of 
Lactobacillus reuteri 
MD5-2 isolated from 
ceca of Muscovy 
ducks 

Korean 
Journal of 
Veterinary 
Research 

April 
2016 

56(1) 1-7 Journal ระดับ
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Journal ระดับ
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Aiumlamai 

Prevalence of 
Subclinical Laminitis 
and Its Effects on 
Reproductive 
Performance in 
Lactating Cows in 
Thailand 

Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

March 
2016 

46(1) 109-
117 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

28 Wanida Mala, 
Munirul Alam, 
Sunpetch 
Angkititrakul, Suwin 
Wongwajana, 
Viraphong 
Lulitanond, 
Sriwanna 
Huttayananont, 
Wanlop Kaewkes, 
Kiatichai Faksri, 
Chariya Chomvarin 

Serogroup, virulence, 
and molecular traits of 
Vibrio 
parahaemolyticus 
isolated from clinical 
and cockle sources in 
northeastern Thailand 

Infection 
Genetics and 
Evolution 

April 
2016 

39((20
16)) 

212-
218 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

29 Panisara Kunkitti, 
A-S Bergqvist, Y 
Sjunnesson, A 
Johannisson 

The tolerance of feline 
corpus and cauda 
spermatozoa to 
cryostress 

Theriogenology January 
2016 

85(3) 502-
508 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

30 Bundit T., Anothai 
T., Pattrarmart P., 
Roongpet T., 
Chuleeporn S. 

Comparison of 
Antioxidant Contenst 
of Thai Honeys to 
Manuka Honey 

Malaysian 
Journal of 
Nutrition 

ธ.ค.-16 22(3) 413-
420 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

31 Charoenchanikran P, 
Kedkovid R, 
Sirisereewan C, 
Woonwong Y, 
Arunorat J, 
Sitthichareonchai P, 
Sopipan N, 
Jittimanee S, 
Kesdangsakonwut S, 
Thanawongnuwech 
R  

Efficacy of Fostera® 
PRRS modified live 
virus (MLV) vaccination 
strategy against a Thai 
highly pathogenic 
porcine reproductive 
and respiratory 
syndrome virus (HP-
PRRSV) infection 

Trop Anim 
Health Prod 

ต.ค.-16 48(7) 1351-9 Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 
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32 Wongtangtintan S, 
Neeratanaphan L, 
Ruchuwararak P, 
Suksangawong S, 
Tengjaroenkul U, 
Sukon P, 
Tengjaroenkul B, 

Comparative study of 
aflatoxin B1 adsorption 
by Thai bentonite and 
commercial toxin 
binders at different 
temperatures in vitro 

Livestock 
Research for 
Rural 
Development 

เม.ย.-16 28(4)  1-8 Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

33 Kunkitti P, Sjödahl 
A, Bergqvist A-S, 
Johannisson A, 
Axnér E 

Comparison of DNA 
Fragmentation Assay in 
Frozen-Thawed Cat 
Epididymal Sperm 

Reproduction 
in Domestic 
Animals 

ส.ค.-16 51(4) 618-
622 

Journal ระดับ
นานา 
ชาติ 

 
ตารางท่ี 17 งานวิจัยท่ีตีพิมพรวมกับสถาบันใน ตางประเทศท่ีติดอันดับ 1-400 World Ranking  

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูรวมโครงการวิจัย 
วารสารท่ี
ตีพิมพ 

สถาบัน 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีตีพิมพ 

1 “Profiling new 
experimental  
drugs in rodent 
models of 
restoring glucose 
homeostasis” 

Singh R,  
 
 

ทํางานวิจัย
รวม 

1.Institute for Molecular 
Biosciences, The 
University of Queensland        
เมือง Brisbane        
ประเทศ ออสเตรเลีย 

1 กรกฎาคม – 
15 สิงหาคม 

2560 

2 Antibiotic 
resistance: 
mitigation 
opportunities in 
livestock sector 
development. 

Robinson TP1,  
Bu DP2,  
Carrique-Mas J3,  
Fèvre EM4,  
Gilbert M5,  
Grace D6,  
Hay SI7,  
Jiwakanon J8,  
Kakkar M9,  
Kariuki S10,  
Laxminarayan R11,  
Lubroth J12,  
Magnusson U13,  
Thi Ngoc P14,  
Van Boeckel TP15,  
Woolhouse ME16. 

Animal.  
11(1):1-3.  

Epub 2016 
Aug 13. 

1.University of Liverpool 
2. University of 
Washington 

2017 Jan 
2017 Jan 

3 Prevalence and 
antimicrobial 
resistance in 
Salmonella 
enterica isolated 

Trongjit S1,  
Angkititrakul S2,  
Tuttle RE3,  
Poungseree J1,  
Padungtod P3,  

Microbiol 
Immunol.   
61(1):23-33. 
doi: 
10.1111/134

Chulalongkorn University 2017 Jan; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bu%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carrique-Mas%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%C3%A8vre%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilbert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grace%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hay%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiwakanon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kakkar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kariuki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laxminarayan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lubroth%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thi%20Ngoc%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Boeckel%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woolhouse%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27549404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trongjit%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28042666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angkititrakul%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28042666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuttle%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28042666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poungseree%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28042666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padungtod%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28042666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28042666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28042666
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ท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผูรวมโครงการวิจัย 
วารสารท่ี
ตีพิมพ 

สถาบัน 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีตีพิมพ 

from broiler 
chickens, pigs and 
meat products in 
Thailand-
Cambodia border 
provinces. 

Chuanchuen R1. 
 

8 -
0421.12462. 
 

 
ตารางท่ี 18 เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานวิจัย 

ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

1 5 – 19 ตุลาคม 
2559 

และ 

1 ตุลาคม – 26 
ธันวาคม 2559 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยผูบริหารและคณาจารย ไดใหการตอนรับ  
Mr.Le Huu Ngoc อาจารย และ Miss Bui My Thuy Khanh นักศึกษาสัตวแพทยชั้นปที่ 5 
จ า ก Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University 

ประเทศเวียดนาม โดย Mr.Le Huu Ngoc ไดเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติงาน
เพื่อยกระดับความรูในการใชหองปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเก่ียวกับเร่ืองแบคทีเรียใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไดรวมฝกปฏิบัติงานรวมกับ รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ         
อังกิตติตระกูล และ อ.สพ.ญ.ดร.พัชรา เผือกเทศ และ Miss Bui My Thuy Khanh        

ไดเดินทางมาเพื่อรวมทําการวิจัยรวมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา  

2 1 กันยายน – 
30 ตุลาคม 

2559 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยผูบริหารคณะฯ ไดใหการตอนรับ        
Miss Anna Ahlen และ Miss Nora Signer นักศึกษาสัตวแพทยระดับบัณฑิตศึกษาจาก 
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน ซ่ึงไดเดินทางมา
เพื่อเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อและเลือดจากสุนัขที่มีอาการมดลูกอักเสบในพื้นที่จังหวัดขอนแกน 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาทั้งสองราย ไดทําโครงการวิจัย
รวมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตเพียร  

3 16 - 19 
กุมภาพันธ 

2560 

รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชร อังกิติตระกูล ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท 
พรอมดวยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไดรวมกันเดินทางไปเก็บขอมูลการ
วิจัยในโครงการวิจัย เร่ือง การตรวจติดตามและเฝาระวังเชื้อดื้อยากลุม extended -
spectrum β -lactams และ colistin ในแบคทีเรียกอโรคอาหารเปนพิษที่แยกไดจาก

สัตวที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยใชงบประมาณคาใชจายในการเดินทางจากทุนมหาวิทยาลัยแหงชาติ 
(WCU) ประจําปงบประมาณ 2560 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คลัสเตอรสุขภาพ (Health 
Cluster)  

4 22 กุมภาพันธ 
2560         

นายวสันต จันทรสนิท หัวหนางานสถานีฟารมฝกนักศึกษา เขารับเกียรติบัตรผูมีผลงาน
ดี เดน  ดานสรางสรรคนวัตกรรมดี เดน  ประจําป  พ .ศ. 2559 จากสภาพนักงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ หองสิริคุณากร 3 สํานักงานอธิการบดี และไดรับการคัดเลือก
จากสภาพนักงาน เขาสูกระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน          
ของที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 
ประจําป 2559  

5 2 มีนาคม 2560      งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ รวมกับบริษัท Life Science AP จํากัด จัดการอบรม          
เชิงปฏิบัติการ หัวขอเร่ือง “Real - Time PCR Technique”- เพื่อเปนการสรางเสริม

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chuanchuen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28042666
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

ประสบการณใหแกนักวิจัย ใหมีความรูความเขาใจและสามารถทํางานวิจัยไดอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพข้ึน ณ หองประชุมโรงพยาบาลสัตว สําหรับภาคบรรยาย และ 
หองปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว ชั้น 3 สําหรับภาคปฏิบัติ  

6  16 - 18  
มีนาคม 2560          

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน และ ผศ.น.สพ.ดร. เจษฎา จิวากานนท เดินทางไป
เก็บขอมูลการวิจัย ในโครงการวิจัย เร่ือง “การกระตุนภูมิคุมกันตอโรคอหิวาตสุกรในสุกร
หลังบานในเขตชนบทของ สปป.ลาว โดยใชวัคซีนขนมปงปอนพรอมอาหาร” ณ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

7 23 - 26 
กุมภาพันธ 

2560      

รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชร อังกิติตระกูล ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท 
และรศ.สพ.ญ.ดร.ฟานาน สุขสวัสดิ์ พรอมดวยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ไดรวมกันเดินทางไปเก็บขอมูลการวิจัย ในโครงการวิจัย เร่ือง การตรวจติดตามและ    
เฝาระวังเชื้อดื้อยากลุม extended -spectrum β -lactams และ colistin ในแบคทีเรีย

กอโรคอาหารเปนพิษที่แยกไดจากสัตวที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

8 20 เมษายน - 
19 ตุลาคม 

2560    

รศ.น.สพ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปรวมทําวิจัย ณ ตางประเทศ 
หัวขอ “Diversity of structural analysis of connective tissue to elucidate the 
construction and development of connective tissue in hepatic lobule”  ณ 
Faculty of Veterinary Science, Rakuno Gakuen University ป ร ะ เท ศ ญี่ ปุ น       
เปนระยะเวลา 6 เดือน ดวยทุน 2017 Rakuno Gakuen University International 
Guest Researcher Program     

9 18 พฤษภาคม 
2560       

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ จัดโครงการพัฒนานักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2560 ข้ึน ณ หองประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา 
วัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางเสริมประสบการณ และสนับสนุน
ใหเกิดการทําวิจัย รวมทั้งกระตุนใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ  กิจกรรมประกอบดวยการ
บรรยายในหัวขอตางๆ ไดแก เทคนิค Serology test ELISA, Biochek Poultry and 
Swine ELISA, Biochek qPCR for poultry and swine, Reference control, 
Biochek ELISA interpretation และ Biochek baseline for poultry โครงการนี้ไดรับ
การสนับสนุนจาก BioChek Veterinary Diagnostics โดยมี นายมงคล ชัยรัตน ตําแหนง 
Technical Manager South East Asia เปนวิทยากร 
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ต อ น รับ อาจ ารย แ ล ะนั ก ศึ กษ าแ ลก เป ล่ี ยน จ าก  Nong Lam University ป ระ เท ศ เวี ยด น าม                 
วันท่ี 5 ตุลาคม 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
ตอนรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน  
วันท่ี 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 

เก็บขอมูลเพ่ือรวมทําวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันท่ี  16 - 19 กุมภาพันธ 2560 

 

  
 
 
 
 

 

 
นายวสันต จันทรสนิท หัวหนางานสถานีฟารมฯ เขารับรางวัลดานสรางสรรคนวัตกรรมดีเดน 2559 วันท่ี 
22 กุมภาพันธ 2560 

 
 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรมเปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการวิจัย 
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เก็บขอมูลเพ่ือรวมทําวิจัย ณ ตางประเทศ วันท่ี  23 - 26 กุมภาพันธ 2560 
 

 
 

 
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Real time PCR technique” ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา วันท่ี 2 มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จั ด โค รงการพัฒ นานั ก วิจั ย  ณ  ห องประชุมอาชาไนย ช้ัน  5  อาคารพิ เชฏฐ  เห ลืองทองคํ า                  

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
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ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของคณะฯ อยางเปนทางการ กับสถาบันในประเทศ ไดแก  

1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 224 แหง (รณรงคควบคุม 
โรคพิษสุนัขบาในวัด จังหวัดขอนแกน)  

2. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน (ยุทธศาสตรเนื้อนมไข จังหวัดขอนแกน) 
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห จังหวัดเลย กับสถานีฟารมฝกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (เพ่ือพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืนและสรางเศรษฐกิจโลก) 
4. คณะสัตวแพทยศาสตร 6 สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
มหานคร (เพ่ือรวมมือในดานผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย) 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
6. องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
8. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
9. ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10. สํานักอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
11. บริษัทอาคเนยฟารมไลน จํากัด และสหกรณผูเลี้ยงและแปรรูปสุกร แกนสารสินธุ จํากัด 
12. กรมสงเสริมสหกรณ 
13. สํานักงานปศุสัตว จังหวัดอุดรธานี  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.ยุทธศาสตร : พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตรไปสูความเปนสากล 
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ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการของคณะฯ อยางเปนทางการ กับสถาบันตางประเทศ ไดแก  
 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     
6. University of Georgia, United State of America    

 ระดับคณะ  
7. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands      
8. Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural University, Indonesia 
9. Faculty of Veterinary  Medicine, Airlangga University, Indonesia 
10. Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam Univesity, Vietnam 
11. Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University 
12. Faculty of Agriculture and Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki   

 เปนสมาชิกขององคกรระดับนานาชาติ 
13. South East Asia Veterinary School Association  (SEAVSA)  
14. Asian Association of Veterinary Schools (AAVS) 

หนวยงาน /องคกร /มหาวิทยาลัยท่ีดําเนินกิจกรรมแลกเปล่ียน 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 
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การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ช่ือการประชุมสัมมนา : ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย (Khon Kaen Veterinary Annual 
International Conference (KVAC)) ครั้ ง ท่ี  18 หัวข อ  “Safe food & Good practice for One 
Health” 
วัน/เดือน/ป ท่ีจัด : วันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแกน   
วัตถุประสงค  :   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมกับ  มหาวิทยาลัยขอนแกน         
กรมปศุสัตว กลุมวิจัยเทคโนโลยีการปองกันโรคในปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร ศูนยวิจัย
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ํ าดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน (CASCAP) และ สมาคมศิษย เกาคณะ           
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย (Khon Kaen 
Veterinary Annual International Conference (KVAC)) ครั้งท่ี 18 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ
ขอมูลความรู เทคโนโลยีทางวิชาการท่ีทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสงผลตอสุขภาพคนและ    
สัตว นอกจากนั้นยังไดมุงเนนไปท่ีความรวมมือของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนท่ีไดกําหนดใหมีกิจกรรม    
ในดานตางๆรวมกัน โดยมีเปาหมายวาทุกประเทศจะรวมมือและประสานงานใหเกิดสุขภาพองครวม        
(One Health) ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู และการสื่อสาร เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการควบคุม
ปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพของประชากรในภูมิภาคนี้ประสบผลสําเร็จ 
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ตารางท่ี  19 นักศึกษาตางชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 
2556 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

รอยละของนักศึกษาตางชาตริะดบัปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

1.82 1.19 1.02 1.49 

จํานวนนักศึกษาตางชาติระดับปรญิญาตร ี 2 2 2 0 
จํานวนนักศึกษาตางชาติระดับบัณฑิตศึกษา 7 5 4 8 

จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ 9 7 6 0 
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 604 586 587 536 

 
ตารางท่ี 20 นักศึกษาตางชาติระดับบัณฑิตศึกษา 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ  นักศึกษาตางชาติ สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นป 
ปท่ี

รับเขา 
ระดับปริญญาโท 

1 Mr.Khonesavanh Phomvixay สปป.ลาว 
หลักสตูร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชา 

สหวิทยาการสัตวแพทย 
นานาชาติ 

3 2557 
2 Mr.Heak Chhaiden กัมพูชา 2 2558 
3 Mr.Seangphed Phommachanh  สปป.ลาว 1 2559 
4 Mr.Amphone Keosengthong  สปป.ลาว 1 2559 

5 Ms.Nalita Adsanychan สปป.ลาว 1 2559 

6 Miss Wenjing Yang  จีน 1 2559 

ระดับปริญญาเอก 

7 Mr.SIthixay Kaylath สปป.ลาว หลักสตูร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชา 
สหวิทยาการสัตวแพทย 

นานาชาติ 
 
 
 
 

 
 

4 2556 
8 Mr.Xin Wu  จีน 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2559 
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ตารางท่ี  21 นักศึกษาแลกเปล่ียนไปตางประเทศ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
มหาวิทาลัยท่ีเดินทางไป

ฝกงาน / ประเทศ 
ระยะเวลา วัตถุประสงค 

นบัวัน/
ชั่วโมง 

1 น.ส.จีระกิต์ิ จอมวรวงศ School of Veterinary 
Medicine, Rakuno 
Gakuen University, 
Japan 

16 ม.ค. – 13 
เม.ย. 60 

ฝกงานรายวิชาสหกิจ 
ศึกษา ณ ตางประเทศ 

3 เดือน 
2 น.ส.สุภาพร นําประดิษฐ 3 เดือน 

3 นายกฤตวทิย หงสชุมแพ School of Veterinary 
Medicine, Rakuno 
Gakuen University, 
Japan 

20 มิ.ย. – 20 
ก.ค. 60 

 

โครงการ แลกเปล่ียน
นักศึกษา ณ 

ตางประเทศ (Student 
Exchange 

Scholarship) มข. 

180 ชม. 
4 นางสาวณัฐชา ดาราเย็น 180 ชม. 

 
ตารางท่ี 22  นักศึกษาแลกเปล่ียนมาจากตางประเทศ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล มาจากสถาบัน / ประเทศ ระยะเวลา จุดประสงค นับวัน/
ชั่วโมง 

1 Miss Anna Ahlen Swedish University of 
Agricultural Sciences 

1 ก.ย. – 30 ต.ค 
59 

(2 เดือน) 

ทําวิจัยกับ 
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี 

จิตเพียร 

360 ชม. 
2 Miss Nora Signer 

3 Miss Buy My 
 Thuy Khanh 

Faculty of Animal 
Science and Veterinary 
Medicine, Nong Lam 
University, Vietnam 

2 ต.ค. – 26 
ธ.ค. 59 

(2 เดือน 25 วัน) 

ทําวิจัยกับ 
ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร 

ตังควัฒนา 

510 ชม. 

4 Miss Vo Thi 
 Hoang Nga 

Institute for Research 
and Development of 
New Technologies, 

Vietnam 

1 เม.ย. – 30 
มิ.ย. 60 
(3 เดือน) 

ฝกปฏิบัติงานทุน
สนับสนุนสหกิจศึกษา 
สําหรับนักศึกษาจาก

สาธารณรัฐสังคม
เวียดนาม 2560 

3 เดือน 

5 Miss Alexandria 
Talley 

University of Georgia, 
USA 

13 พ.ค. – 7 
ก.ค. 60 

 

ฝกปฏิบัติงาน ณ 
คณะฯ สวนสัตว ขก. 
และศูนยอนุรักษชาง  

จ.ลําปาง ภายใต MOU 

306 ชม. 

6 Miss Sun Fei College of Animal 
Science and 

Technology, Southwest 
University, China 

 
 
 

30 ก.ค. – 30 
ส.ค. 60 
(1 เดือน) 

ฝกปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลสัตว 
ภายใต MOU 

180 ชม. 
7 Miss Fu Yuechi 
8 Miss Li Chenxuan 
9 Miss Li Qin 
10 Miss Zhang Jiarong 
11 Miss Tang Minjia 
12 Miss Zou Xinyu 
13 Mr.He Wenmiao 
14 Miss Yi-Ju Lin Faculty of Veterinary 

Medicine, National 
Chung Hsing University, 

Taiwan 

1  – 30 ส.ค. 60 
(1 เดือน) 

ฝกปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลสัตว 
ภายใต MOU 

180 ชม. 
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ตารางท่ี 23 พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตรไปสูความเปนสากล 
ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

1 14 - 16 
พฤศจิกายน 

2559 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน จรัสแสง และ อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา   
ฤกษอยู สุข เดินทางไปลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ  Chittagong 

Veterinary and  Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ผูบริหาร
ของ CVASU ไดนําเยี่ยมชมแตละภาควิชา รวมทั้งหองปฏิบัติการตางๆ ประกอบดวย 
Poultry Research Training Centre (PRTC), Teaching Veterinary Hospital, Zonal 

Poultry Farm, Anatomy and Fish Museum ฯลฯ นอกจากนั้นยังไดรับเชิญเขารวมเปน
เกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจนเปนภาษาอังกฤษ จัดโดย International 
Vet Student Association (IVSA), Bangladesh  

2 13 – 14 
กุมภาพันธ 

2560 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิ ริขจร ตังควัฒนา เดินทางไปเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอเร่ือง 
“Metacercariae collection from fish and metacercariae identification” ในงาน
อบรมการวินิจฉัยพยาธิที่สําคัญที่ติดจากการบริโภค ใหแกเจาหนาที่หองปฏิบัติการ ณ 
Faculty of Agriculture, National University of Laos โดยงานอบรมดังกลาว ไดรับ
ความสนใจจากเจาหนาที่หองปฏิบัติการและคณาจารยจาก Faculty of Agriculture, 
National University of Laos เขารวมเปนจํานวนมาก 

3  17 กุมภาพันธ 
2560    

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยผูบริหารและบุคคลากรคณะฯ ไดใหการ
ต อน รับ  Prof.Dr.Naoaki Misawa, Prof.Nariaki Nonaka แล ะ  Assoc.Prof.Tamaki 
Okabayashi ผู บ ริ ห า รจ า ก  Center of Animal Disease Control, University of 
Miyazaki ประเทศญี่ปุน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและหารือเก่ียวกับการทําวิจัยรวมกัน
ระหวางสถาบัน มีการลงนามขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการและการแลกเปลี่ยน
บุคคลากรและนักศึกษา ในระหวางวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2560  

4 17 – 22 
กุมภาพันธ 

2560         

ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา เดินทางไปเขารวมโปรแกรมการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสราง
ความเปนเลิศดานแพทยผิวหนัง (TSVD Excellence in Dermatology Educational 
Program) ณ เมืองโยโกฮามา และ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เพื่อมุงเนนการยกระดับ 
พัฒนาเทคนิคการรักษาตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการจัดการทางดานโรคผิวหนังในสัตว
เลี้ยงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งนับเปนโอกาสอันดี ที่บุคลากรจากประเทศไทย จะได
แลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณการรักษา ตลอดจนแนวทางการจัดการรักษาโรคผิวหนงัที่
สําคัญๆ รวมกับทางสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคผิวหนังจากประเทศญี่ปุน                                                                                                                    

5 19 - 22 
กุมภาพันธ 

2560      

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวย ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห ผูชวยคณบดีฝาย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ ไดเดินทางไปรวมประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th JSVR (Joint 
Symposium of Veterinary Research) และเจรจาความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
นั ก ศึกษา บุ คลากร และการวิจั ยร วม กัน  ณ  College of Veterinary Medicine, 
National Chung Hsing University ประเทศไตหวัน มีการเจรจาความรวมมือในภารกิจ
ตางๆ  

6 23 กุมภาพันธ 
2560       

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบด ีพรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย ไดใหการตอนรับ 
Prof.Dr.Katsuro Hagiwara พรอมดวยนักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปที่ 4 และ 5 จํานวน     
5 คน  จาก School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University (RGU) 
ประเทศญี่ปุน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน หองปฏิบัติการตาม
ภาควิชาตางๆ และโรงพยาบาลสัตว รวมถึงเขาเยี่ยมชมฟารมปศุสัตวในบริเวณจังหวัด
ขอนแกน อีกทั้งยังไดมีการเจรจาหารือความรวมมือทางดานงานวิจัยและการแลกเปลี่ยน
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นักศึกษาและบุคลากรระหวางสถาบันดวย  

7  4 – 10 มีนาคม 
2560   

รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ และอ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม เดินทางไปเขารวม
ประชุมวิชาการนานาชาติ 89th Western Veterinary Annual Conference ณ เมือง
ลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงานประชุม Western Veterinary 
Conference (WVC) นั้น ไดมีการจัดข้ึนเปนประจําทุกป ซ่ึงไดเร่ิมจัดงานคร้ังตั้งแตป 
2471 โดยมุงเนนไปที่การศึกษาพัฒนาความกาวหนาแกวิชาชีพการสัตวแพทยทั่วโลก    
อีกทั้งยังพยายามมุงเนนการยกระดับคุณภาพและสงเสริมสุขภาพของทั้งมนุษยและสัตวให
ดียิ่งข้ึน    

8 16 – 17 
มีนาคม 2560         

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิ ริขจร ตังควัฒนา เดินทางไปเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอเร่ือง 
Treatment efficacy observation in liver fluke in northeast Thailand ใน ง า น
ประชุมวิชาการ The 6th Meeting of Chinese Network for Drugs and Diagnostics 
Innovation in QMB Meeting ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

9 19 - 21 มีนาคม 
2560      

ผศ.สพ.ญ .ดวงเดือน แกนคางพลู  ได เข ารวมเปนทีมวิทยากรปฏิบัติการในการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวขอ “การศัลยกรรมกระดูกหัก  ที่พบไดบอยในสัตวเลี้ยง” 
ณ ภาควิชาศัลยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้
จัดข้ึนเพื่อใหสัตวแพทยผูเขาอบรมไดมีความรูและความเขาใจในการรักษาภาวะกระดูกหัก
โดยวิธีการศัลยกรรม 

10 20 - 23 มีนาคม 
2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนม
เพื่อเพิ่มผลผลิตฟารมโคนมที่ปฏิบัติไดและเห็นผลจริง ณ หองราชสีห ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ 
เหลืองทองคํา วัตถุประสงคเพื่อสรางทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณโคนมใหมี
ความรูและความเขาใจในการเลี้ยงโคนมอยางถูกหลักวิชาการ ใหทายาทและยุวเกษตรกร
โคนมเหลานี้แกปญหาในระดับฟารมของตนเอง อันจะเปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืนและ
เปนการเพิ่มผลผลิตในฟารมจากการเลี้ยงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  

11 27 มีนาคม 
2560      

ตอน รับและรับฟ งการบรรยายพิ เศษโดย Professor Dr.Yoshinao Hosaka และ 
Professor Dr.Jun-ichi Tamura จาก Tottori University ประเทศญี่ปุน ณ หองประชุม
ภาควิชากายวิภาคศาสตร ชั้น 4 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ภายหลังการบรรยายไดมี
การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับงานวิจัยที่ไดมีการนําเสนอ ตลอดจนการ
เจรจาเพื่อสรางความรวมมือในการทําวิจัยรวมกันตอไปในอนาคต 

12 29 มีนาคม 
2560     

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย ไดใหการตอนรับ
ทีมผูเชี่ยวชาญจากประเทศฟลิปปนสซึ่งนําโดย Dr.Edwin C. Villar ผูอํานวยการดานวิจัย
และพัฒนากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการกลาวตอนรับไดมีการบรรยาย
เก่ียวกับการเลี้ยงสุกรในฟารมเกษตรกรรายยอยในพื้นที่  โดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา          
จิวากานนท รองคณบดีฝายวิชาการ หลังจากนั้น ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝาย
บริหาร ไดนําทีมคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมฟารมเกษตรกรตนแบบ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่องคการบริหารสวน ตําบล     
โนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ซึ่งใหการสนับสนุนโดยสํานักงานประสาน
ความรวมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

13 วันที่ 31 มีนาคม 
2560        

ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แกนคางพลู ไดรับเชิญจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
ใหทําหนาที่รวมเปนกรรมการในการตัดสินผลการประกวดการเขียนรายงานสัตวปวย    
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ในการจัดประกวดผลงานทางวิชาการ ประจําป 2560 ในหัวขอ “Clinical Case Report 
Contest and Research Grant Proposals in Veterinary Medicine” ณ  โร งแ รม
แลนดมารค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการ 
เก่ียวกับการรักษาโรคที่เก่ียวกับการอักเสบเร้ือรังในสัตวชนิดตางๆ 

14 9 - 10 เมษายน 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย นักวิเทศสัมพันธ   
เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําการนิ เทศการฝกงานของ        
Miss Maichoulor Wangxeng นั ก ศึกษาสัตวแพทย  ชั้ นป ที่  6  ซึ่ งทํ าการฝกงาน          
ในโครงการสหกิจศึกษา ณ เครือโรงพยาบาลสัตว iVet สาขาเวียงจันทน  และเขาแสดง
ความยินดี กับ Assoc.Prof.Dr.Fongsamouth Soutthammavong ที่ ได รับแตงตั้ งให
ดํารงตําแหนงคณบดีของ Faculty of Agriculture, National University of Laos, Lao 
PDR (FOA-NUOL)  

15 11 - 17 
เมษายน 2560 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม เดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ เพื่อไปบริการ
วิชาการ โดยเปนผู แทนสัตวแพทยของสมาพันธ ข่ีม านานาชาติ  (International 
Federation for Equestrian Sports; Fédération Équestre Internationale ห รื อ 
FEI) ในการตั ดสิ น กีฬ า ข่ีม า  รายการ The New Zealand National Endurance 
Championship 2017 ณ ประเทศนิวซีแลนด  

16   10 - 15 
พฤษภาคม 

2560         

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม เดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ  เพื่อไปบริการ
วิชาการ โดยเปนผูแทนสัตวแพทยของสมาพันธข่ีมานานาชาติ (International Federation 

for Equestrian Sports; Fédération Équestre Internationale ห รือ  FEI) ใน ก าร เป น
กรรมการตัดสิน กีฬาข่ีมา รายการ CEI Ermelo 2017 ณ เมือง Ermelo ประเทศ
เนเธอรแลนด  

17 16 พฤษภาคม 
2560 

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม ไดรับเชิญจากบริษัทเบสทอโกรคอมพาเนียน จํากัด     
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “Heart Failure Management” สําหรับสัตวแพทยหัวใจ 
รุนที่ 1 ณ โรงแรม เอส 31 บรรยายการซักประวัติ การตรวจรางกาย การฟงเสียงหัวใจ 
การจําแนกปญหาโรคหัวใจและโรคระบบทางเดินหายใจ การแปลผลภาพถายรังสีชองอก
ในสุนัขและแมว การแปลผลภาพถายรังสีชองอก ในสัตวปวยโรคหัวใจ การแปลผล
คลื่นไฟฟาหัวใจ การจัดการภาวะหัวใจเตนไมเปนจังหวะ การตรวจความผิดปกติของ
โครงสรางหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถ่ีสูง ภาคปฏิบัติ Workshop 2D& M-mode 
echocardiography  

18 18 – 21 
พฤษภาคม 

2560 

ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา เดินทางแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการและดาน
เทคโนโลยีในหองปฏิบัติการ รวมถึงเขาเยี่ยมชมโรงงานผูผลิต ชุดตรวจโรคในสุนัขและ
แมว BIONOTE เขตซูวอน ประเทศเกาหลีใต  

19 22 – 26 
พฤษภาคม 

2560      

อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษอยูสุข เดินทางไปรวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 9th 
International Sheep Veterinary Congress ณ  เมื อ ง Harrogate ป ร ะ เท ศ อั ง ก ฤ ษ  
นํ าเสนอผลงานวิจั ยเร่ือง Brucellosis in Small holder meat goats in Northeastern 
Thailand and seroprevalences of Mycobacterium avium subsp. Paratubeculosis 
infection in goat herds in Northern Thailand   

20  5 - 9 มิถุนายน 
2560     

น.สพ.กานต ยงวณิชย เดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ เพื่อเขารวมการอบรม          
ในโครงการ Advanced Diagnostic Imaging Summer Camp ณ Siracusa ประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลี วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและความสามารถในการใชเคร่ือง     
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CT Scan ในการวินิจฉัยโรคของกลามเนื้อ โครงสรางในชองอก ชองทอง ฯลฯ และศึกษา     
ดูงานทีU่niversity Animal Hospital, Swedish University of Agricultural Sciences 
(SLU) ณ ราชอาณาจักรสวีเดน  

21 5 - 23 มิถุนายน 
2560    

รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ แสงมณีเดช ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล 
ทวีนันท และ รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชร อังกิติตระกูล รวมเปนวิทยากร Facilitator ในการ
อบรมระยะสั้น ในหัวขอ “International Short Course on EcoSystem Health” ซึ่ง
เปนโครงการที่ THOHUN (Thailand One Health University Network) วัตถุประสงค
เพื่อใหนักศึกษาจากสหสาขาไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมรรถนะทางดานสุขภาพ
หนึ่งเดียวความรูพื้นฐานเก่ียวกับโรคติดเชื้อ รวมถึงทักษะทางเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ 
ที่จําเปนสําหรับการสอบสวน ควบคุม ปองกัน และตอบโตโรคอุบัติใหม/โรคอุบัติซ้ํา เชน 
Geographic Information System (GIS), Risk Detection and Risk Analysis 
Model Base Reasoning และ Risk Communication Participatory Epidemiology 
โดยใชพื้นที่ชุมชนบานหมอเฒา ตําบลชองสะเดา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนพื้นที่
เปาหมายในการดําเนินงาน  

22  6 - 9 มิถุนายน 
2560    

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิ ริขจร ตังควัฒนา เขารวมประชุม ComAcross-Next and GREASE 
meeting 2017 ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยการเขารวมประชุมในคร้ังนี้ใชงบประมาณคาใชจายในการเดินทางจาก CIRAD                  
(Centre International de Coopération en Recherche Agricole pour le 
Développement)  

23 7 มิถุนายน 
2560     

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยผูบริหารคณะฯ และบุคคลากร ไดใหการ
ต อน รับ  Prof.Dr.Naoaki Misawa, Prof.Nariaki Nonaka แล ะ  Assoc.Prof.Tamaki 
Okabayashi ผู บ ริ ห า รจ า ก  Center of Animal Disease Control, University of 
Miyazaki ประเทศญี่ปุน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน รวมถึงหารือเก่ียวกับการทําวิจัยรวมกัน
ระหวางสถาบัน และติดตามความกาวหนาเก่ียวกับขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ 
(MOU)  

24 8 - 12 มิถุนายน 
2560      

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม ไดรับเชิญจากสโมสรข่ีมา Fort Howes Endurance 
Inc., Ashland, Montana, USA ไปรวม เปนกรรมการตัดสิน กีฬาข่ีม าเอนดูแรนซ             
ฝายสัตวแพทย ในตําแหนง Member of Veterinary Commission ในการแขงขันกีฬา 
ข่ีมารายการ CEI*** Ft Howes Endurance Ride 2017 ระยะทาง 100, 120 และ 160 
กิโลเมตร ณ Fort Howes เมือง Ashland รัฐ Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา 

25 14 - 18 
มิถุนายน 2560     

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย อุปสัย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ และ รศ.
น.สพ.ดร.สรรเพชร อังกิตติตระกูล พรอมนักศึกษาสัตวแพทย จํานวน 8 คน ไดเดินทางไป
ราชการ ณ ตางประเทศ เพื่อดําเนินงานภายใตความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง       
College of Animal Science and Technology, Southwest University กั บ คณ ะ           
สัตวแพทยศาสตร  

26 14 – 28 
มิถุนายน 2560   

นศ.สพ.กฤตภาส บุญขันธ และ นศ.สพ.ฐานิดา ศรีประยูร นักศึกษาชั้นปที่ 5 เดินทางไป
ฝกงานภายใต โครงการแลกเปลี่ ยนตาม MOU ระหวางสถาบัน  ณ  Faculty of 
Veterinary Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ทําการฝกงานดาน
สัตวเล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว รวมถึงเขาฝกงาน ณ Taman Safari และ Surabaya Zoo 
อีกดวย ซึ่งรูปแบบการฝกงานเปนการเรียนการสอนแบบเวียนหนวย (Clinic Rotation) 
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รวมกับนักศึกษาอินโดนีเซีย นอกจากนั้นนักศึกษาทั้งสองคนยังไดมีโอกาส ไดเรียน
การอัลตราซาวน, การ X-Ray รวมถึงการเขาดูการผาตัดตางๆ  

27  20 มิถุนายน 
2560 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.
ราณี ซิงห ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ไดใหการตอนรับ Prof.Dr.Amrit Bart 
ผูแทนจาก University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเพื่อพัฒนา
ความความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งการสรางเครือขายความ
รวมมือเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจลุมน้ําโขง การติดตามความคืบหนาพรอมสรุปกรอบของ
งานประชุมวิชาการ Mini Symposium ภายใตชื่อ The 1st Mini Symposium on 
Food Safety on Food for Globalization รวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
ผูบริหารจากคณะตางๆ  

28 27 - 30 
มิถุนายน 2560 

ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทรลุน ไดรับเชิญจากหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วิทยาเขตนาบง ใหทําหนาที่เปนอาจารยพิเศษสอนในหัวขอ
เ ร่ื อ ง  “The fundamental biochemistry for doctor of veterinary medicine 
students” ใหกับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร  

29 4 - 8 กรกฎาคม 
2560      

ผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว พรอมดวย น.สพ.สมพงษ 
หอยสังข  ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว เดินทางไปราชการ ณ  College of 
Veterinary Medicine, National Chung Hsing University (NCHU) เพื่อดําเนินงาน
ภายใตความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง  NCHU กับ คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน   

30  6 กรกฎาคม  
2560         

ตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาสัตวแพทยชั้นปที่5 จาก Faculty of Veterinary 
Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) 
ประเทศบังคลาเทศ ณ หองประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา ไดแก   
Mr.Payel Dutta  และ Mr.Muhammad Minhajul Karim ซ่ึงไดเดินทางมาเพื่อศึกษาดู
งานและฝกงานด านคลินิ กป ฏิบั ติ สั ตว เล็ กและสัตว ใหญ  ณ  โรงพยาบาลสัตว             
คณะสัตวแพทยศาสตร ในระหวางวันที่ 6 - 29 กรกฎาคม  

31  7 – 8 
กรกฎาคม 2560          

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิ ริขจร ตังควัฒนา ไดรับเชิญจาก School of Veterinary Medicine, 
Rakuno Gakuen University เข ารวม ใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ  Annual 
Meeting for One World One Health 2017 ณ Ebetsu เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน 
โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.สิ ริขจร ตังควัฒนา ยังเปนหนึ่งในตัวแทนของผู เขาประชุมจาก    
ประเทศไทย เพื่ อนํ า เสนอแนวคิดเก่ียวกับ เร่ือง “One Health Perspectives in 
Thailand” และเปนวิทยากรในหัวขอ “One health perspectives in Lawa Model: 
A successful control model of opisthorchiasis using community-based 
action research in Thailand”  

32  12 กรกฎาคม  
2560     

ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท ไดจัดใหมีพิธีเปดและลงนามในขอตกลงโครงการ
ติดตั้งระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแกน ข้ึน โดยโครงการติดตั้ง
ระบบ เฝ าระวั ง เพื่ อสุ ขภาพหนึ่ ง เดี ยวผอดีดี  จั งหวัดขอนแกนนี้  เป น โครงการ                         
ที่คณะสัตวแพทยศาสตร ไดรวมกับหนวยงานราชการและองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
ในจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและติดตั้งระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว 
(คน สัตว สิ่งแวดลอมและสาธารณภัย) ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) โดยการ
สงเสริมใหมีศูนยปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตําบล เพื่อสรางอาสาสมัครในการทํา
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หนาที่เฝาระวังและรายงานเหตุผิดปกติดานสุขภาพของคน สัตว สิ่งแวดลอม และสาธารณ
ภัย โดยใชเคร่ืองมือดิจิทัล ในการเฝาระวังปญหาสุขภาพในชุมชน มีเปาหมายอยูที่ 110 
องคกรปกครองสวน 

33 18 – 20 
กรกฎาคม  

2560   

ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ คําพา ไดเขารวมประชุม ในงาน Gait Analysis in Small Animals 
in Osaka, Japan ณ ประเทศญี่ปุน โดยการเขารวมประชุมในคร้ังนี้ไดรับงบประมาณ
คาใชจายสนับสนุนการเดินทางจากบริษัท VETZ PETZ 

34 17 – 19  
กรกฎาคม  

2560    

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย อุปสัย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ           
คณ ะสัตวแพทยศาสตร ได เข ารวมประชุมวิชาการนานาชาติ  ในงาน  The 8th 
International Conference on New Horizons in Education แ ล ะ เส น อ ผ ล งาน   
วิ จั ย  เ ร่ื อ ง The Effects of Working Memory Training on the Behavioral, 
Electrophysiological and Achievement Change ณ  ก รุ ง เบ อ ร ลิ น  ส ห พั น ธ  
สาธารณรัฐเยอรมนี  

35 2 สิงหาคม 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมคณะผูบริหารคณะฯ ไดใหการตอนรับทีม
คณาจารยและนักศึกษาสัตวแพทย จํานวน 8 คน จาก College of Animal Science 
and Technology, Southwest University  เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ที่ไดเดินทางมาเพื่อ
ฝกงานที่โรงพยาบาลสัตวเปนระยะเวลา 1 เดือน ณ หองพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ 
เหลืองทองคํา  

36 2 สิงหาคม 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมคณะผูบริหารคณะฯ ไดใหการตอนรับนักศึกษา
สัตวแพทย จํานวน 3 คน จาก College of Veterinary Medicine, National Chung 
Hsing University เมืองไทจุง ประเทศไตหวัน ที่ไดเดินทางมาเพื่อฝกงานที่โรงพยาบาล
สัตวเปนระยะเวลา 1 เดือน ณ หองพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา  

37 16 - 20 
สิงหาคม 2560 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม ไดรับเชิญจากสโมสรข่ีมา The Stirling’s Crossing 
Equestrian เพื่อรวมเปนกรรมการผูตัดสินกีฬาข่ีมาเอนดูแรนซ ในการแขงขันกีฬาข่ีมา
รายการ Equestrian Australia Endurance Championships 2017 ณ รัฐควีนสแลนด 
ประเทศออสเตรเลีย 

38 19 - 20 
สิงหาคม 2560 

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย ได รับเกียรติจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เชิญรวมเปนวิทยากรในโครงการพัฒนาอาจารยดานการ   
วางแผนการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

39 10 - 12 
กันยายน 2560 

อ .ส พ .ญ .ด ร .ศ ริญ ญ า  ฤ ก ษ อ ยู สุ ข  ได รั บ เชิ ญ จ า ก สํ า นั ก บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากรในการอบรมการเลี้ยงแพะในโครงการ “ความรวมมือ
ทางวิชาการ บูรณาการองคความรูดานสงเสริมศักยภาพการเลี้ยงแพะในสถานศึกษาและ
การบริหารสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยกสิกรรมและปาไม จําปาสัก แขวงจําปาสัก       
สปป.ลาว เพื่อเปนการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสงเสริมการ
เลี้ยงแพะ  

40 11 กันยายน 
2560 

รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาที่คณะฯ ไดใหการ
ตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาสัตวแพทยชั้นปที่ 5 จาก Faculty of Veterinary 
Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) 
ประเทศบังคลาเทศ จํานวน 6 คน ไดแก Miss Joya Chowdhury, Miss Aparna Datt, 
Miss Tahmina Sultana, Miss Priya Ghosh, Mr. Sreekanta Biswas  แ ล ะ  Mr. 
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Hameem MollickMeem ซึ่งไดเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝกงานดานคลินิกปฏิบัติ
สัตวเล็กและสัตวใหญ ณ โรงพยาบาลสัตว ระหวางวันที่ 11 - 22 กันยายน  

41 11 กันยายน 
2560 

อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร ไดรับเชิญจากศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ราชบุรี รวมเปนวิทยากร บรรยายในหัวขอ “เทคโนโลยีชีวภาพกับการพฒันาปศุสัตวไทย”
ในการจัดประชุมสัมมนา เร่ือง “เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาปศุสัตวไทย” มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดรับทราบและรับรูเก่ียวกับความรูใหมๆ 
ทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาปศุสัตวเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยาง  
เปนระบบ ณ โรงแรมราชศุภมิตร (RS Hotel) อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

42 12 กันยายน 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป รองคณบดี
ฝ า ย วิ จั ย แ ล ะ วิ เท ศ สั ม พั น ธ  ไ ด ให ต อ น รั บ  Mr.Boualy Saphungthog แ ล ะ   
Mr.Chantala Lazaphakdy อ าจ า รย จ าก  Faculty of Agriculture and Forestry, 
Champasak University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เดินทางมาเพื่อหารือ
เร่ืองแนวทางการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร  

43 16 กันยายน 
2560  

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ไดรับเชิญจากบริษัท พี พี แอนนิมอล เฮลล อินเตอรเทรด 
จํากัด เปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวขอ     
“การดูแล การจัดการสุขภาพปลานิลในกระชัง” ใหกับกลุมผูเลี้ยงปลานิลในกระชัง      
ในลุมน้ําโขงภาคใต ของ สปป.ลาว ณ ศาลาชุมชนของกลุมผูเลี้ยงปลานิลในกระชัง    
เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ซึ่งมีเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในกระชัง เขารวม 
ประมาณ 30 คน 

44 20 กันยายน 
2560 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง คณะสัตวแพทยศาสตร กับ 
บริษัทอาคเนย ฟารมไลน จํากัด และสหกรณผูเลี้ยงและแปรรูปสุกร แกนสารสินธุ จํากัด 
ทั้งสามหนวยงานไดมีความรวมมือ เพื่อเจตจํานงที่จะรวมมือกันจัดตั้งและพัฒนาโรงฆา
สุกร ใหมีสุขลักษณะตามมาตรฐานโรงฆาสัตว เพื่อยกระดับการเลี้ยงสุกรของสมาชิก      
ผูเลี้ยงสุกรรายยอยของสหกรณผูเลี้ยงและแปรรูปสุกร แกนสารสินธุ จํากัด ใหมีผลผลิต  
ที่มีคุณภาพจากโรงฆาสุกร ที่มีสุขลักษณะตามมาตรฐานโรงฆาสัตว 

45 22 - 24 
กันยายน 2560 

รศ.น.สพ.มงคล โปรงเจริญ ไดรับเชิญจากกองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว
ทหารบก เปนวิทยากรใหคําแนะนําในการผลิตมา และใหความรูเพิ่มเติมในการผสมพันธุ
มาใหกับเจาหนาที่ของกองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตวทหารบก ซึ่งกองฯ  
มีหนาที่ในการผลิตมาเพื่อสนับสนุนใหกับหนวยใชมาของกองทัพบก 

46  25 กันยายน 
2560 

รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาที่คณะฯ ไดใหการ         
ตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาสัตวแพทยชั้นปที่ 5 จาก Faculty of Veterinary 
Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) 
ประเทศบังคลาเทศ จํานวน 6 คน ไดแก Miss Priunka Bhowmik, Miss Trisha Ray, 
Miss Fatiha Emnoor Eima, Mr.Mishuk Shaha, Mr.Mohammad Foysal, Mr.Pran 
Gopal Rudra ณ หองประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา ซึ่งไดเดินทาง
มาเพื่อศึกษาดูงานและฝกงานดานคลินิกปฏิบัติสัตวเล็กและสัตวใหญ ณ โรงพยาบาลสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร ระหวางวันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560 

47  25 กันยายน 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดี                 
ฝายโรงพยาบาลสัตว ไดใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institute of Public 
Administration of Ministry of Home Affairs (IPDN) ประเทศอินโดนีเชีย ที่เขาเยี่ยม



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

78 

ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

ชมการใหบริการของโรงพยาบาลสัตว โดยรองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว ไดแนะนําการ
ใหบริการตางๆ ของโรงพยาบาลสัตว ของคณะฯ ประกอบดวยการใหบริการ ตรวจรักษา
สัตวเลี้ยงทางอายุรกรรม หองศัลยกรรม หองเอกซเรย หองปฏิบัติการทางสัตวแพทย  
หองชันสูตรและวินิจฉัยโรคทางปศุสัตว โรงพยาบาลสัตวใหญ เปนตน  

48  29 กันยายน 
2559 

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา         
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี” ณ หองทุงศรีเมือง 1 โรงแรมเซ็นทาราและ        
คอนเวนชันเซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี มีหนวยงานตางๆ รวมลงนามความรวมมือ จํานวน 
9 หนวยงาน  

 
  
 
 
ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ Chittagong Veterinary and  Animal Sciences University 
(CVASU) วันท่ี 14 - 16 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนรับอาจารย จาก Center of Animal Disease Control , University of Miyazaki ประเทศญ่ีปุน    
วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตรไปสูความเปนสากล 
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79 

ประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ วันท่ี 19 - 22      
กุมภาพันธ 2560 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ตอนรับอาจารยและนักศึกษา จาก  Rakuno Gakuen University ประเทศญ่ีปุน วันท่ี 23 กุมภาพันธ - 3 
มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา เขารวมโปรแกรมการศึกษาดูงานทางดานโรคผิวหนังในสัตวเล้ียง ณ ประเทศ
ญ่ีปุน วันท่ี  17 - 22 กุมภาพันธ 2560 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา เปนวิทยากรอบรมทางวิชาการ ณ Faculty of Agriculture, National 
University of Laos วันท่ี 13 – 14 กุมภาพันธ 2560 
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รศ.น.สพ.ปรณีัน จิตะสมบัติ และ อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันท่ี 4 – 10 มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา เปนวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วันท่ี 16 - 17 มีนาคม 2560 

 
 

 
 
 

 
 

 
รวมเปนวิทยากรปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 19 - 21 มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หองราชสีห ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา วันท่ี 20 - 23 มีนาคม 2560 
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ตอนรับอาจารยจาก Tottori University ประเทศญ่ีปุน  ณ หองประชุมภาควิชากายวิภาคศาสตร ช้ัน 4  

อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 27 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 
ตอนรับทีมผูเช่ียวชาญดาน Ecohealth จากประเทศฟลิปปนส ณ หองประชุมพยัคฆา ช้ัน 5 อาคาร
พิเชฏฐ เหลืองทองคํา วันท่ี 29 มีนาคม 2560 
 

 
 
 
 

 

 

ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แกนคางพลู เปนกรรมการประกวดการเขียนรายงานสัตวปวย ณ โรงแรมแลนดมารค 

กรุงเทพมหานคร วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
 
 
 

 
 
นิเทศนักศึกษาและรวมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วิทยาเขต
น า บ ง  (National University of Laos, Nabong Campus) ณ  เค รื อ โ ร งพ ย า บ า ล สั ต ว  iVet           
สาขาเวียงจันทน วันท่ี 9 - 10 เมษายน 2560 
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ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม ใหบริการวิชาการ ณ ประเทศนิวซีแลนด วันท่ี 11 - 17 เมษายน 2560 
และเปนกรรมการตัดสินกีฬาขีมา ณ เมือง Ermelo  ประเทศเนเธอรแลนด วันท่ี 10 - 15 พฤษภาคม 
2560   

 
 

 
 
 
 

  
อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม เปนวิทยากรดานโรคหัวใจในสัตวเล้ียง ณโรงแรม เอส 31 วันท่ี 16  

พฤษภาคม 2560                 

 

 

 

 
 
 
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา เขารวมแลกเปล่ียนความรูทางดานวิชาการ ณ ประเทศเกาหลีใต วันท่ี 18 
– 21 พฤษภาคม 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษอยูสุข เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมือง Harrogate ประเทศอังกฤษ 
วันท่ี 22 – 26 พฤษภาคม 2560 
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โครงการอบรมระยะส้ันระดับนานาชาติ ณ ชุมชนบานหมอเฒา ตําบลชองสะเดา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุร ีวันท่ี 5 - 23 มิถุนายน 2560   

 
 
 

 
 
 
 
 

น.สพ.กานต ยงวณิชย เขารวมอบรมและศึกษาดูงาน ณ Siracusa ประเทศสาธารณรฐัอิตาลี วันท่ี 5 - 9 
มิถุนายน 2560 
 

 

ประชุม ComAcross-Next and GREASE meeting ณ สปป.ลาว วันท่ี 6 - 9 มิถุนายน 2560 
 

 
 
ตอนรับผูบริหาร จาก Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki ประเทศญ่ีปุน  

 ณ หองพยัคฆา ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา วันท่ี 7 มิถุนายน 2560  
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ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม เปนกรรมการตัดสินกีฬาข่ีมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันท่ี 8 - 12 
มิถุนายน 2560 
 

 
 

 
 
 
 
 

อาจารยและนักศึกษา เดินทางไป College of Animal Science and Technology, Southwest 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน  วันท่ี 14 - 18 มิถุนายน 2560 

 
 
ฝ ก งาน ภ ายใต โค รงก ารแลก เป ล่ี ยน  MOU ณ   Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga 
University ประเทศอินโดนเีซีย วันท่ี 14 – 28 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

ตอนรับผูแทนจาก University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา วันท่ี 20 มิถุนายน 2560   
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ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จนัทรลุน ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว วิทยาเขตนาบง 

สปป.ลาว วันท่ี 27 - 30 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

ผูบริหารเดินทางไป National Chung Hsing University ประเทศไตหวัน ณ College of Veterinary 

Medicine, National Chung Hsing University (NCHU) วันท่ี 4 - 8 กรกฎาคม 2560   

 

 

 

 

ต อน รับ นั ก ศึ กษ า สั ต วแพ ทย จ าก  Chittagong Veterinary and Animal Sciences University 

(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจาํป 2560 วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 
ตอนรับคณาจารยและนักศึกษาสัตวแพทยจากประเทศจีน วันท่ี 2 สิงหาคม 2560 
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ตอนรับนักศึกษาสัตวแพทยจากประเทศไตหวัน วันท่ี 2 สิงหาคม 2560     

 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม เปนกรรมการตัดสินกีฬาข่ีมา ณ ประเทศสออสเตรเลีย ณ รัฐควีนสแลนด 
ประเทศออสเตรเลีย วันท่ี 16 - 20 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย เปนวิทยากรอบรมดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด วันท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2560 

 

อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษอยูสุข เปนวิทยากรอบรมการเล้ียงแพะท่ี สปป.ลาว ณ วิทยาลัยกสิกรรมและ  

ปาไมจําปาสัก แขวงจําปาสัก สปป.ลาว  วันท่ี 10 - 12 กันยายน 2560 
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ต อน รับ นั ก ศึ กษ า สั ต วแพ ทย จ าก  Chittagong Veterinary and Animal Sciences University 

(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจําป 2560 (กลุมท่ี 2) ณ หองประชุมพยัคฆา ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ 

เหลืองทองคํา วันท่ี 11 กันยายน 2560      

 

 

 

 

วิทยากรอบรมดานการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ โรงแรมราชศุภมิตร (RS Hotel) อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี วันท่ี 11 กันยายน 2560 
 

 

 

 

 

ตอนรับอาจารยจากมหาวิทยาลัยจําปาสัก (Champasak University) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วันท่ี 12 กันยายน 2560 

 

 

 

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ใหบริการวิชาการดานการจัดการและดูแลสุขภาพสัตวน้ํา ณ ศาลาชุมชนของ

กลุมผูเล้ียงปลานิลในกระชัง เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก สปป.ลาว วันท่ี 16 กันยายน 2560 
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ บริษัทอาคเนย ฟารมไลน จํากัด และสหกรณผูเล้ียง

และแปรรูปสุกร แกนสารสินธุ จํากัด วันท่ี 20 กันยายน 2560         

 

 

 

 
 

 

รศ.น.สพ.มงคล โปรงเจริญ เปนวิทยากรใหคําแนะนําการผลิตมา วันท่ี 22 - 24 กันยายน 2560 

 
 
 
 

 
 

ตอนรับนักศึกษาสัตวแพทยจาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) 

ประเทศบังคลาเทศ ประจําป 2560 (กลุมท่ี 3) วันท่ี 25 กันยายน 2560  

 
 
 
 
 
 

 

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเชียเขาเย่ียมชมโรงพยาบาลสัตว วันท่ี 25 กันยายน 2560 

 
 
 

 

 

รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ทางวิชาการ ณ หองทุงศรีเมือง 1 โรงแรมเซ็นทารา

และคอนเวนชันเซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 29 กันยายน 2559   
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ตารางท่ี 24 รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

1 21 ตุลาคม 
2559 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมคณะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา 
ไดรวมพรอมเพรียงกันนอมเกลาฯ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  

2 3 พฤศจิกายน 
2559 

ผศ .น .สพ .พงษธร ส ุวรรณธาดา รองคณบดีฝ ายโรงพยาบาลสัตว พรอมดวย
เจาหนาที่โรงพยาบาลสัตว จัดพิธีทําบุญ และไดรวมวางธูปเทียนบูชาสักการะเจาพอมอ
ดินแดง โดยในกิจกรรมคร้ังนี้นิมนตพระสงฆ  จํานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลสัตวยังไดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสําหรับคณาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมดวย 

3  5 มกราคม 
2560        

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน เขามอบกระเชาขอพรเนื่องในโอกาสวาระข้ึนปใหม 2560 จาก รศ.ดร.กิตติชัย 
ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ณ สํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร 

4   9 มีนาคม 
2560 

สถานีฟารมฝกนักศึกษา ไดรวมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ ประจําป 2560 กับ
ชุมชน ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย รวม 5 หมูบาน ประมาณ 200 คน โดยมี 
นายวสันต จันทรสนิท หัวหนาสถานีฟารมฝกนักศึกษาฯ นําทีมบุคลากรรวมกันพัฒนา
พื้นที่ภายในสถานีฟารมฝกนักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนสถานที่ประกอบพิธี
อัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญเดือน 4 (บุญมหาชาติ)  

5 29 มีนาคม 
2560       

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย อดีตคณบดี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี   
พรอมบุคลากรของคณะฯ ไดเขารวมงานสิริมงคลทําบุญฉลองเปดอาคารสํานักงาน
สหกรณ โคนมขอนแกน จํากัด หลังใหม  โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดขอนแกน         
นายพงษศักดิ์ ปรีชาวิทย ใหเกียรติเปนประธาน  

6 30 มีนาคม 
2560     

จัดงาน “คืนสูเหยา ฟาหมน มอดินแดง” ประจําป 2560 ข้ึน วัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาส
ใหผูบริหาร คณาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน ไดพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกันเปดโลกทัศนดานประสบการณเก่ียวกับชีวิตการทํางานตามสาขา
วิชาชีพ สรางสัมพันธ และเครือขายที่เขมแข็งระหวางระหวางศิษยเกากับคณะฯ  

7 30 มีนาคม 
2560        

สมาคมศิษยเกา ไดจัดการแขงขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธระหวางศิษยเกา คณาจารย 
บุคลากรสายสนับสนุน และศิษยปจจุบันข้ึน บรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก เปนกันเอง 
สนุกสนาน และอบอุน ซึ่งการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้มีศิษยเกาเขารวมกิจกรรมกวา 60 คน  

8 2 เมษายน 
2560       

สโมสรนักศึกษาของทั้ง 3 คณะ ประกอบดวย คณะสัตวแพทยศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรวมกันจัดกิจกรรมสานสัมพันธอาซาฮี 
(AZAHI) ข้ึน รูปแบบของกิจกรรมจะเปนการรอง การเลน  และการเตนดวยกัน         
ของนักศึกษาที่ เขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความคุนเคย ความกลาในการแสดงออก การรูจักเขาสังคม และการไดรูจักเพื่อนตางคณะ
มากข้ึน  

9   10 เมษายน รวมกิจกรรมงานบุญเดือน 5 : แหพุทธบูชา สมมาอาวุโสของมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ 

7.ยุทธศาสตร : รวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

2560  อาคารพุทธศิลป งานมีประกวดขบวนแหพระพุทธรูปประจําแตละคณะ  และชมขบวนแห
พุทธบูชาและนางสังขาร และรวมทํากิจกรรมประกวดกอเจดียทราย (ตบประทาย) สรงน้ํา
พระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ําหลวงพอพระศรี 50 ป ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และสุดทายเปนการรดน้ํา ขอพรผูอาวุโส  

10 20 เมษายน 
2560     

สโมสรนักศึกษา จัดโครงการราตรีอําลาฟาหมนมอดินแดง รุนที่ 25 ประจําปการศึกษา 
2559 ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการแสดงความยินดีและสรางขวัญกําลังใจใหแกนักศึกษาสัตวแพทย
ชั้นปที่ 6 ในการออกไปดําเนินชีวิตในบทบาทใหมภายนอกสถาบัน รวมถึงสงเสริมการมี
สวนรวมในสังคม การสงเสริมความกลาแสดงออกตลอดจนเปนการสืบทอดประเพณีอันดี
งามเปนประจําทุกป  

11 9 พฤษภาคม 
2560  

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสของการสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 31 ป ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย รวมทําบุญตักบาตรและรวมแสดงความยินดี  โดยกิจกรรมตางๆ 
ประกอบดวย การฟงธรรมเทศนา รวมกันปลูกตนกัลปพฤกษ และไหวบวงสรวงเจาพอ   
มอดินแดง 

12 6 กรกฎาคม 
2560       

คณะกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม จัดโครงการถวายเทียน
พรรษาและปลอยปลา ณ วัดถํ้าผาแดง (ผานิมิต) บานดงเย็น ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน และทาน้ําเข่ือนหนองหวาย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามที่นับถือ
และปฏิบัติสืบทอดตอกันมา  

13 18 สิงหาคม 
2560 

รวมถวายพานพุมราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสงานสัปดาหวิทยาศาสตร แหงชาติ ประจําป 2560 ณ 
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

14 19 สิงหาคาม 
2560 

คณะกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม พรอมคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ไดรวมกันเดินทางไปทอดผาปาของคณะฯ ประจําป 
2560 ณ วัดสวางวนาราม บานโนนศรีสวัสดิ์ ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน ซึ่งยอดผาปารวมในปนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 52,574 บาท  

15 24 สิงหาคม 
2560 

สโมสรนักศึกษา จัดพิธี “มอบเน็คไท และเคร่ืองหมายสัญลักษณประจําคณะ และบายศรี
สูขวัญนองใหมประจําปการศึกษา 2560” ข้ึน ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย อาคาร
เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วัตถุประสงคเพื่อเปนการตอนรับนักศึกษานองใหมเขาสูคณะ   
สัตวแพทยศาสตรอยางเปนทางการ และเพื่อใหนักศึกษานองใหมมีความรัก มีสายสัมพันธ
อันดีระหวางนักศึกษารุนพี่กับรุนนอง สรางขวัญและกําลังใจใหนักศึกษานองใหม มีความ
ภาคภูมิใจและรักในสถาบัน และไดมีการทําพิธี “บายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม” ซึ่งมี
พราหมณ คณาจารย และนักศึกษารุนพี่ทําการผูกแขนใหพรแกนองใหม เพื่อเปนการสืบ
สานประเพณีที่ดีงามตอไป 

16 25 สิงหาคม 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พรอมดวย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป รองคณบดี
ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ไดเขารวมแสดงความ
ยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 33 ป  คณะเทคโนโลยี ณ หองเฟองฟา อาคาร TE06        
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

17 31 สิงหาคม จัดโครงการทําบุญสัตวทดลอง ประจําปการศึกษา 2560 ข้ึน ณ หองประชุมสุณีรัตน     
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2560 เอ่ียมละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วัตถุประสงคเพื่ออุทิศสวนกุศลใหบรรดา
สัตวทดลองที่คณะฯ ไดนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ เปนการปลูกฝง
ใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการดู และใชบรรดา
สัตวทดลองตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและจรรยาบรรณของการใชสัตวทดลองแลว   
ยังแสดงใหเห็นถึงความกตัญูกตเวทีตอบรรดาสัตวเหลานั้น ในฐานะของการเปนครู
ใหกับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง  

18 31 สิงหาคม 
2560 

หนวยกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560” ณ หอง
ประชุมประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ไดนําพานดอกไม ธูปเทียนมากราบไหว
แสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ สํานึกในพระคุณของครูบาอาจารย ที่ไดอบรมสั่งสอน
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูให และเพื่อขอขมาตอสิ่งที่อาจกระทําละเมิดตออาจารยทั้งที่
ตั้งใจและไมตั้งใจ อันเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหดํารงอยูตอไป   
มีการมอบทุนการศึกษาที่คณะฯ ไดรับการสนับสนุนจากคณาจารย หนวยงานภายนอก 
ศิษยเกา และสมาคมศิษยเกา เปนเงินกวา 300,000 บาท มอบเกียรติบัตรนักศึกษา      
ทํากิจกรรมเดน และเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดนของชั้นปและของภาควิชา
ตางๆ 

19 16 กันยายน 
2560  

สโมสรนักศึกษา จัดโครงการราตรีนองใหม “ฟาหมนมอดินแดง” รุนที่ 31 ประจําป
การศึกษา 2560” ข้ึน ณ  หองประชุมสุณี รัตน  เอ่ียมละมัย ชั้น  2 อาคารเชิดชัย          
รัตนเศรษฐากุล เพื่อเปนการแสดงความยินดีและเปนการตอนรับนักศึกษาใหม รุนที่ 31 
อยางเปนทางการ หลังจากไดผานกิจกรรม/โครงการตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย  

20  21 กันยายน 
2560 

งานมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของคณาจารย 2 ทาน คือ รศ.ดร.บงกช  
นพผล และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย    
ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยกิจกรรมในงานมีการรําอวยพร การแสดงของ
บุคลากรของคณะฯ พิธีบายศรีสูขวัญ ผูกขอตอแขนผูเกษียณอายุราชการ และการมอบ
ของที่ระลึก  

21 24 กันยายน 
2560 

รวมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจําป 2560  ณ บริเวณลานหนาพระบรมราชา   
นุสาวรีย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร  มีนักศึกษาศูนยวิทยาศาสตร
สุขภาพ ทั้ง 7 คณะ รวมทั้งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแกน  

 
 

 
กิจกรรมทําบุญเล้ียงพระ โรงพยาบาลสัตว ประจําป 2559 ณ บริเวณช้ัน 2 อาคารสัตววิทยรักษ 
โรงพยาบาลสัตว วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559   
 

 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรมรวมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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นักศึกษารวมแขงขันกีฬาศูนยแพทย ประจําป 2559 วันท่ี 6 - 17 พฤศจิกายน 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
เขามอบกระเชาขอพรปใหม 2560 จากทานอธิการบดี ณ สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 6 อาคารสิริคุณากร 
วันท่ี 5 มกราคม 2560 

 

กิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ  ณ สถานีฟารมฝกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย วันท่ี 9 มีนาคม 2560 
 

 
 
รวมงานสิริมงคลทําบุญฉลองเปดอาคารสํานักงาน สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ณ สหกรณโคนม

ขอนแกน จํากัด ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วันท่ี 29 มีนาคม 2560  

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“คืนสูเหยา ฟาหมนมอดินแดง” ประจาํป 2560 ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย 

 รัตนเศรษฐากุลวันท่ี 30 มีนาคม 2560   

 

 

 

 

 
 

 

 

สมาคมศิษยเกาจัดฟุตบอลเช่ือมสัมพันธ ณ สนามกีฬาหญาเทียม 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 30 

มีนาคม 2560 

 
 

สโมสรนักศึกษากิจกรรมสานสัมพันธอาซาฮี (AZAHI)  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
วันท่ี 2 เมษายน 2560 

 

 

 

 

 

 

พิธีรดน้ําขอพรผูอาวุโส และรวมงานบุญเดือน 5 แหพระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟนสงกรานตตามขนบไทย 
ณ บริเวณหนาหองสมุด ช้ัน 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี  10 เมษายน 2560  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงการราตรีอําลาฟาหมนมอดินแดง รุนท่ี 25 ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมสุณีรัตน       

เอ่ียมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 20 เมษายน 2560   

 

 

 

 
 

โครงการถวายเทียนพรรษาและปลอยปลาเนื่องในโอกาสวันเขาพรรษา ณ วัดถ้ําผาแดง (ผานิมิต)   
บานดงเย็น ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560   

 

 
 

พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 31 ป ของการสถาปนาคณะฯ ณ บริเวณหนาหองสมุด วันท่ี 9 
พฤษภาคม 2560 
 

 
 

นอมเกลาฯ แสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หองประชุมสุณีรัตน 
เอ่ียมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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รวมพิธีถวายพานพุมราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว     
รัชกาลท่ี 4 ในสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ วันท่ี 18 สิงหาคม 2560       

 
 
กิจกรรมทอดผาปาของคณะฯ ประจําป  2560 ณ วัดสวางวนาราม บานโนนศรีสวัสดิ์ ตําบลมวงหวาน 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน วันท่ี 19 สิงหาคาม 2560 

 

 
  
มอบเน็คไทและเครื่องหมายสัญลักษณประจําคณะ และบายศรีสูขวัญนองใหม ประจําป  2560             
ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุลวันท่ี 24 สิงหาคม 2560  
   

   
 
 
 
 
 
 
รวมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 33 ป คณะเทคโนโลยี ณ หองเฟองฟา อาคาร TE06       
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
 

 
 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงการทําบุญสัตวทดลอง ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมสุณี รัตน เอ่ียมละมัย ช้ัน 2       

อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

 
 

พิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงการราตรีนองใหม “The Fresh Party Freshy Strong” ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุม

สุณีรัตน เอ่ียมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 16 กันยายน 2560 

 
 

งานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เกษมสุข” ประจําป 2560 ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย ช้ัน 2       

อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 21 กันยายน 2560 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจําป  2560 ณ บริเวณลานหนาพระบรมราชานุสาวรีย 
โรงพยาบาลศรีนครินทร วันท่ี 24 กันยายน 2560 
 
 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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  โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร เปนสถานท่ีใหบริการรักษาสัตว ท้ังนี้สัตวท่ีมารับบริการ      
มีหลายประเภท เชน สุนัข แมว วัว มา สัตวปก สัตวเลี้ยงพิเศษ โดยมีความพรอมใหบริการดานอายุรกรรม 
ศัลยกรรม หองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว และคลินิกพิเศษ ไดแก คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคตา คลินิกโรค   
เนื้องอกและมะเร็ง คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบสืบพันธุ คลินิกสัตวเลี้ยงพิเศษ/สัตวปา คลินิกพิเศษแมว    
ซ่ึงผลดําเนินการของโรงพยาบาลสัตวในชวงปงบประมาณ 2555 -2560 เปนดังตารางนี้ 
 
ตารางท่ี 25 สถิติการใหบริการของโรงพยาบาลสัตว ปงบประมาณ 2555 - 2560 

สัตวท่ีเขารับบริการ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สุนัข 29,246 26,394 24,635 28,233 28,453 25,620 
แมว 3,176 3,341 4,588 6,828 7,150 8,111 

สัตวปก 384 248 456 227 181 18 
สัตวปา/สัตวแปลก 108 213 330 466 412 386 

หนู,กระตาย 767 376 476 561 352 51 
สัตวใหญ (วัว มา) และอื่นๆ 376 705 271 248 773 751 
สัตวท่ีเขารับบริการท้ังส้ิน 34,057 31,277 30,756 36,563 37,321 34,937 

รายรับของโรงพยาบาลสัตว 21,484,927 22,060,631 26,437,331 32,014,331 34,033,055 34,549,263 
 

ตารางท่ี 26 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 
ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

1 8 ตุลาคม 2559 ชุมนุมอนุรักษสัตวน้ํา ในสังกัดสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ Aquatic the series รักใสๆ 
หัวใจอนุรักษ ณ เข่ือนอุบลรัตน และอุทยานแหงชาติน้ําพอง บริเวณหินชางสี อําเภอ    
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุสัตวน้ําจืด แกนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ธรรมชาติ ทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน ซ่ึงกอใหเกิดความสามัคคี      
ในหมูคณะ และยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

2 14 - 16 ตุลาคม 
2559 

ชุมนุมปองกันและตอตานโรคพิษสุนัขบาและชุมนุมสัตวแพทยอาสา ในสังกัดสโมสร
นักศึกษา รวมกันจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง       
สัตวแพทย ประจําป 2559 ณ สถานีฟารมฝ ึกนักศ ึกษา อำเภอว ังสะพ ุง จังหว ัดเลย 
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย และเพื่อควบคุม
ป องกันโรคพ ิษส ุนัขบา และโรคปากเทาเปอย โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนควบคุมและป องกัน
โรคพ ิษส ุนัขบา และโรคปากเทาเปอย ทั้งสัตวเล็กและสัตวใหญ  มีจํานวนสุนัขและแมวที่
เขารับการบริการ จํานวน 202 ตัว และจํานวนโค-กระบือที่เขารับการรักษา จํานวน 75 
ตัว  

3 17 พฤศจิกายน 
2559 

ผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว พรอมดวยคณาจารย   
สัตวแพทย และนักศึกษาชั้นปที่ 6 รวมกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 
ขอนแกน (NBT)  จัดโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสัตวเลี้ยง ณ   
วัดทาราชไชยศรี บานดอนบม ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อถวายแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
ที่มีพระประสงค ใหโรคพิษสุนัขบาหมดไปจากประเทศไทย มีการผาตัดทําหมันควบคุม

8.ยุทธศาสตร : เปนองคกรที่มีความหวงใยตอสังคม 
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ประชากรสุนัขและแมว จํานวน 17 ตัว บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและ      
การกําจัดเห็บหมัด จํานวน 49 ตัว  

4 1 - 22 ธันวาคม 
2559 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร พรอมดวยคณาจารยสัตวแพทย และนักศึกษาชั้นปที่ 6  
ไดจัดโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ไดใหบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาและ
ทําหมันสุนัขและแมวโดยไมเสียคาใชจาย เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ที่มีพระประสงคใหโรคพิษสุนัขบาหมดไป
จากประเทศไทยในอนาคตอันใกล   

5 22 ธันวาคม 
2559 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ไดเดินทางไปรวมพิธีเปดโครงการ “สัตวแพทย
พ ระราชทาน ในพระราชดํ า ริ  สม เด็ จพ ระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์  พ ระบรมราชินี น าถ                 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ หอประชุมโรงเรียนปลาคาว
วิทยานุสรณ ตําบลปลาคาว อําเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ วัตถุประสงคของ
โครงการเพื่อใหบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตวแกเกษตรกรเพื่อเปนการควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตวทั้งโรคในสัตวสูคนรวมถึงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและพัฒนาสุขภาพสัตว
เลี้ยงของเกษตรกรใหมีความแข็งแรงสมบูรณมากข้ึน และเปนการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานดานปศุสตัวในการพัฒนาบริการดานสุขภาพสัตว  

6 23 - 27 
ธันวาคม 2559 

สโมสรนักศึกษา ออกคายบริการวิชาการแกสังคมทางชุมนุมสัตวแพทยอาสา โดยมีการ
บริการตรวจสุขภาพเบื้องตนและบริการฉีดวัคซีนแกสุนขัและแมว โดยอยูภายใตความดูแล
ของอาจารยและบุคลากรของโรงพยาบาลสัตว ณ ตําบลหนองนาง และ ตําบลบานถอน 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  

7 16 – 19 
มกราคม 2560   

รวมปฏิบัติงานในโครงการ "สัตวแพทยพระราชทานในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ศูนยทองเที่ยว
เชิงสะพานทาขาม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน วัตถุประสงคเพื่อใหบริการ
ตรวจรักษาพยาบาลสัตวแกเกษตรกร เพื่อเปนการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวทั้งโรคใน
สัตวสูคน กิจกรรมประกอบดวยการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค ฉีดยาถาย
พยาธิ จํานวน 137 ตัว กระบือ จํานวน 19 ตัว รวมผูมารับบริการทั้งสิ้น 375 ราย  

8 17 มกราคม 
2560   

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ไดดําเนินการเปดขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อ
ช วย เหลื อพี่ น องชาวใต ผู ป ระสบ ภัยน้ํ าท วม  ตามภาควิช าต างๆ  และบ ริเวณ               
ลานเอนกประสงค อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล มียอดรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท                      

9  3 - 5 
กุมภาพันธ 

2560        

ชุมนุมสัตวแพทยสัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ สังกัดสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ            
“คายสัตวแพทยศาสตร มข. เรียนรูและอนุรักษสัตวปา” ณ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
ที่ 4 (คลองปลาก้ัง) อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแหงชาติเขาใหญ และ
สวนสัตว Bonanza Exotic Zoo อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงคเพื่อ
เรียนรูทั้งพฤติกรรมตามธรรมชาติ การดํารงชีวิต และถ่ินที่อยูอาศัยของสัตวปา และ
ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ
ธรรมชาติและสัตวปา 

10 9 กุมภาพันธ 
2560 

หน วยกิจการนัก ศึกษา งานบ ริการการศึกษา จัด โครงการบ ริจาคโล หิต ข้ึน  ณ             
ลานอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล มีการจับฉลากของรางวัล       
เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกผูที่เขารวมบริจาคโลหิตในคร้ังนี้ดวย ซึ่งไดรับความอนุเคราะห
จากคณบดี ผูบริหาร และภาควิชาตางๆ ของคณะฯ ใหการสนับสนุนของรางวัลในคร้ังนี ้

11 10 - 13 ชุมนุมตอตานและปองกันโรคพิษสุนัขบา สังกัดสโมสรนักศึกษา รวมกับเครือขาย        
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กุมภาพันธ 
2560 

คนรักนองหมาในพระอุปถัมภของพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา กรมปศุสัตว 
และเทศบาลเมืองปากชอง จัดโครงการ “รวมใจปองกันและตอตานโรคพิษสุนัขบา” ณ 
เทศบาลเมืองปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมการออกฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา การตรวจรางกายสัตวเลี้ยงเบื้องตน การถายพยาธิและกําจัดเห็บ
ใหกับสัตวเลี้ยง โดยมีสัตวเลี้ยงนํามารับบริการทั้งหมด 1,665 ตัว และใหวัคซีนทั้งหมด 
1,493 ตัว  

12 21 - 24 
กุมภาพันธ 

2560     

ผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว รวมเดินทางไปรวม
ปฏิบัติงานในโครงการ "สัตวแพทยพระราชทานในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9” ออกใหบริการประชาชน ในพื้นที่  ตําบลนาพู     
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยใหบริการตรวจรักษาสัตวทั้งดานอายุรกรรม สูติกรรม 
ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนปองกันโรคสัตว สํารวจสภาวะโรคในโค-กระบือ การใหบริการ
รักษาสัตว การฉีดวัคซีนปองกันโรคสัตว และใหความรูการเลี้ยงสัตว ดูแลสัตวใหถูก
สุขลักษณะ โดยใหบริการประชาชนคร้ังนี้ ทั้งสิ้น 150 คน ใหบริการเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
จํานวน 1,179 คน จํานวนโคเนื้อ 1,845 ตัว กระบือ 1,035 ตัว และสุนัขและแมว จํานวน 
967 ตัว 

13 5 และ 7 
มีนาคม 2560       

สํานักขาว Thai PBS ศูนยขาวภาคอีสาน ไดเดินทางมาสัมภาษณ ผศ.สพ.ญ.ดร. กชกร 
ดิเรกศิลป รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ เก่ียวกับความคิดเห็น ขอสังเกต รวมถึงหลักการ
เบื้องตนในการเลี้ยงสุนัขพันธร็อตไวเลอร ทั้งนี้ไดใหแนวคิดดานจรรยาบรรณในความ
รับผิดชอบและจิตสํานึกในการเลี้ยงสุนัขพันธใหญ  

14 14 กุมภาพันธ 
2560      

ผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว และน.สพ.ปยะศักดิ์ 

วิภูศักด ผู ช วยคณบดีฝายผู จัดการคลินิกนอกเวลา เขารวมกิจกรรมรณรงคปองกัน

ควบคุมโรคพิษส ุน ัขบ า ภายใตโครงการ “สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค         

พิษสุนัขบา” ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี   

15 21 - 23 มีนาคม 
2560        

น .สพ .อวิ รุทธิ์  วิชัยวงษ  น .สพ .รักษพล เดชคง  และนายป รีชา พันสอน สั งกัด   
โรงพยาบาลสัตว รวมเดินทางไปรวมปฏิบัติงานในโครงการ "สัตวแพทยพระราชทาน     
ในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ณ อําเภอ
โพทะเล อําเภอบางมูลนาก อําเภอวชิระบารมี และอําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
กิจกรรมประกอบดวย การใหบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว เพื่อควบคุมปองกันโรค
ระบาดสัตว ทั้งโรคในสัตวสูคน การเสวนาการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม และการเลี้ยงแพะ 
รวมถึงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและการดูแลสขุภาพสัตวเลี้ยงของเกษตรกร  

16 23 มีนาคม 
2560       

บุคลากรโรงพยาบาลสัตว เปนตัวแทนคณะฯ เขารวมกิจกรรมรณรงคปองกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบา ภายใตโครงการ “สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา” ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยมีพื้นที่
เปาหมายคือ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
การดําเนินกิจกรรมรณรงคคร้ังนี้สามารถทําหมันสัตวเลี้ยงได จํานวน 45 ตัว และฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 90  ตัว 

17  25 กุมภาพันธ ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ ไดรับเชิญจากโรงพยาบาลสัตวปากชอง เปนวิทยากรในการ
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2560 อบรมในหัวขอ “ความรูดานการเลี้ยง และโรคติดตอสําคัญในแมว” ฝกอบรมคร้ังนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อเปนการฝกอบรมพนักงานและบุคคลภายนอกในเร่ืองความรูและเทคนิค
ในการดูแลเลี้ยงดูแมวอยางถูกตองและสามารถเขาใจสาเหตุและกลไกของการเกิดโรค
ตางๆ ในแมวไดเปนอยางดี 

18 26 มีนาคม 
2560 

ชุ มนุ ม รักษ สั ต วน้ํ า  สั ง กัดส โมสรนั ก ศึ กษ า จั ด กิ จกรรม  “Aquatic the Series      

Episode 2” ข้ึน ณ บุญโฮมฟารม ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความ สามารถพื้นฐานเก่ียวกับปลาน้ําจืด และการจัดการปลาน้ําจืด

ในเชิงธุรกิจ ทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน

รวมกัน ซึ่งกอให เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และยังเปนการสงเสริมใหนักศึกษา          

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

19   28 เมษายน 
2560 

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝายบริหาร และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ไดเขา
รวมกิจกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ และกิจกรรมปลอยปลานิลไวเปน
พอแมพันธุซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการแกไขปญหาความ
ยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอ น แ ก น  ข อ งสํ า นั ก ยุ ท ธศ าส ต ร แ ล ะป ระส าน  ค วาม ร วม มื อ พั ฒ น าภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

20   9  พฤษภาคม 
2560        

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย ไดรับเชิญจากบริษัท จี เอส พรีเมียร จํากัด และ
องคการสงเสริมกิจการโคนม ภาคเหนือตอนลาง (สุโขทัย) เปนวิทยากรอบรมเจาหนาที่
หองปฏิบัติการขององคการสงเสริมกิจการโคนม สํานักงานสาขา ภาคเหนือตอนบนและ
ภาคเหนือตอนลาง รวมทั้งผูแทนจากสหกรณโคนม โดยบรรยายในหัวขอ “การจัดการ   
ฝูงโคนมเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ” และยังไดออกใหคําแนะนําใหแกเกษตรกรโคนมในพื้นที่
ใกลเคียงดวย 

21 13 - 14 
พฤษภาคม 

2560 

ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ และ ผศ.น.สพ.เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร รวมกับกลุม      
สัตวแพทยอาสาทําดีซึ่งเปนการรวมตัวกันของกลุมผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย  
ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ รวมทั้ง ศิษยเกาจากคณะฯ ดวยไดรวมกันออกคาย      
ทําหมันแมวและสุนัขในพื้นที่เกาะชาง จังหวัดระนอง กิจกรรมในคร้ังนี้สามารถทําหมัน
แมวและสุนัขไดถึง 181 ตัว  

22 24 พฤษภาคม 
2560    

อาจารย นายสัตวแพทย และนักศึกษา เขารวมโครงการความรวมมือการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2560 ข้ึน ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ       
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหรักสัตวเลี้ยงและเปนการสรางเสริม
ความสัมพันธที่ดีใหกับเด็กและครอบครัว โดยไดจัดกิจกรรม การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาใหสัตวกลุมเสี่ยง ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว และยังมีการจัดนิทรรศการความรู
เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาใหแกประชนผูสนใจไดรับชมอีกดวย  

23 12 - 21 
มิถุนายน 2560 

อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ น.สพ.อวิรุทธ วิชัยวงษ น.สพ.พีระพัฒน ดีสุข และนางสาว
ปริณดา นามโคกสี สังกัดโรงพยาบาลสัตว พรอมทั้งนักศึกษาชั้นปที่ 5 ไดรวมจัดแสดงบูท
เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาลสัตว เชน โปรแกรมใหวัคซีนสําหรับ
สุนัขและแมว โครงการธนาคารเลือด คลินิกพิเศษ กองทุนสงเคราะหสัตว อีกทั้งไดมี



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

102 

ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

กิจกรรมพูดคุยกับเจาของสัตว แนะนํา และใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพสัตว  

24 15 มิถุนายน 
2560      

ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา ไดรับเชิญจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด       
เปนวิทยากรในงานสัมมนาทางวิชาการ “Meet The Expert” บรรยายพิเศษในหัวขอ 
“Exellence in Dermatology with new innovation for itchy dogs” ณ  โรงแรม
แคนทารี จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูทางดานอายุรศาสตรโรคภูมิแพ
ผิวหนังในสัตวเลี้ยง โดยเนนการตรวจวินิจฉัยเบื้องตน และการใหขอมูลที่เก่ียวของกับ
นวัตกรรมยาใหมๆ สําหรับควบคุมอาการคันใหแกสัตวแพทยที่มีความสนใจ 

25 17 มิถุนายน - 1 
กรกฎาคม 2560    

ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธอารีวัฒนา ผศ.ดร.จรีรัตน เอ่ียมสะอาด และ อ.น.สพ.ไพโรจน 
วงษหทัยไพศาล พรอมนักศึกษาชั้นปที่ 5  ไดออกใหบริการวิชาสูสังคมในโครงการ     
“การผลิตสมุนไพรใชภายนอกสําหรับสัตวและผลิตภัณฑที่ใชอุปโภคในชีวิตประจําวัน” 
ภายใตโครงการชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
งบประมาณ 2560 ณ พื้นที่ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพื่อเปนการ         
นําผลงานวิจัยไปถายทอดใหความรูเก่ียวกับสมุนไพรที่มีผลตอเชื้อกอโรคในสัตว ชวยลด
คาใชจาย และนําไปใชไดจริง  

26 26 มิถุนายน 
2560    

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทยอุปสัย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เขารวมพิธี
ปดโครงการคายบูรณาการทางสัตวแพทย คร้ังที่ 13 ณ วัดสวางอารมณ อําเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมี ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
การใหบริการดังนี ้
1. สัตวเล็กที่เขารับบริการทั้งหมด 2,097 ตัว ประกอบดวย สุนัข 1,831 ตัว และ แมว 
252 ตัว ไดใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 488 ตัว และบริการถายพยาธิ 
2,040 ตัว 
2. สัตวใหญที่เขารับบริการทั้งหมด 986 ตัว ประกอบดวย โค 757 ตัว กระบือ 221 ตัว 
และ แพะ 8 ตัว ไดใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย จํานวน 868 ตัว 
บริการถายพยาธิ  615 ตัว  
รวมจํานวนสัตวที่เขารับบริการทั้งสิ้น 3,083 ตัว 

27 27 มิถุนายน 
2560      

รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน ศรแผลง หัวหนาภาควิชาฯ และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดี

ฝายบริหาร พรอมบุคลากรของภาควิชาไดรวมออกใหโครงการบริการวิชาการสูสังคม    

ในการอบรมใหความรูการใชสมุนไพรทองถ่ินและการประยุกตใชจุลินทรียประสิทธิภาพสูง

เพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพ สัตวแกผูนําชุมชน ณ เทศบาลตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีการใชสมุนไพรในการรักษาโรค

และลดการใชสารเคมีในสัตวลง  

28 29, 30 มิถุนายน 
และ 3 
กรกฎาคม 2560      

ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอวน หัวหนาภาควิชาฯ พรอมดวยคณาจารยและบุคลากร       

ของภาควิชาฯ ไดรวมออกโครงการบริการวิชาการสูสังคมในหัวขอ "การปองกันโรคสัตวสู

คนจากสัตวเลี้ยงและปศุสัตว" ณ โรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ขอนแกนจํานวน 5 โรงเรียน 

ประกอบดวยโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ อําเภอเมืองขอนแกน โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

อําเภอซําสูง โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม และโรงเรียนน้ําพองศึกษา อําเภอน้ําพอง และ

โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม อําเภออุบลรัตน โดยการจัดโครงการในคร้ังนี้มีกลุมเปาหมาย
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เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 200 คน  

29 1 - 30 
กรกฎาคม 2560     

อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษอยูสุข พรอมดวยนักศึกษาสัตวแพทย ชั้นปที่ 5 และ ผศ.สพ.ญ.
ดร.สุกัญญา ลีทอง ไดออกโครงการบริการวิชาการสูสังคมในหัวขอ “การอบรมใหความรู
แกเกษตรกรดานการปองกัน และควบคุมโรคพาราทูโบคูโลซีสในฟารมแพะเนื้อในเขต                 
ภ าคตะวัน ออก เฉี ย งเห นื อ”  ให แก เกษต รกรผู เลี้ ย งแพ ะ ใน พื้ น ที่ ต า งๆ  ขอ ง                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการนี้ไดจัดไปแลว 3 คร้ัง คือ อําเภอพรรณนานิคม 
จังหวัดสกลนคร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม  

30 4 กรกฎาคม 
2560 

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝายบริหาร ไดออกบริการวิชาการแกสังคมโดยการ

ฝกอบรมเร่ือง “การเลี้ยงสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหกับนักเรียนโรงเรียน

บานรัตนะ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ตามโครงการของสํานักยุทธศาสตรพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

31 5 - 11 
กรกฎาคม 2560 

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝายบริหาร ไดออกใหบริการวิชาการแกสังคม โดยรวม
เปนทีมผูประเมินโครงการหนูรักผักสีเขียวฯ ในหลายโรงเรียนในพื้นที่ อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย โดยโครงการหนูรักผักสีเขียวฯ เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมกับ
มูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย ไดจัดใหมีข้ึน วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบูรณาการกิจกรรม
ดานสหกรณ ดานการเกษตรและโครงการอาหารกลางวันเขาดวยกัน เพื่อแกปญหาโรค
โลหิตจางและโรคขาดโปรตีนและพลังงาน ซึ่งโครงการดังกลาวครอบคลุมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

32 10 - 13 
กรกฎาคม 2560 

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชยั หัวหนาภาควิชาฯ ผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดี
ฝายโรงพยาบาลสตัว พรอมดวยคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดรับเชิญจาก
กลุมงานสัตวแพทยอนุ รักษและวิจัย ฝายบริหารจัดการสัตว สํานักงานเชียงใหม        
ไนท ซาฟารี ใหเขารวมโครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตวปาหายาก
เพื่อการอนุรักษ ประจําปงบประมาณ 2560  

33 13 กรกฎาคม 
2560 

รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ หัวหนาภาควิชาฯ รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ แสงมณีเดช 
หัวหนาโครงการ พรอมคณาจารย และเจาหนาที่ของภาควิชาฯ ไดรวมออกใหบริการ
วิชาการสูสังคม ในหัวขอ ”การสงเสริมสุขภาพและการปองกันควบคุมโรคระบาดที่สําคัญ        
ในปศุสัตว” ใหกับผูนําหมูบาน นักสงเสริมการเกษตร และผูสนใจทั่วไป ประมาณ 70 คน 
ณ บานหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  

34 14 กันยายน 
2560  

ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ พรอมดวยคณาจารยหลายทาน ไดรับเชิญจากสํานักบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนวิทยากรออกปฏิบัติงานใหบริการวิชาการสูสังคม           
ในโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบานในพื้นที่ ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย กิจกรรมในคร้ังนี้ประกอบดวยการตรวจสุขภาพสัตวเบื้องตน   
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และบริการทําหมันใหกับสัตวเลี้ยง  

35 17 กันยายน 
2560  

ชุมนุมปองกันและตอตานโรคพิษสุนัขบา สังกัดสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ "สัตวแพทย 
มข . ร วม ใจ  ขอนแกนป ลอด ภั ย  ห า งไกล โรคพิ ษ สุ นั ขบ า " ในพื้ น ที่ ใกล เคี ย ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดมีการใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา การถาย
พยาธิ และตรวจสุขภาพเบื้องตนใหกับสุนัขและแมวใน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา      
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

เผือกเทศ เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ สุนัขและแมวมาเขารวมโครงการ 273 ตัว และ
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 227 ตัว 

36 21 กันยายน 
2560 

ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ พรอมดวยคณาจารยหลายทาน และนายสัตวแพทยประจํา
โรงพยาบาลสัตว ไดรับเชิญจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปน
วิทยากรออกปฏิบัติงานใหบริการวิชาการสูสังคม ในโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบานในพื้นที่ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  

37 22 กันยายน 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป รองคณบดีฝาย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ เดินทางไปเยี่ยมการดําเนินงานโครงการแกจนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่โดย 
ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝายบริหาร กิจกรรมประกอบดวย การเยี่ยมชมกิจกรรม
ของโครงการในหลายหมูบาน การมอบพันธุกลวย และมอบพันธุปลานิล โดยไดนําเอา
ความรูความเชี่ยวชาญจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากสวนงานตางๆ รวมทํางานกันใน
รูปแบบของการบูรณาการ  

 
 
 
 
โครงการ “รักใสๆ หัวใจอนุรักษ” ณ เข่ือนอุบลรัตน  และอุทยานแหงชาติน้ําพอง บริเวณหินชางสี   
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน วันท่ี 8 ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย ประจําปการศึกษา 2559 ณ 
สถานีฟารมฝ ึกนักศ ึกษา อำเภอว ังสะพ ุง จังหว ัดเลย วันท่ี 14 - 16 ตุลาคม 2559 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมเปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม 
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โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและควบคุมประชากรสัตวเล้ียงตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี บานดอนบม ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
วันท่ี  17 พฤศจิกายน 2559  

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ณ บริเวณหองปฏิบัติการศัลยศาสตร ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ 
เหลืองทองคํา วันท่ี 1 - 22 ธันวาคม 2559 
 

 
 
 
 
 
 
รวมโครงการสัตวแพทยพระราชทาน ในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ        
จังหวัดอํานาจเจริญ วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 

 

 
 
ออกคายบริการวิชาการแกสังคม 2559 ณ ตําบลหนองนาง และ ตําบลบานถอน อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย วันท่ี 23 - 27 ธันวาคม 
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รวมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ จังหวัดลําพูน ณ ศนูยทองเท่ียวเชิงสะพานทาขาม  
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน วันท่ี 16 - 19 มกราคม 2560 

 

 
 

รวมสมทบทุนชวยเหลือพ่ีนองชาวใตผูประสบภัยน้ําทวม ณ บริเวณลานเอนกประสงค ช้ัน 1 อาคารเชิดชัย   
รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 17 มกราคม 2560 

 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการเรียนรู และอนุรักษสัตวปา ณ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติท่ี 4 (คลองปลากั้ง) อําเภอวังน้ําเขียว 
อุทยานแหงชาติเขาใหญ และสวนสัตว Bonanza Exotic Zoo อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   
วันท่ี 3 - 5 กุมภาพันธ 2560        

 

 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการบริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค ช้ัน 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560 
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ออกคายรวมใจปองกันและตอตานโรคพิษสุนัขบา ณ เทศบาลเมืองปากชอง อําเภอปากชอง และวัดหลวง
พอโต จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 10 - 13 กุมภาพันธ 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
รวมออกหนวยโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ ณ ตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 21 -24 
กุมภาพันธ 2560   

 
 
 
 
 
 
 

 
ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิ เรกศิลป  ให สัมภาษณ รายการสํานักขาวThai PBS  ณ สํานักงานคณบดี                
คณะสัตวแพทยศาสตร วันท่ี 7 มีนาคม 2560 

 

 
 

 

 

 

เขารวมโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ณ หองประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกนวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560  
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วิทยากรอบรมดานสุขภาพแมว ณ หองประชุมโรงพยาบาลสัตวปากชอง จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
รวมออกหนวยโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร  วัน ท่ี  21 - 23 มีนาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 รวมโครงการ “สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา” วันท่ี 23 มีนาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานสัตวน้ํา ณ บุญโฮมฟารม ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแกน วันท่ี 26 มีนาคม 2560     
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รวมโครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันท่ี 28 เมษายน 2560 
 

 
 
 
 
 

 

 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย เปนวิทยากรอบรมเจาหนาท่ีองคการสงเสริมกิจการโคนมและผูแทน

สหกรณโคนม ณ หองประชุมองคการสงเสริมกิจการโคนม ภาคเหนือตอนลาง (สุโขทัย) วันท่ี 9 พฤษภาคม 

2560   

 

 

 

 

 

รวมโครงการสัตวแพทยอาสาทําดี “ทําหมันแมวและสุนัขบนเกาะชาง จังหวัดระนอง” ณ เกาะชาง 

จังหวัดระนองวันท่ี 13 - 14 พฤษภาคม 2560  

 

รวมโครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2560 
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รวมออกบูทในงาน The Circus Show @ CentralPlaza KhonKaen วันท่ี 12 - 21 มิถุนายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา เปนวิทยากรใหความรูโรคผิวหนังในสัตวเล้ียง ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัด
นครราชสีมาวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
 

 
 

ใหบริการวิชาการสูสังคมจัดอบรมความรูดานสมุนไพรใหกับเกษตรกร ณ พ้ืนท่ีตําบลศิลา อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน วันท่ี 17 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 

 

ออกโครงการบริการวิชาการสูสังคมอบรมการใชสมุนไพรในสัตว ณ เทศบาลตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 27 มิถุนายน 2560  
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ออกโครงการบริการวิชาการปองกันโรคสัตวสูคนจากสัตวเล้ียงและปศุสัตว โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ

อําเภอเมืองขอนแกน โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม และโรงเรียนน้ําพอง

ศึกษา อําเภอน้ําพอง และโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม อําเภออุบลรัตน วันท่ี 29, 30 มิถุนายน และ 3 

กรกฎาคม 2560 

 

 
 
 

 
รวมพิธีปดโครงการคายบูรณาการทางสัตวแพทย ครั้งท่ี 13 ณ วัดสวางอารมณ อําเภอศรีบุญเรือง   
จังหวัดหนองบัวลําภู วันท่ี 26 มิถุนายน 2560 

 
 

 

 

 

ออกโครงการบริการวิชาการสูสังคมอบรมการปองกันโรคติดตอในแพะเนื้อ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 อําเภอ

พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2560 ณ ตําบลกูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

ฝกอบรมเรื่องการเล้ียงสัตวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานรัตนะ อําเภอแวงใหญ จังหวัด

ขอนแกน วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560  
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รวมทีมประเมินโครงการหนูรักผักสีเขียวฯ ในหลายโรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย          

วันท่ี 5 - 11 กรกฎาคม 2560   

 

 

วิชาการรวมโครงการผสมเทียมสัตวปาหายากเพ่ือการอนุรักษ ณ เชียงใหมไนทซาฟาร ีวันท่ี 10 - 13 

กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริการวิชาการสูสังคมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคระบาดในปศุสัตว ณ บานหนองกุงใหญ 

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560   
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โครงการ "สัตวแพทย มข. รวมใจขอนแกนปลอดภัย หางไกลโรคพิษสุนัขบา" ในพ้ืนท่ีใกลเคียง

มหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 17 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 รวมออกใหบริการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาในเขตอําเภอพระยืน วันท่ี 21 กันยายน 256  

 

 

 

 

ออกเย่ียมโครงการแกจนฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน ในพ้ืนท่ีตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัด

ขอนแกน วันท่ี 22 กันยายน 2560 
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ตารางท่ี 27 รวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค 
ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 

1 1 กุมภาพันธ 
2560 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบด ี         
ฝายโรงพยาบาลสัตว และ ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน จรัสแสง เขารวมแสดงความยินดีกับบริษัท
ในเครือเวทโปรดักส ในการเปดบริษัท เวทโปรดักส รีเซิรซ แอนด อินโนเวชัน เซ็นเตอร 
จํากัด (VRI) ณ หอง INC 2D-1109-1111 ชั้น 11 อาคารกลุมนวัตกรรม 2 อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี  

2 29 มีนาคม 
2560         

ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทรลุน ไดรับเชิญจากกรมปศุสัตวใหทําหนาที่ในการเปนวิทยากรใน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (GMP) ในโรงงานปศุ

สัตวภายในประเทศสําหรับผูประกอบการ” ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเร่ืองการปฏิบัติที่ดีแก

ผูประกอบการซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติในการควบคุมกระบวนการผลิตน้ํานมดิบใหถูก

สุขอนามัยอันจะสงผลใหศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีการพัฒนาไปสูมาตรฐานและเก็บรักษา

น้ํานมดิบไดอยางถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยตอการบริโภค 

3 12 เมษายน 
2560       

ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทรลุน ไดรับเชิญจากสหกรณโคนมขอนแกน จํากัด เปนวิทยากร   
ในการอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในการตรวจสอบคุณภาพของน้ํานมโดยวิธีแอลกอฮอล 
70% วัตถุประสงคของการจัดอบรมเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและแกไขปญหาคุณภาพ
น้ํานมใหกับเกษตรกร ณ หองประชุมสหกรณโคนมขอนแกน จํากัด 

4 24 เมษายน 
2560      

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย ไดรับเชิญจากสหกรณโคนมพิมาย จํากัดเปนวิทยากร
อบรมเกษตรกรในหัวขอ “การจัดการกอนและหลังคลอดเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดวันทอง
วาง และการจัดการสืบพันธุโคนม” ณ หองประชุมโคนมพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและใหความรูแกสมาชิกในการจัดการฟารมโคนม
ของตนเองใหมีประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหอาชีพการเลี้ยงโคนม 

5 28 - 29 
เมษายน 2560   

ผศ.น.สพ.พงษธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว พรอมทีมงาน ดําเนินการ

จัดสัมมนาเร่ือง “การเพิ่มพูนความสามารถผูตรวจตดิตามภายในการตรวจติดตามการผลิต

ไกเพื่อการสงออก (Refreshment for update internal auditor: chicken exporting 

standard) ณ โรงแรมเซอรเจมส รีสอรท จังหวัดสระบุรี เปนการจัดสัมมนาเพื่อใหความรู

ความเขาใจใหแกบริษัทผูเลี้ยงสัตวปก (ไกเนื้อ) ใหไดรับความรูความเขาใจและสามารถนํา

ผลการศึกษาที่ ไดไปใชประโยชน เพื่อกําหนดแนวทางในการตรวจติดตามภายใน

กระบวนการผลิตเนื้อสัตวปก (ไกเนื้อ)  

6 24-26 
พฤษภาคม 

2560    

ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทรลุน ไดรับเชิญจากสหกรณโคนมขอนแกน จํากัด เปนวิทยากร   

ในการอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในการตรวจสอบคุณภาพของน้ํานมโดยวิธีแอลกอฮอล 

9.ยุทธศาสตร : รวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค 
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ว.ด.ป. รายละเอียดการใหบริการ 
70% วัตถุประสงคของการจัดอบรมเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและแกไขปญหาคุณภาพ

น้ํานมใหกับเกษตรกร ณ หองประชุมกัลยาณมิตร สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด    

7 27 พฤษภาคม  
2560    

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน จรัสแสง ไดรับเชิญจากบริษัท เวทโปรดักส รูมิแนนท เครือเวทโปรดักส 
จํากัด เปนวิทยากรบรรยายใหความรูกับเกษตรกร ในการจัดการเพื่อชวยลดจํานวนเซลล
โซมาติกในน้ํานม ณ สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด จังหวัดสระบุรี  

8 1 มิถุนายน 
2560 

ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ รวมโครงการ“ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา” ในพื้นที่
เทศบาลตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ซึ่งโครงการประกอบดวยกิจกรรม
ตางๆ ประกอบดวย การผาตัดทําหมัน การบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา       
การกําจัด/ปองกันเห็บหมัด โดยวัตถุประสงคนอกจากเพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ   
สุนัขบา เพื่อใหนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตรไดนําความรูทางดานวิชาชพีการสัตวแพทย        
ไปปฏิบัติในภาคสนามและใหบริการแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานโตน 

9 12 มิถุนายน 
2560    

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย ไดรับเชิญจากบริษัท ไบเออรไทย จํากัด เปนวิทยากร

อบรมเกษตรกรในหัวขอ “การปรับปรุงคุณภาพน้ํานมในฟารมโคนม และเยี่ยมฟารมโคนม

คุณอดุลย วังตาล” ณ สหกรณ โคนมหนองโพ จํากัด และอุดมแดร่ีฟารม โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหความรูเก่ียวกับการจัดการโคนมแกเจาหนาที่สงเสริมของสหกรณโคนม

หนองโพ จํากัด และพนักงานของบริษัท ไบเออรไทย จํากัด เพื่อนําความรูไปใชใน

ภาคสนาม และสงเสริมความรูแกเกษตรกรตอไป 

10 7 กันยายน 
2560 

รศ.ส.พญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย และผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล ไดรับเชิญ

จากบริษัท พีแดรีไลน จํากัด เปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในดานการ

จัดการดูแลสุขภาพโคนมและการจัดการระบบสืบพันธุในฟารมโคนมที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการ ณ หองประชุมเทศบาลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด  

11 22 กันยายน 
2560 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย ไดรับเชิญจากสหกรณโคนมพิมาย จํากัด เปนวิทยากร

ในการติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการฟารมสมาชิก      

โดยการใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ฝายสงเสริมงานฟารมและเขาตรวจติดตามเยี่ยมฟารม 

ในโครงการดังกลาว  
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รวมแสดงความยินดีกับบริษัทในเครือเวทโปรดักส ณ หอง INC 2D-1109-1111 ช้ัน 11 อาคารกลุม
นวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560   

 

 
 

 

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทรลุน เปนวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมปศุสัตว ณ โรงแรม    

เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 29 มีนาคม 2560 เปนวิทยากรอบรมเกษตรกร

ผูเล้ียงโคนม ณ หองประชุมสหกรณโคนมขอนแกน จํากัด วันท่ี 12 เมษายน 2560 และเปนวิทยากรอบรม

สมาชิกสหกรณโคนมขอนแกน จํากัด ณ หองประชุมกัลยาณมิตร สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด วันท่ี 24 - 

26 พฤษภาคม 2560 

 

 
 
 
 
 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย เปนวิทยากรอบรมเกษตรกร ณ หองประชุมโคนมพิมาย อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 24 เมษายน 2560 เปนวิทยากรอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ํานม  ณ สหกรณ

โคนมหนองโพ จํากัด วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 และเปนวิทยากรติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตและการจัดการฟารมสมาชิก วันท่ี 22 กันยายน 2560 

 

  

 
 

ภาพกิจกรรมรวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค 
 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ 2560 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 
 

 

117 

สัมมนาทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถผูตรวจติดตามภายในการตรวจติดตามการผลิตไกเพ่ือการ
สงออก ณ โรงแรมเซอรเจมส รีสอรท จังหวัดสระบุรี วันท่ี 28 - 29 เมษายน 2560   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน จรัสแสง เปนวิทยากรอบรมเกษตรกรผูเล้ียงโคนม ณ สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด 

จังหวัดสระบุรี วันท่ี 27 พฤษภาคม  2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมโครงการ “ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา” ของสํานักบริการวิชาการ ณ เทศบาลตําบลบานโตน 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 
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รศ.ส.พญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย และ ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล เปนบรรยายวิชาการ   

ดานโคนม ณ หองประชุมเทศบาลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด วันท่ี 7 กันยายน 2560 

 
 

คณะฯ จัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา เพ่ือพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 สถานีฟารมฝกนักศึกษาฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  นอกจากจะเลี้ยงสัตว   
เพ่ือรองรับการเรียนการสอน การวิจัยแลว ยังใหบริการดานสถานท่ี เพ่ือจัดอบรม/ กิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการ
รวมสรางสรรคการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของภูมิภาค  

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 มีการใหบริการดานสถานท่ีท้ังท่ีพัก และหองประชุม รวมท้ังสิ้น  
8 ครั้ง มีผูใชบริการ ท้ังสิ้น 555 คน จาก 6 หนวยงาน  ไดแก สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
มห าวิ ท ย าลั ยขอนแก น  ภ าควิช า ศั ลยศาสตร และวิท ยาการสื บ พั น ธุ  คณ ะสั ต วแพ ท ยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย  และองคการบริหารสวนตําบลผานอย อ.วังสะพุง 
จ.เลย  มีรายไดจากการใหเชาสถานท่ีเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น  70,900.- บาท  
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รายงานผลกรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560ารดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนน  
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