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โดยในส่วนของผลการด าเนินงานประกอบด้วยข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริม
ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ 
พัฒนา ถ่ายทอดและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และด้าน
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้
จัดท าออกเผยแพร่ต่อหน่วยงานต่างๆ  ต่อไป 

จากผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถขับเคลื่อน 
พันธกิจในแต่ละด้านให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดท าค ารับรอง
การ ปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งความส าเร็จทั้งสิ้นเกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
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  ปีงบประมาณ  2557 เป็นปีครบรอบปีที่ 28 ของการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงคณะได้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ 
รุ่นที่ 22 (รุ่นที่ 72 ของประเทศ)ออกไปรับใช้สังคมโดยรวมอีกหนึ่งรุ่น และถือว่า
เป็นปีมหามงคลส าหรับพวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จมา
เปิดอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ “อาคารสัตววิทยรักษ์” เ ม่ือวันที่ 16 
ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา และในรอบปีงบประมาณ 2557 ก็เป็นอีกปีที่บุคลากรทุก
ภาคส่วนของคณะได้ร่วมแรงร่วมใจในการท างานกันอย่างเข้มแข็งจนท าให้คณะได้
มีการด าเนินการตามพันธะกิจและยุทธศาสตร์ต่างๆได้อย่างครบครัน อัน
ประกอบด้วยด้านการเรียนการสอนหรือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านะบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยในด้านการผลิตบัณฑิตนั้นคณะ
ได้มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะในการเตรียมการรองรับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ก าลังจะมาถึง โดยมีเป้าหมายที่จะให้
นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ครบทุกคน ทางด้านการวิจัยคณะได้มีการปรับปรุงทั้งในเรื่องของ
หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนที่ดึงดูดใจให้บุคลากรให้ความส าคัญกับการท าวิจัยมากย่ิงขึ้นรวมถึงมีการเพิ่ม
งบประมาณด้านการวิจัยในภาพรวมของคณะมากขึ้นซ่ึงเชื่อว่าจะท าให้การท าวิจัยของบุคลากรของคณะมีความโดด
เด่นต่อเนื่องจากเดิมที่ได้มีการส่งเสริมด้านวัสดุและครุภัณฑ์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา นอกจากนั้นการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ(KVAC)ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของ
บุคลากร ทางด้านการบริการวิชาการนั้นเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่บุคลากรได้มีการร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีการน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไป นอกเหนือไปจากการให้บริการรักษาสัตว์ในโรงพยาบาล
สัตว์ของคณะ 
  ในขณะเดียวกันพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมก็เป็นอีกส่วนที่ส าคัญที่คณะได้ให้
ความส าคัญโดยในรอบปีที่ผ่านมาคณะได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นอกจากจะ
เป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของประเทศแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคง
ทางด้านจิตวิญญาณอีกด้วย ส่วนในด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคณะได้ให้ความส าคัญกับการ
บริหารองค์กรโดยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกสายอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนเป็น
รายบุคคล มีการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างรอบด้านเพื่อท าให้สอดคล้องกับพันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์กร 
นอกจากนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะได้เน้นการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
โดยเฉพาะการเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรทุกภาคส่วนด้วย นอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีสุขภาพที่ดีโดยจัดสรร
งบประมาณในการตรวจสุขภาพประจ าปี การเล่นกีฬา ฯลฯ 
  ทั้งหมดทั้งสิ้นของผลการด าเนินงานด้านต่างๆที่กล่าวมายากที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะ ทั้งในส่วนของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกๆท่าน 
และขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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โทรสาร :       0-4320-2404 , 0-4334-2693  
เวบ็ไซต์ :      http://vet.kku.ac.th/ 
 
 
รรจวัตนควาาเนร็นาา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูด้านศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ก่อตั้งขึ้นเป็น
คณะที ่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื ่อวันที ่ 13 พฤษภาคม2529  โดยเริ ่มรับนักศึกษารุ ่นแรกในปี
การศึกษา 2530 จ านวน 40 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จ านวน 95 คน/ปี  

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

โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ  และในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณส าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ โดยได้เริ ่ม
ก่อสร้างแล้วในปี 2551 และเปิดให้บริการ 1 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคารหลังเดิม 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณบดี 7 ภาควิชา และ 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

2. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา  ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 

3. หน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา  
 

วัตถุรรจสงค ์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให้บริการด้านการ

รักษาโรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
3. เพื่อกระจายก าลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึง  เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ด้านการ

ส่งเสริมก าลังคนในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้
สูงขึ้น  โดยเป็นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสัตว์ 

4. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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5 ตุลาคาป2553ป–ป4ปตุลาคาป2557 

 
5 ตุลาคาป2557ป–ปรัำำุปัน 
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ท ำเนียบคณบดีตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
(Dean of the Faculty of Veterinary Medicine) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ศ.น.สพ.ดร.เนชนดชัยปปรัตนเนศรษฐากุล 
วารจการด ารงต าแหน่ง 

11ปานถนุายนป2529 -ป 30 ตุลาคาป2533 
31 ตุลาคาป2533ปป-ป 4ปตุลาคาปป2537 

 

รศ.น.สพ.พนเนชฏฐ์ปปเนหลืองทองค า 
วารจการด ารงต าแหน่ง 

5ปตุลาคาป2537 -ป4ปตุลาคาปป2541 
 

รศ.น.สพ.รรจำักษ์ปปพัวเนพน่าพูลศนรน 
วารจการด ารงต าแหน่ง 

5ปตุลาคาป2541 – 4ปตุลาคาปป2545 
5ปตุลาคาป2545 – 4ปตุลาคาปป2549 

 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุ ีรัตน์ปปเนอี่ยาลจาัย 
วารจการด ารงต าแหน่ง 

5 ตุลาคาป2549 – 4ปตุลาคาปป2553 
5ปตุลาคาป2553 – 4ปตุลาคาป2557 

 

รศ.น.สพ.ชูชาตนปกาลเนลนศ 
วารจการด ารงต าแหน่ง 

5 ตุลาคาป2557ป–ปรัำำุปัน 
 



รายงานผลการด าเนนนนงานปรรจำ ารงงปรรจาา ป2557 
ค จสัตวแพทยศาสตรป์าหาวนทยาลัยขอนแก่น 

 

4 
 

 

ตารางที่ป1 ปรนปทของค จสัตวแพทยศาสตร์ปาหาวนทยาลัยขอนแก่น 

ปรนปทของค จสัตวแพทยศาสตร์ปาหาวนทยาลัยขอนแก่น 
วนสัยทัศน ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาช้ันน า อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของคณะสัตว

แพทยศาสตร์อาเซียน และอันดับ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพของเอเชีย ในปี 
2558 มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และ
เป็นองค์กรจรรยาบรรณ มุ่งเน้นคณุภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม 

พันธกนำ 
 

1. ผลิตบัณฑติสตัวแพทย ์ ที่กอปรดว้ย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับหลังปรญิญา 

2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย การชันสูตรโรคสตัว์ การบริการ และ
สร้างองค์ความรู้ใหม ่

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง  และให้บริการวิชาการแกส่ังคม สตัวแพทย์ บุคลากร
ดา้นการผลติสัตว์และประชาชนท่ัวไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

4. ท านุบ ารุงภูมิปญัญาพื้นบ้านและศลิปวัฒนธรรม อันดีงาม เพ่ือการพฒันาที่สมดลุและ
ยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและของประเทศโดยรวม 

เนร้ารรจสงค์หลัก 1. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health) 
2. บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสตัว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) 
4. เป็นองค์กรที่ท างานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and 

Enhanced Quality) 
ค่านนยา มุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม 

สารรถนจหลัก 
 

1. บัณฑิตสัตวแพทย์มคีวามพร้อมท างานในทุกพ้ืนท่ี (Ready to Work)  
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพหน่ึงเดียว (Research for One Health)   

เนอกลักษ ข์องค จ ศูนย์กลางสุขภาพสัตวเ์พื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community) 
อัตลักษ ์ของนักศึกษา บัณฑิตพร้อมท างาน  (Ready to Work) 

ตรารรจำ า 
ค จสัตวแพทยศาสตร์ 

รูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบันสถิตเหนือขอน
ไม้ซึ่งสลักเป็นช่ือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น  แบ่งเป็น 3 
ช่อง  มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือ
ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแก่การเรียนดีและคิดดี ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มี
ข้อความว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์" 

สีรรจำ า 
ค จสัตวแพทยศาสตร์ 

สีฟ้าหม่น (รหัสสี  C 80 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค จสัตวแพทยศาสตรป์าหาวนทยาลัยขอนแก่นป 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 6 

สถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและ
สถาบันจากสัตวแพทยสภา และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคณะมีการเตรียมตัวเพื่อรับรองการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้าน
สัตวแพทย์ การผลิตสัตว์และอาหารที่ปลอดภัย และเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community) 
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ำ านวนปุคลากรค จสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 224 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายผู้สอน มี
จ านวน 74 คน และสายสนับสนุน จ านวน 150 คน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2557 : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์)   

ตารางที่ป2 ลักษ จโดยรวาของปุคลากรป 

วุฒนการศึกษา 
สายผู้สอน 

สายสนัปสนุน 
ข้าราชการ พนักงาน รวา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 0 73 
ปริญญาตรี 9 3 12 56 
ปริญญาโท 16 7 23 20 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 34 5 39 1 

รวา 59 15 74 150 
อายุคนเนฉลี่ย สายผู้สอนป 44.96 สายสนัปสนุน 40.87 
อายุงานเนฉลี่ย สายผู้สอน 18.64 สายสนัปสนุน 13.13 

 
ต าแหน่งทางวนชาการสายผู้สอนปป:   ศ./ รศ. / ผศ. (คน)  = ป0/15/40 
                                            คิดเป็นร้อยละ =  74.32 
ต าแหน่งวนชาการสายสนัปสนุน ป:   เชี่ยวชาญ/ ช านาญการพิเศษ /ช านาญการ (คน)  =   1 / 18 / 18 
                                            คิดเป็นร้อยละ =  24.67 

 
 
หลักสูตรที่เนรดิสอน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในระดับปริญญาตรี จ านวน 22 รุ่น รวมจ านวน 
1,381 คน  และระดับบัณฑิตศึกษารวมจ านวน 46 คน และปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรและการขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

 ระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
o ภาคปกติ และโครงการพิเศษ 

 ระดับปริญญาโทป วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
o สาขาวชิาวทิยาการสืบพนัธุ์สัตว์ 
o สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
o สาขาวชิาสหวิทยาการสัตวแพทย์  (ปกต/ินานาชาติ) 
o สาขาวชิาสัตวแพทยส์าธารณสุข  (ปกต/ิโครงการพิเศษ) 

 ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต   
o สาขาวชิาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกต/ินานาชาติ) 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
o ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวชิาสตัว์เลี้ยง 
o ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ 

(ปกติ/นานาชาติ) 
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ำ านวนนักศึกษาปรจดัปรรนญญาตรีปแลจรจดัปปั ฑนตศึกษา 
 

ตารางที ่3 ำ านวนนักศึกษารัปเนข้าในรงการศึกษาป2557 
หลักสูตร สาขาวนชา ำ านวนป(คน) 
รจดัปรรนญญาตรี  
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปกต/ิโครงการพิเศษ                                                                                                                                                        84 
ระดับบัณฑิตศึกษา 9 
รรจกาศนียปัตรปั ฑนตทางสัตวแพทย์คลนนนก 
 สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง 2 

สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ ปกต/ินานาชาติ - 
รจดัปรรนญญาโท 
 สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ - 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปกต/ิโครงการพิเศษ   6 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  - 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ/นานาชาติ - 

รจดัปรรนญญาเนอก 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ/นานาชาติ 1 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานบริการศึกษา  คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 
 
ตารางที ่4 ำ านวนนักศึกษาำปการศึกษาในรงการศึกษาป2556 
หลักสูตร สาขาวนชา ำ านวนป(คน) 
รจดัปรรนญญาตรี  
สัตวแพทยศาสตรปั ฑนต รกตน/โครงการพนเนศษ 97 
รจดัปปั ฑนตศึกษา 11 
รรจกาศนียปัตรปั ฑนตทางสัตวแพทย์คลนนนก 
 สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง - 

สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ ปกต/ินานาชาติ - 
รจดัปรรนญญาโท 
 สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 2 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปกต/ิโครงการพิเศษ   2 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์  1 
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ/นานาชาติ 6 

รจดัปรรนญญาเนอก 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ปกติ/นานาชาติ - 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานบริการศึกษา  คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 
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ตารางที่ป5ปป ข้อก าหนดพนเนศษด้านสุขภาพแลจควาารลอดภัย 

ข้อก าหนดพเิศษด้าน
สุขภาพและความ

ปลอดภัย 

- การดูแลสุขภาพของบุคลากรโดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับบุคลากรทุกระดับ  
- คณะมีข้อก าหนดพิเศษให้บุคลากรที่ท างานสัมผัสกับสัตว์โดยตรง เช่น บุคลากรในโรงพยาบาล  

คณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี  
- บุคลากรที่ท างานในห้องรังสี ถือเป็นความเสี่ยงสูง จึงต้องได้รับการตรวจวัดรังสีเป็นประจ าทุก

เดือน  
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ติดตั้ง

กล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ   
- โครงการสุขภาพดีมีความสุข ลานกีฬา สนามแบดมินตัน การแข่งกีฬาบุคคลากร มี

กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้า เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ ใน หน้าที่การงาน งานที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

 
ตารางที่ป6 แสดงเนทคโนโลยีปอุรกร ์ปอาคารปเนพ่ือสนัปสนุนการให้ปรนการแลจรฏนปัตนงาน 

อาคารเนรยีน 

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

เนทคโนโลย ี
 

1. คณะมีระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั้งแบบผ่านระบบ Optic fiber และเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless LAN) ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ จุดเชื่อมต่อ (WIFI) จ านวน 20 จุด (ครอบคลุมทุก
พื้นที่) ซ่ึงสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จ านวนมากกว่า 5,588 คน ที่สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ 
internet ส าหรับให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าถึง   

2. คณะมีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล  
3. คณะมีการให้บริการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจอยู่สม่ าเสมอ  
4. เกี่ยวข้องกับการสอน การวิจัย การบริการวิชาการการ   
5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร 

ห้องสาุด 
 

1. มีหนังสือ 37,216  เล่ม 
2. วารสาร 51 ชื่อเร่ือง 
3. จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 จุด 
4. บริการ Tablet 10 เคร่ือง 
5. บริการ E-book 61 ชื่อเร่ือง 
6. บริการ Power Pack (อุปกรณ์ส ารองไฟ) 5 เคร่ือง 
7. บริการ E-journal 5 ชื่อเร่ือง 
8. บริการวีดิทัศน์และเทปบันทกึเสียง 416  แผ่น 
9. บุคลากรให้บริการประจ า  2  คน 
10. บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 23 เคร่ือง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  และพิมพ์งานแก่

นักศึกษา  
11. บริการที่นั่ง 240 ที่น่ัง เปิดให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

และมีบริการอื่นๆ ได้แก่  
- บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (บริการ D.D) และห้องสมุดของ

สถาบันอุดมศึกษา 
- บริการหนังสือพิมพ์และวารสารที่โรงพยาบาลสัตว/์ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง(ปรับอากาศ) 
- จัดซ้ือ/จัดหาหนังสือให้คณาจารย์และนักศึกษา  
- ให้บริการที่นั่งอ่านหนังสือส าหรับบุคคลภายนอก  
- บริการแนะน าฐานข้อมูล  
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- บริการจุดรับคืนหนังสือนอกเวลาราชการ  
- บริการที่น่ังอ่านหนังสือ วารสารที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์ บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ ที่

ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง (สถานีปรับอากาศ) และอาคารขวัญมอ 
- บริการที่น่ังอ่านหนังสือ 24 ชม. ในช่วงสอบ 
- บริการสอนใช้ฐานข้อมูล (ตามความต้องการของคณาจารย์/นักศึกษา) เช่น ฐานข้อมูล 

tunitim/scopus/sciecedirect 
- เปิดบริการเสาร/์อาทิตย์ 12.00-17.00 น. 

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล E-journals, E-book, E-thesis และ online free database ใช้ร่วมกับ
ส านักวิทยบริการ 

โรงพยาปาลสัตว ์
 

อาคารสัตววนทยรักษ ์
   หน่วยสัตว์เนล็ก มีทั้งหมด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 9,445 ตารางเมตร 
      ชั้นปB ประกอบด้วย ห้องประชุม และลานจอดรถ พื้นที่รวม 2,808 ตารางเมตร 
      ชั้นป1 ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ ห้องเวชระเบียน ห้องยา ห้องการเงิน ห้องฉีดวัคซีน ห้อง
ตรวจทางอายุรกรรม ห้องตรวจทางรังสีวินิจฉัย และห้องตรวจรักษาทางศัลยกรรม พื้นที่รวม 1,879 
ตารางเมตร 
      ชั้นป2 ประกอบด้วย คลินิกพิเศษ ห้องพักบุคลากร และสระน้ าเพื่อการออกก าลังกายและ
กายภาพบ าบัด พื้นที่รวม 1,733 ตารางเมตร 
ปปปปปปชั้นป3 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์ และห้องปฏิบัติการวิจัยทางสัตวแพทย์ 
พื้นที่รวม 1,226 ตารางเมตร 
      ชั้นป4 ประกอบด้วย ห้องสมุด หน่วยพัสดุ และส านักงานโรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่รวม 1,260 
ตารางเมตร 
   หน่วยสัตว์ร่วยใน (พื้นที่อาคารโรงพยาบาลสัตว์ หลังเดิม) มีห้องพักสัตว์ จ านวน 4 ห้อง  
   หน่วยสัตว์ใหญ่ปมีทั้งหมด 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 3,509 ตารางเมตร 
     คลนนนกา้า ประกอบด้วย โถงตรวจ  ห้องล้มม้า  ห้องเตรียมผ่าตัด  ห้องผ่าตัด  ห้องพักฟื้น  ห้อง
ทดสอบสมรรถภาพ   ห้องเอกซเรย์  ห้องตรวจพิเศษ  ห้องพักนักศึกษา พื้นที่ใช้สอยรวม 816 
ตารางเมตร 
     คลนนนกสัตว์เนคี้ยวเนอื้อง ประกอบด้วย ห้องรักษาลูกโค ห้องผ่าตัด  ห้องพักนักศึกษา คอกติดเชื้อ/
ไม่ติดเชื้อ จ านวน 2 ห้อง คือ ห้องสัมมนา  ห้องอายุรกรรม มีจ านวน 3 ห้อง คือ  ห้องพักเจ้าของ
สัตว์ พื้นที่ใช้สอยรวม 1,577 ตารางเมตร 
โรงพยาปาลสัตว์ป(หลังเนดนา) ปรับปรุงเป็นที่พักส าหรับสัตว์ป่วย พร้อมทั้งมีแผนเปิดให้บริการ 24 
ชม. 

สถานีฟาร์า 
ฝึกนักศึกษา 
อ.วังสจพุงป 
ำ.เนลย 

 

1.มีการบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  1 จุด 
2.มีลานจอดรถส าหรับ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อที่เพียงพอ (ประมาณ 100 คัน) 
3. มีบริการที่พักที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย ส าหรับบุคลากรภายในและหน่วยงานต่างๆใน
การจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ดังน้ี 

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

ได้แก่  สุกร (จ านวน 30 ตัว)  โคเน้ือ (จ านวน 55 ตัว)  กระบือ (จ านวน 45 ตัว) แพะ 
(จ านวน 20 ตัว) และแกะ (จ านวน 20 ตัว) 

สน่งอ านวยควาา
สจดวกปแลจควาา

รลอดภยั 

1. ที่จอดรถบุคลากร นักศึกษาและเจ้าของสัตว์ป่วย รองรับได้ประมาณ  150 คัน 
2. ที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา  รองรับได้ประมาณ 200 คัน 
3. โรงอาหารส าหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รองรับ
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ประมาณ 200 คน และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลยรองรับได้ประมาณ 150 คน 
4. ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมาคมศิษย์เก่า  
5. มีลานเอนกประสงค์ (ลานกีฬา และลานวัฒนธรรม) สนามกีฬาเอนกประสงค์ และสนามกีฬาเป

ตอง  
6. มีอุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด และระบบคีย์การ์ด 
7. จ้างยามรักษาความปลอดภัย 
8. จ้างเหมาดูแลลิฟต ์

อุรกร ์สนัปสนุน
การวนำัย 

ห้องปฏิบัติการ  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการภาควิชาอายุรศาสตร์  ห้องปฏิบัติการภาควิชาศัลยศาสตร์ 
สูติศาสตร์  ห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  และห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัช
ศาสตร ์

 
ตารางที ่7 สื่อเนผยแพร่ผลงานทางวนชาการปแลจควาารู้ด้านสัตวแพทย์สู่ชุาชน 
 

วารสารสัตวแพทย ์

วัตถุรรจสงค์ป:  เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยทาง 
สัตวแพทยศาสตร์  และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   
การดัชนีบทคัดย่อ :  ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thailand Citation Index (TCI) 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ CAB Abstracts 
ปรร าธนการ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวญัเกศ กนิษฐานนท ์
ผู้ช่วยปรร าธนการ : รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช, ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน     
กองปรร าธนการ : Prof.Kishio Hatai, Prof. James A. Will, Prof. Frank F 
Mallory 
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, รศ.ดร.วีระพงษ์ ลุลิ
ตานนท์, รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ, รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์, ผศ.น.สพ.ดร.
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์, ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยากุล, ผศ.น.สพ.ดร.สรร
เพชร อังกิติตระกูล, ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา, 
ท่ีอยูป่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 081-6621170  โทรสาร : 043-202404 
ก าหนดตีพนาพ์ป:  2  ฉบับ/ปี (เริ่มปี 2549) 

ำดหาายขา่วค จ 

 
 

วัตถุรรจสงคป์: ดังน้ี 
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
- เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้
เกิดในหมู่ประชาชนทั่วไป 
รอปเนวลาป: ประจ าวันที่ 1-30 ของเดือน 

“รายการเนวทีชุาชนป
NBT” 

 
 

ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น   
วัตถุรรจสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเพื่อเป็น
การสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่
ประชาชนทั่วไป 
การออกอากาศรายการป:  สามารถติดตามและรับทราบขอ้มูลขา่วสารทางด้านสัตวเ์ลี้ยง
กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ในรายการเวทชีมุชน เวลา 15.30-
16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น 
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สาเนด็ำพรจเนทพรัตนราชสุดาฯปสยาาปราราชกุาารี 
ทรงเนสด็ำพรจราชด าเนนนนทรงเนริดป"อาคารสัตววนทยรักษ์"ป 

โรงพยาปาลสัตว์ปค จสัตวแพทยศาสตร์ปาหาวนทยาลัยขอนแก่นป 
วันำันทร์ที่ป16ปธันวาคาป2556 
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ปุคลากรได้รัปรางวัล 
 

   ในช่วงปีงบประมาณ 2557 บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ  อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้  
 

รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย  ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์  และรศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ ได้รับยกย่องให้
เป็นผู้มีความสามารถด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนาวิชาการ และการจัดเรียนการสอน ให้แก่

นักศึกษา จนเป็นบัณฑิตพร้อมท างานในทุกพื้นที่  จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผศ.ดร.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยากุล  ได้รับรางวัลในการน าเสนอผลงาน
วิชาการภาคบรรยาย ระดับดีมาก  เรื่อง โปรตีนต้านเชื้อแบคทีเรียใน

น้ านมจากเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการจากการติดเชื้อ Streptococcus 
agalactiae” ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ปศุสัตว์ไร้
พรมแดน”  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ า  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในวันที่ 8-10 เมษายน 2557  
 
 

รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช และ    
ผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ได้รับรางวัล 

winning team ในการประชุม “One 
Health” โดย Thailand One Health 
University Network ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 
2557 จาก เร่ือง โปรตีนต้านเชื้อแบคทีเรียใน
น้ านมจากเต้านมอักเสบ 
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อ.สุวลักษณ์ ศรีสุภา  ได้รับรางวัลThe Best 
Oral Presentation Award  จากผลการ

น าเสนองานทางวิชาการ เรื่อง  The effect of sub-
acute ruminal acidosis challenge on 
inflammatory response and hoof pain in dairy 
heifers  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติสัตว
แพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2557  The 
15th KVAC International Conference “Sustainable Development on ONE Health” วันที่ 24-25 
เมษายน 2557  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น  
 
      บุคลากรได้รับรางวัล “ชื่นชายนนดีปด้วยไาตรีแลจขอปคุ ปสู่ป50 รงปแห่งการอุทนศเนพื่อสังคา” โดย

มหาวิทยาลัยได้าอปรางวัลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สร้างชื่อเสียง ท าคุณงามความดี 
ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2556 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยมีผู้ที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปี 2556 ดังนี้ 

- นางพิณซอ กรมรัตนาพร  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเลิศ 

- นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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นักศึกษาได้รัปรางวัล 
 

   ในช่วงปีงบประมาณ 2557 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ อันน ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจของคณะฯ คือ  

 
ปปปปปปปปปปปปป  

 นายศิวายุ รัตนะกนกชัย  ได้รับรางวัลที่ 3      

การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการสุขภาพ
สัตว์ภาคเหนือ ประจ าปี 2556 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 
เรื่อง Secreted Frizzled-Related Proteins 2 ในมะเร็ง 
Fibrosarcoma และมะเร็งเต้านมสุนัข  
 
              นางสาวสุภาพิชญ์   คันธาวัฒน์  นักศึกษาคณะสัตว

แพทยศาสตร์ ชั้นปีที่  5  สอบผ่านข้อเขียน ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ให้เป็นผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อ
ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
ประจ าปี 2557 คือเข้ารับการทดสอบด้านคุณธรรม จริยธรรม  โดย
นางสาวสุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ สามารถสอบผ่านด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ตามส าเนาประกาศคณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันและคัดเลือก นางสาวสุภาพิชญ์ คันธาวัฒน์ จะได้รับทุน 
การศึกษาตลอดปีการศึกษา 2556 และจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กรมปศุสัตว์เมื่อส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2557 แล้ว นอกจากนั้น หากเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมในปี
แรกที่เข้ารับราชการในกรมปศุสัตว์ นักศึกษาจะได้รับทุนให้ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศตามความสนใจของ
นักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก โดยทุนของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 

นางสาวสุภาพร น าประดิษฐ์ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  
ได้สมัครสอบแข่งขันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ เพื่อชิงทุน การศึกษาไปศึกษาด้านวัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น ฟรี เป็นระยะเวลา 
1 ปี  โดย Kanazawa University ให้ทุนการศึกษาเป็นเงิน  180,000 เยน/ปี และให้
สามารถท างานพิเศษได้ 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้สมัคร
สอบแข่งขันเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก ASSO ซึ่งเป็นองค์การสนับสนุน
ด้านการศึกษาของญี่ปุ่นที่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
นอกเหนือจากที่ Kanazawa University อีกในอนาคต เมื่อเดินทางไปศึกษาแล้ว เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย       
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ผลลัพธ์การด าเนนนนงานด้านค ุภาพ 
ผลลัพธ์ด้านการเนรียนรู้ของผู้เนรียนแลจด้านกรจปวนการที่าุ่งเนน้นผู้เนรียนปป:  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
และด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน  การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to work) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
และค่าเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 8 ปั ฑนตรรนญญาตรีที่ได้งานท าหรือรรจกอปอาชีพอนสรจภายในป1 รง 

ดัชนี ผลงาน 
บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

95 
4.75 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

100 
5 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ตารางที ่9 ควาาพึงพอใำผู้ใช้ปั ฑนต 

ดัชนี ผลงาน 
ความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑิต 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

83.60 
4.1 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ตารางที ่10 ผลงานของผู้ส าเนรำ็การศึกษารจดัปรรนญญาโททีไ่ด้รัปการตีพนาพ์หรือเนผยแพร่ 

ดัชนี ผลงาน 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
5 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

40.00 
5 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  
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ตารางที ่11  นักศึกษาแลกเนรลี่ยนไรแลจาาำากต่างรรจเนทศ 
ดัชนี ผลงาน 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมา
จากต่างประเทศ 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

5 
5 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

16.06 
5 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ผลลัพธ์ด้านการาุ่งเนน้นลูกค้า ป:  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าในการบริการสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal 
health hub for community) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และค่าเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 12 ควาาพึงพอใำผู้ใช้ปรนการสุขภาพสัตว์ของโรงพยาปาลปป 
ดัชนี ผลงาน 

ความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการสุขภาพ
สัตว์ของโรงพยาบาล   

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

89.00 
4.45 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ผลลัพธ์ด้านการาุ่งเนน้นปุคลากร 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผล
การด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และค่าเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 13  ร้อยลจของอาำารย์ที่าีคุ วุฒนรรนญญาเนอก 
ดัชนี ผลงาน 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

55 
4.58 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

52.06 
4.34 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

X 
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ตารางที ่14  ร้อยลจของอาำารย์าีต าแหน่งทางวนชาการป(ศ./รศ.) 
ดัชนี ผลงาน 

ร้อยละของอาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการ (ศ./รศ.) 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ  
เป้าหมาย : ค่าคะแนน   

25 
5 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

20.55 
5 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การแลจธรราาภนปาลป:  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และค่าเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 

 

ตารางที่ 15 ควาาพึงพอใำผู้ปรนหารปกรราการค จปแลจหัวหน้าภาควนชา 
ดัชนี ผลงาน 

ความพึงพอใจผู้บริหาร กรรมการ
คณะ และหัวหน้าภาควิชา 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

86 
4.3 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ตารางที ่16 ควาาพึงพอใำปุคลากรปแลจผู้ใช้ปรนการ   

ดัชนี ผลงาน 
ความพึงพอใจบุคลากร และ
ผู้ใช้บริการ   

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

80 
4 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

75.5 
3.78 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

X 
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ผลลัพธ์ด้านรรจสนทธนผลของกรจปวนการท างานปปป:  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานด้านการ
วิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน Research for one 
health คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และค่าเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 17 ผลงานวนำัยที่ได้รัปการอ้างอนงปCitation 
ดัชนี ผลงาน 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
Citation 

 

เป้าหมาย : ร้อยละ    
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

51 
2.55 

ผลงาน : ร้อยละ    
ผลงาน : ค่าคะแนน 

16.06 
5 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 
ตารางที ่18 งปรรจาา วนำัย 

ดัชนี ผลงาน 
งบประมาณวิจัย  

 

แหล่งทุน รงป2554 รงป2555 รงป2556 
งปรรจาา ภายใน 2,307,690.00 3,580,950.00 7,405,457.00 

งปรรจาา 
ภายนอก 

2,573,550.00 1,553,890.00 1,975,000.00 

สัดส่วนำ านวนเนงนน
วนำัยต่อคน 

1:68,749.86 1:78,997.54 1:144,314.72 

รวาท้ังสน้น 4,881,240.00 5,134,840.00 9,380,457.00 
 

เป้าหมาย : จ านวนเงนิ 
เป้าหมาย : ค่าคะแนน 

1 : 140,000 
4.66 

ผลงาน : จ านวนเงนิ 
ผลงาน : ค่าคะแนน 

1 : 144,314.72 
4.81 

ผลงานเทียบกบั
เป้าหมาย  

 

 

ผลลัพธ์ด้านการรรจกันคุ ภาพ   :  ผลลัพธ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  IQA  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอก
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการ
ด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ดังต่อไปนี้ 
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ผลลัพธ์การด านเนนนนงานการพัฒนาสู่รจดัปนานาชาตนป 
 
ข้อตกลงควาาร่วาาือปแลจควาาช่วยเนหลือำากต่างรรจเนทศ 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอย่างเป็นทางการ กับสถาบันในประเทศ ได้แก่  

1. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ข้อตกลงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในวัด จ.ขอนแก่น (โดยปศุสัตว์จังหวัด และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 224 แห่ง)  
3. ยุทธศาสตร์เนื้อนมไข่ จ.ขอนแก่นร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดเลย กับสถานีฟาร์มฝึกนักเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายธงชัย นิกรสุข 
** สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร) 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอย่างเป็นทางการ กับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่  
ระดับมหาวิทยาลัย 

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

Republic of China 
ระดับคณะ  

3. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of 
Agricultural Sciences, Sweden 

4. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Netherlands      
5. Faculty of Veterinary, Hanoi University of Agricultural, Vietnam 
6. Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Hue University of Agricultural 

and Forestry, Vietnam 
7. Faculty of Agriculture, National University of Laos, Lao People’s Democratic 

Republic       
8. Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University, The United States of 

America 
9. Faulty of Veterinary  Medicine, Bogor Agricultural University, Indonesia 
10. Faulty of Veterinary  Medicine, Airlangga University, Indonesia 
11. University of Hannover, Germany. 

ข้อตกลงความร่วมมือ  (MOA) 
12. South East Asia Veterinary School Association  (SEAVSA)  
13. Asian Association of Veterinary Schools (AAVS) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนนนงานปรรจำ ารงงปรรจาา ป2557 
ค จสัตวแพทยศาสตรป์าหาวนทยาลัยขอนแก่น 

 

19 
 

 

การำัดอปราปรรจชุาวนชาการปรจดัปนานาชาตน 
ชื่อการรรจชุาสัาานาป:  รรจชุาวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มข. คร้ังที่ 15 ประจ าปี 2557  The 15th 
KVAC International Conference “Sustainable Development on ONE Health” 
วัน/เนดือน/รงปที่ำัด :   24-25 เมษายน 2557  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 
วัตถุรรจสงค์ปป:  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ United States Agency for 
International Development (USAID) และ Tuft University   ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสัตว
แพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2557  The 15th KVAC International Conference “Sustainable 
Development on ONE Health” เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาการ และความก้าวหน้าในแวดวงสัตวแพทย์ ซึ่งได้น าเสนอในหัวข้อ สุขภาพองค์รวม  โรคหูดับที่เกิดจากการ
รับประทานเนื้อหมูดิบ  สถานการณ์โรคระบาดใหม่ที่ก าลังเพิ่มขึ้น  โรคสัตว์สู่คน  ฟาร์มปลอดโรคผู้บริโภค
ปลอดภัย ความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัย  มะเร็งในสัตว์เลี้ยง และการน าเสนอผลงานวิชาการ   โดย
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระชัย  โควสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะ/ศูนย์/ส านัก เข้า
ร่วมพิธีเปิดในคร้ังนี้ด้วย   นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา ด้วย 
ผู้เนข้าร่วาโครงการป: มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 700 คน (ศิษย์เก่าสัตวแพทยศาสตร์ มข.มากกว่า 300 คน) 
ประกอบไปด้วยประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส แคนาดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  เวียดนาม พม่า กัมพูชา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
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ตารางที่ป19  ปุคลากรเนดนนทางไรต่างรรจเนทศภายใต้ปปMOU    

ล าดัป 
ำ านวน
ปุคลากร 

สถาปัน/รรจเนทศ รจยจเนวลา วัตถุรรจสงค์ 

1 7 Faculty of Agriculture, National 
University of Lao, Nabong Campus 

7 ต.ค. – 8 ธ.ค. 56 สอนนักศึกษาลาว 
วิทยาเขตนาบง   6 2 – 20 มีนาคม 57 

6 5 -29 มีนาคม 57 
5 9–13 มีนาคม  57 
7 12–15 มีนาคม 57 
4 19–22 มีนาคม 57 
5 23 -27 มีนาคม57 

2 1 Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Putra, Malaysia 

8 – 24 ธ.ค. 56 เดินทางไปดูงานและดูแล
นักศึกษา ณ UPM, Malaysia 

 
ตารางที่ป 20  รายนาาอาำารย์ผู้เนชี่ยวชาญพนเนศษำากต่างรรจเนทศที่าาสอนที่ค จฯ 
ล าดัป ชื่อ-สกุล สถาปัน/รรจเนทศ รจยจเนวลา วัตถุรรจสงค์ 

1 Mr. Stanley Fenwick DAI, Thailand 30 ม.ค. 57 หารือความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

2 Prof.Malcolm Moore    
3 Dr.Thomas Schonewille Tufts University 11 เม.ย. 57 หารือความร่วมมือ

ทางวิชาการ 
4 Prof.Hendrik   11 เม.ย. 57 หารือความร่วมมือ

ทางวิชาการ 
5 Dr.Virginia Rentko Tufts University 23 เม.ย.57 หารือความร่วมมือ

ทางวิชาการและเป็น
วิทยากรในงาน 
preconference 

6 Dr.Jupo Kao National Chung Hsing 
University, Taiwan  

27 มิ.ย. – 15 ก.ค. 57 ศึกษาดูงานและดู
และนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

7 Dr.Chen Bo College of Animal Science 
and Technology, Southwest 
University, China 

9 – 15 ก.ค. 57 
ศึกษาดูงานและดู
และนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

 
ตารางที่ป 21  นักศึกษานานาชาตนรจดัปรรนญญาตรีแลจปั ฑนตศึกษาปรงการศึกษาป2556 
นักศึกษาต่างชาตนรจดัปรรนญญาตรี 

ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

นักศึกษาต่างชาติ 
สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นปี 

1 Miss. Maichoulor Vangxeng Laos Veterinary Medicine 3 
2 Miss. Sounaly Phommakone Laos Veterinary Medicine 3 

นักศึกษาต่างชาตนรจดัปปั ฑนตศกึษา 

ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

นักศึกษาต่างชาติ 
สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นปี 

1 Mr. Hoai Nam Nguyen Vietnam Ph.d of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

3 

2 Mr.SITHIXAY Kaylath Laos Ph.d of Science Program in 1 
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ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

นักศึกษาต่างชาติ 
สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นปี 

  Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

3 Mr. Hoang Chung Vietnam Master of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

2 

4 Mr. Truong Duc Nguyen Vietnam Master of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

2 

5 Mr. Somphanh Bounyavong 
  

Laos Master of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

2 

6 Mr. Thet Naing Aye Myanmar Master of Science Program in 
Interdisciplinary Veterinary Science 
(International Program) 

2 

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

1 

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

1 

9 Mr. Khampasong Ninnasopha Laos Master of Science Program in 
Theriogenology 
(International Program) 

2 
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ผลลัพธ์การด าเนนนนงานตาายุทธศาสตร์ 
 

ด้านรจปปปรนหารำัดการที่ดี 
 

โครงการการพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง “พัฒนาวิจัย พัฒนาคณะ” วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ  งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT” วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร
พิเชฏฐ์ฯ งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 

พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557  วันที่  14 มีนาคม 2557 ได้มีการจัดพิธีลง
นามข้อตกลงปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 ระดับคณะ ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีทุกคณะ 

 
โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ สัญจร ประจ าปี 2557 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมพิเชฏฐ์ฯ อาคารภูกระดึง สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

 
ด้านการผลนตปั ฑนตที่ดี 

 
นิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 ในโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ในช่วงเดือนมกราคม – เดือน
กุมภาพันธ์ 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายวิชาการได้จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์         
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

 

 

อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาและศึกษาดูงานภายใต้โครงการ สหกิจศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
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โครงการสัมมนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน  
2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวชิาการคณะสัตวแพทยจ์ัดอบรมการออกข้อสอบตามแบบมาตรฐานสัตวแพทยสภา วันที่ 5 มิถุนายน 2557 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารพิเชษฐ์ฯ  คณะสัตวแพทย ์

 
 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 

ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.เดินทางไปเยี่ยมค่ายฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 31 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ต าบลหนองกุงศรี และ ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่าง
วันที่ 11 - 21 มกราคม 2557 
 

 
 
 
 
 

โครงการนิทรรศการทางสัตวแพทย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการจัดนิทรรศการทาง
สัตวแพทย์ คร้ังที่ 1  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ  “เรียนรู้พระศาสนา รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2557       
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ วัดป่าศรีภูหอ อ.ภูเรือ จ.เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวนำัยแลจวนเนทศสัาพันธ์ 
 

ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เมธา ววรณพัฒน์ และ นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 

ประชุมวิจัยสถาบัน และการพัฒนาประสิทธิภาพงานประจ า (R2R) วันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ องค์กร DAI/RESPOND วันที่ 30 มค. 2557 ณ.ส านักงานคณบดี ชั้น 
5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ ม.แห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง วันที่ 21 เมษายน 2557  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
ต้อนรับอาจารย์จาก Tufts University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่  23 เมษายน 2557 และเป็นวิทยากรในงาน Pre 
Conference และงาน The 15th, KKU Veterinary Annual 
International Conference (KVAC) ในวันที่ 24-25 เมษายน 
2557 
 

 

ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารย์จาก National Chung Hsing University, ประเทศไต้หวัน วันที่ 
30 มิถุนายน 2557 ณ ส านักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนและอาจารย์จาก College of Animal Science,Southwest 
University, China (SWU) ประจ าปี 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ส านักงานคณบดีชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Veterinary Medicine, 
Utrecht University, The Netherlands วันที่ 7 สิงหาคม 2557      
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ด้านปรนการวนชาการ 
 

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้า
นานาชาติ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2556 
 

 
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ซีเกมส์ครั้งที่ 17 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2556 

  
ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 วันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 15 “Sustainable Development on One Health” วันที่ 24-25 เมษายน 
2557 ณ โรงแรมพูลแมน 
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อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ระบบ KKU MIS วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ 
เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 และการประชุมวิชาการบ าบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 20 วันที่ 19-
21  พฤษภาคม  2557 ณ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันดื่มนมโลก World Milk Day ขอนแก่น  วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ พ้ืนที่หน้าฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ   
อ.วังสะพุง  จ.เลย 
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สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน 
“Innovation for Life” ที่จังหวัดอุดรธานีวันที่ 17 – 
20 สิงหาคม  2557 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจร มข. ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557 ณ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 

 
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ จัดอบรมเกษตรกร 
วันที่ 1 – 3 กันยายน 2557 โดยได้จัดอบรมที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต.หนองหญ้า
ปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 

 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การจัดการโปรแกรมประเภท PDF” วันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ 
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สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย จัดอบรมเกษตรกร วันที่ 16-18 กันยายน 
2557 ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย 

 
ด้านการท านุป ารุงศนลรวัฒนธรราท่ีดี 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมอวยพรปีใหม่ 2557 แด่อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริจาคโลหิต  วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ลาน
อเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ วัดศรี
อุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย 
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กิจกรรมวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 28 ป ีวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ หน้าห้องสมุดคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดพิธีท าบุญ"สัตว์ทดลอง" ประจ าปี 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคาร
พิเชษฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 กันยายน 2557 จัดงานเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2557 แทนความขอบคุณ นายจิระศักดิ์         
สุทัศนะจินดา ผู้สร้างคุณประโยชน์ไว้ให้แก่คณะฯ  
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ด้านพัฒนาคุ ภาพแลจรจปปรรจกันคุ ภาพ 
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติงานดา้นการประกันคุณภาพ (KM QA) วันที่ 2 ตุลาคม 2556   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ 
เหลืองทองค า คณะสัตวแพทย์ 

 
โครงการ “EdPEx Coaching & Mentoring”  วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ "EdPEx Coaching & Mentoring"ครั้งที่ 2  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร
พิเชฎฐ์ฯ 
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โครงการ “EdPEx Coaching & Mentoring” คร้ังที่ 3  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคาร
พิเชฏฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
วันที่  10 เมษายน 2557 ได้จัดพิธีลงนามค ารับรองข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างคณบดีกับรองคณบดีทุกฝ่ายและหัวหน้าภาควิชาทุกภาคฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ “ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคณะท างานประกันคุณภาพ (VMQA Network) วันที่ 2 
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 
โครงการ “เตรียมความพร้อมการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2556” 
วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
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โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์” วนัที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 
5 อาคารพิเชฎฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการ”ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA 41 ตัวชี้วัด) ปีการศึกษา 2556” วันที่ 17 มิถุนายน 2557  ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์   

 
 

ด้านศนษย์เนก่าสัาพันธ์ที่ดี 
 
คณบดีร่วมงานคืนสู่เหย้าเรารัก มข. “50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โฮม ความรัก ความสุข และความทรงจ า” 
วันที่ 25 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
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การจัดกิจกรรม“คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ บริเวณ
สนามหญ้า หน้าอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ด้านชุาชนสัาพันธ์ 
 

ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ลาน
อเนกประสงค์ อาคารสิริคุณากร 

 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 33 ป ีวันที่ 23 ธันวาคม 2556 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  คณะวิทยาการ
จัดการ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ คณะวิทยาการจัดการ มข. 
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สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย จัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2557 วันที่ 11 
มกราคม 2557 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม “งานวันเรารักสัตว์เลี้ยง” เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันที่ 29 มีนาคม 
2557 

 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ส านักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร ์

 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมงานวันร าลึกวันก่อตั้งการบ ารุงพันธุ์สัตว์ไทย "ย่างเข้า 9 ทศวรรษ บ ารุงพันธุ์
สัตว์ก้าวไกล" วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
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คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยนิดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวันที่ 17 มิถุนายน 2557  

 
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจ าปี 2557 วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 
2557 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

 
 
ด้านการปรนหารำัดการทรัพยากร ทรัพย์สนน แลจทรัพย์สนนทางรัญญา เนพื่อพัฒนาให้เนกนดรรจโยชน์

สูงสุดแลจพึ่งตนเนองได้ 
 

 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ฯ  นอกจากจะเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย  และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนแล้ว ยังให้บริการด้านสถานที่เพื่อจัดอบรม / กิจกรรมอื่นๆ  อีกด้วย 
 

ตารางที่ป22 ปรนการด้านการเนรียนการสอนแลจงานวนำัยปรงการศึกษาป2556ป 

ว.ด.ร. ผู้ใช้ปรนการ 
ใช้สัตว์เนพื่อ ำ านวนสัตว ์&ปอาหารสัตว์ทีข่อใชป้รนการ 

การเนรียน 
การสอน 

วนำัย 
เนรียนที่
ค จฯ สุกร แพจ แกจ โค กรจปือ 

ฟาง 
(ฟ่อน) 

3 ก.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
18 ก.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 150 
21 ก.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
22 ก.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 140 

21 ก.ค.-1 ส.ค.57 ภ.สัตวแพทย ์  - -      - 
30 ก.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 150 
8 ส.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
15 ส.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
22 ส.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
28 ส.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
4 ก.ย.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - -  - - - 7 - - 
9 ก.ย.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - -  - - - 6 - - 
10 ก.ย.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
11 ก.ย.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
16 ก.ย.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
23 ก.ย.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
7 ต.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
14 ต.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
20 ต.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - -  - - - 7 - - 
22 ต.ค.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 
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ตารางที่ป23 ปรนการด้านการเนรียนการสอนแลจงานวนำัยปปรงการศึกษาป2556  
 

 
 

 
 
 

ว.ด.ร. ผู้ใช้ปรนการ 

ใช้สัตว์เนพื่อ ำ านวนสัตว ์&ปอาหารสัตว์ทีข่อใชป้รนการ 

การเนรียน 
การสอน 

วนำัย 
เนรียน
ที่

ค จฯ 
สุกร แพจ แกจ โค 

กรจปื
อ 

ฟาง 
(ฟ่อน) 

เนลือดแกจ 
(าล.) 

5 ม.ิย.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 150 - 
13 มิ.ย.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 - 
19 มิ.ย.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 140 - 
25 มิ.ย.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 150 - 
4 ก.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 - 
8 ก.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ  - - - - - 7 - - - 
17 ก.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 - 
12 ก.ค.- 

10 ส.ค.56 
ภ.ศัลยศาสตร์ฯ -  - 2 - - - - - - 

25 ก.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 120 - 
29 ก.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ  - - - 3 - - - - 200 
31 ก.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 - 
ส.ค.-ต.ค.56 ภ.สัตวแพทย์ฯ -  - - - - - - - 200 
7 ส.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 150 - 
20 ส.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 140 - 
24 ส.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 140 - 
30 ส.ค.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 130 - 
9 ก.ย.56 ภ.อายุรศาสตร์ 

(นศ.ลาว) 
 - - 50 - - - - - - 

9 ก.ย.56 ภ.อายุรศาสตร์  - - 35 - - - - - - 
11 ก.ย.56 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ - - - - - - - - 140 - 
24 ต.ค.56 ภ.สัตวแพทย์ฯ -  - - - - - - - 500 
9 พ.ย.56 ภ.อายุรศาสตร์  - - 35 - - - - - - 
22 พ.ย.56 ภ.พยาธิฯ  - - - - - - - - 200 
7 ธ.ค.56 ภ.อายุรศาสตร์  - - 35 - - - - - - 

11-12 ม.ค.
57 

ภ.ศัลยศาสตร์ฯ  - - 15 10 10 6 - - - 

12 ม.ค.57 ภ.อายุรศาสตร์  - - 35 - - - - - - 
1 ก.พ.57 ภ.ศัลยศาสตร์ฯ  - - 15 10 10 6 - - - 
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ตารางที่ป24 อัตราค่าเนช่าสถานที่ 
 

ที ่ สถานที่ 
ปุคลากรภายใน 

(าข.) 
ปุคลากร

ภายนอกป(าข.) 
หาายเนหตุ 

1 หอพัก (ส าหรับบุคลากร เป็นห้องพัดลม พักได้ 176 
คน) 

70.-/คน/วัน 100.-/คน/วัน ห้องส าหรัปป2ปแลจป6ป
คน 

2 หอพัก (ส าหรับนักศึกษา เป็นห้องพัดลม พักได้ 176 
คน) 

50.-/คน/วัน 70.-/คน/วัน ห้องส าหรัปป2ปแลจป6ป
คน 

3 ห้องพักปรับอากาศ (มีจ านวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน) 800.-/ห้อง/วัน 1,000.-/ห้อง/วัน อยู่หอพักภูเนรือ 
4 บ้านพักรับรองวังแก้ว (บ้านปรับอากาศหลังใหญ่) 1,000.-/คน/วัน 1,400.-/คน/วัน ส าหรัปป7ปคนปาีป1ปหลัง 
5 บ้านพักรับรองวังธาร (บ้านปรับอากาศหลังเล็ก) 800.-/ห้อง/วัน 1,000.-/ห้อง/วัน ส าหรัปป4ปคนปาีป1ปหลัง 
6 บ้านพักรับรอง 2 ชั้น (บ้านพัดลม) 600.-/ห้อง/วัน 800.-/ห้อง/วัน ส าหรัปป6ปคนปาีป1ปหลัง 
7 ห้องประชุมใหญ่ ปรับอากาศ 1 (บรรจุคนได้ 120 

คน) 
เกินเวลา ชั่วโมงแรก 
เกินเวลา ชั่วโมงถัดไป 

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

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

08.00-16.30ปน. 

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

800.-/ห้อง/วัน
200.-/ห้อง/วัน 
150.-/ห้อง/วัน 

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

08.00-16.30ปน. 

9 ห้องรรจชุาศรีสองรักป(08.00-16.30ปน.) 
เนกนนเนวลาปชั่วโางแรก 
เนกนนเนวลาปชั่วโางถัดไร 

300.-/ห้อง/วัน
150.-/ห้อง/วัน 
100.-/ห้อง/วัน 

500.-/ห้อง/วนั
200.-/ห้อง/วัน 
150.-/ห้อง/วัน 

รรัปอากาศปาีป2ปห้อง 
ปรรำุได้ห้องลจป30ปคน 

 
ตารางที่ป25 การให้ปรนการด้านสถานที่ รรจำ ารงงปรรจาา ป2557 

ว.ด.ร. ผู้ใช้ปรนการ 
ำ านวน
คน 

หาายเนหตุ 

22ปต.ค.56 สถานีต ารวจภูธรหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง 120  
7-10ปพ.ย.56 องค์การไฮเฟอร ์ 40  
25-27ปพ.ย.56 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ.หนองคาย 100  
10-11ปา.ค.57 ภาคศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 50 การเนรียนการสอน 
15-25ปา.ค.57 ภาควิชาวิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 110 ฝึกงาน 

31ปา.ค.-1ปก.พ.57 ภาคศัลยศาสตร์ ฯ   คณะสัตวแพทย์ มข. 60 เนรียนปังคัปสัตว ์
20ปก.พ.57 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ 200 กนำกรราเนข้าค่ายลกูเนสือ 

31ปพ.ค.-1ปาน.ย.57 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จ.เลย 30  
12ปาน.ย.57 ประชุมกรรมการคณะฯ สญัจร 20  
8ปก.ค.57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เลย 30  

21ปก.ค.-1ปส.ค.57 ฝึกงานนักศึกษา ภาคสตัวแพทย ์ 100  
23-24ปส.ค.57 โครงการปลูกป่า คณะสตัวแพทย ์ 140  
1-3ปก.ย.57 โครงการอบรมเกษตรกรผู้น าชุมชน 150  
16-18ปก.ย.57 โครงการอปราเนยาวชนปต.หนองหญ้ารล้อง 150  
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ผลการด าเนนนนงานด้านโรงพยาปาลสัตว์ปค จสัตวแพทยศาสตร์ 
 

การให้ปรนการโรงพยาปาลสัตว์ปค จสัตวแพทยศาสตร์ปรรจำ ารงงปรรจาา ป2557 
(1 ตุลาคาป2556-30 กันยายน 2557) 

 
ตารางที่ป26ปสถนตนำ านวนสัตว์ร่วยที่เนข้ารัปปรนการป 

สัตว์ที่เนข้ารัปปรนการ ในเนวลาราชการ(ตัว) นอกเนวลาราชการ(ตัว) รวา(ตัว) 

สุนขั 13,936.00 10699 24,635.00 

แาว 2,732.00 1856 4,588.00 

สัตว์รงก 319.00 137 456.00 

สัตว์ร่า/สัตว์แรลก 168.00 162 330.00 

หนู,กรจต่าย 288.00 188 476.00 

อื่น ๆ - 14 14.00 

รวาท้ังสน้น 17,443.00 13,056 30,499 

 
ตารางที่ป27ปสถนตนำ านวนสัตว์ร่วยที่เนข้าปAdmit  

สัตว์ที่รัปปรนการ ำ านวนป(ตัว) 

สุนขั 1512 

แาว 288 

วัว 16 

สัตว์ร่า/สัตว์แรลก/กรจต่าย 0 

รวาท้ังสน้น 1816 

  
ตารางที่ป28ปสถนตนำ านวนสัตว์ที่รัปปรนการห้องรฏนปตันการชันสูตร  

สัตว์ที่รัปปรนการ 
ำ านวนป(ตัว) 

นอกเนวลาราชการ 
ำ านวนป(ตัว) 
ในเนวลาราชการ 

รวา 

เนคาีคลนนนก 6582 11429 18011 

โลหนตวนทยา 3052 4790 7842 

รรสนตในเนลือด 3097 3920 7017 

ภูานคุ้ากนั 267 669 936 

ำุลทรรศน์วนนนำฉัยแลจอื่น ๆ 76 284 360 

รวาท้ังสน้น 13074 21092 34166 
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รายงานผลการด าเนนนนงานปรรจำ ารงงปรรจาา ป2557 

ค จสัตวแพทยศาสตร์ปาหาวนทยาลัยขอนแก่น 
 
 

ที่รรึกษา 
  ค ปดีค จสัตวแพทยศาสตร์ 
  รองค ปดีฝ่ายปรนหาร 
  รองค ปดีฝ่ายวางแผนแลจรรจกันคุ ภาพ 
  รองค ปดีฝ่ายวนชาการ 
  รองค ปดีฝ่ายวนำัยแลจวนเนทศสัาพันธ์ 
  รองค ปดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแลจศนษย์เนก่าสัาพันธ์ 
  รองค ปดีฝ่ายโรงพยาปาลสัตว์ 
 
 
ผู้ำัดท างานนโยปายแลจแผน 
 นายสาัยปแข็งขันธ์ปปนางอรัญญาปศนรนไกรวรร ปปปนางสาว ฐาภพปเนสชังปปปปนางอ้อยทนพย์ปสัพโส 
 

 
 
ข้อาูล 
 ภาควนชากายวนภาคศาสตร์ปปป  ภาควนชาพยาธนชีววนทยาปปป   
 ภาควนชาเนภสัชวนทยาแลจพนษวนทยาปปป  ภาควนชาสรีรวนทยา   
 ภาควนชาศัลยศาสตร์แลจวนทยาการสืปพันธุ์ปปป ภาควนชาสัตวแพทย์สาธาร สุขปปป 
ป ภาควนชาอายุรศาสตร์   โรงพยาปาลสัตว์ปปป 
 สถานีฟาร์าฝึกนักศึกษาปปป   งานปรนหารแลจธุรการ       
 งานงานคลังแลจพัสดุ      งานปรนการการศึกษาปปป   
 งานวนำัยแลจวนเนทศสัาพันธ์     หน่วยการเนำ้าหน้าที่ 
    

 
 

ขอขอปคุ ปค าำารย์ปปุคลากรปแลจนักศึกษาปทุกท่าน 
 
 

 
 ค จสัตวแพทยศาสตร์ปาหาวนทยาลัยขอนแก่น 

(Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University) 

 

123ปหาู่ที่ป16ปถนนานตรภาพปอ าเนภอเนาืองปำังหวัดขอนแก่นป40002 
โทรศัพท์ป:ป0-4320-2404,ป0-4334-2693ปแลจป081-6621170   

โทรสารป: 0-4320-2404ป,0-4334-2693 
http://vet.kku.ac.th/main 
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