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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 16-31 สิงหาคม 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” ฉบับครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม 2563 ผมขอน าเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว/

กิจกรรมต่างๆ ของคณะให้ทุกท่านได้รับทราบกันเช่นเคยครับ ในเดือนสิงหาคมนี้นอกจากเป็นเดือนมหามงคลเดือน

วันแม่แห่งชาติแล้ว ยังเป็นเดือนที่คณะของเราได้มีการจัดกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งอีกกิจกรรมหนึ่ง นั่นคือพิธีไหว้คร ู

ประจ าการศึกษา 2563 เนื่องจากในปีนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ตกอยู่ภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้งดการจัดพิธีไหว้ครใูนระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือลดความเสี่ยงของการระบาดของโรค 

ส่วนการจัดพิธีไหว้ครใูนระดับคณะให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละคณะแต่ต้องอยู่ภายใต้การด าเนินการตามมาตรการ 

social distancing ให้มากท่ีสุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง

ความกตญัญูกตเวทิตาแดคุ่ณครผูู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่วัยเยาว์มาจนถึงปัจจุบัน คณะโดยภารกิจด้านพัฒนา

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จึงได้ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครขูองคณะขึ้น โดยในพิธีไหว้ครปูีนี้มีหลาย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องซ่ึงผมจะทยอยน ามาเล่าสู่กันฟังทั้งในฉบับนี้และฉบับหน้าต่อไปครับ  

1.รางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจ าปี 2563 

หลังจากท่ีคณะก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาเกือบ 35 ปี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2529) มีบัณฑิตสัตวแพทย์ที่เป็นศิษย์เก่าส าเร็จการศึกษาแล้ว 28 รุ่น และมีศิษย์เก่าประมาณ 1,700 
กว่าคน ซึ่งในปัจจุบันศิษย์เก่าของคณะได้ท างานรับใช้ประเทศชาติ/สังคมอยู่ในแวดวงต่างๆ แทบจะเรียกได้ว่าใน
ทุกวงการที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีศิษย์เก่าจ านวนมากที่ท างานและประสบผลส าเร็จใน
หน้าที่การงาน และการใช้ชีวิตอย่างดียิ่ง ศิษย์เก่าถือว่าเป็นผู้มีบทบาทท่ีส าคัญต่อการพัฒนาคณะในทุกๆด้าน 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของคณะ และคณะก็ยังมีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนศิษย์เก่าทั้งปวงให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ความช านาญใน
ด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์แม้จะส าเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม ดังนั้น เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของคณะใน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ที่ได้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จนประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง ก่อให้
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงของศิษย์เก่าด้วยกันและบุคคลทั่วไป
ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่า “ฟ้าหม่นมอดินแดง” คณะจึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2563 นี้มีการ
มอบรางวัล จ านวน 10 รางวัล โดยแบ่งออกเป็น  3 ด้าน คือ ด้านวิชาการและวิจัย ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ 
และด้านบริหารภาคธุรกิจเอกชนและโรงพยาบาลสัตว์ โดยรายชื่อศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล ประกอบด้วย 
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  ด้านวิชาการและวิจัย 
1. รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 

 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา  ลีทองดี  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 

 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์  พริ้งเพราะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ 
1. ผศ.น.สพ.ดร.เชวง  สารคล่อง  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 

 ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตสกลนคร 
2. น.สพ.วิเชียร  จารุเพ็ง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. น.สพ.พรชัย  อินทร์ค าดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 
 ต าแหน่ง หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านบริหารองค์กรภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลสัตว์ 
1. น.สพ.เจริญ  ภูศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 

 ต าแหน่ง Country manager บริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ฟิลิปปินส์ 
2. น.สพ.นพนันท์  ธงฤทธิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 

 ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเครือ เวท โปรดักส์ จ ากัด 
3. สพ.ญ.สุวิมล  อามาตย ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 

 ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ ผู้ช านาญการด้านสัตว์ปีก  
 บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

4. น.สพ.อัตพล  ทองอร่าม ศิษย์เก่ารุ่นที ่18 
 ต าแหน่ง National Sales Manager บริษัท Cargill siam Co., Ltd. และ 

ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ในเครือ Pro-Vet 
 อนึ่ง เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้รางวัลศิษย์เก่าของคณะ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มี

ความชัดเจน และเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน ผมขอใช้โอกาสตรงนี้บอกเล่าข้อมูลให้ทราบเพ่ิมเติมดังนี้ครับ ใน

ปัจจุบันคณะจะมีการให้รางวัลศิษย์เก่าอยู่ จ านวน 2 รางวัล คือ 
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1.รางวัลศิษยเ์ก่าที่เราภูมิใจ ซึ่งผมได้เริ่มด าเนินการขึ้นเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา โดยปกติรางวัลนี้จะมอบให้

ในงานคืนสู่เหย้าของสมาคมศิษย์เก่าของคณะ ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันแรกของการจัดประชุมวิชาการะดับ

นานาชาติทางสัตวแพทย์ หรืองาน KVAC (Khon kaen Veterinary Annual International 

Conference) ซึ่งคณะได้ร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้นทุกปี แต่เนื่องจากในปี 2563 เกิดการระบาดของโรคโควิด-

19 คณะจ าเป็นต้องเลื่อนและงดการจัดประชุม KVAC จึงได้พิจารณามอบรางวัลนี้ในงานไหว้ครู ประจ าปี 

2563 แทน 

2.รางวัลศิษยเ์ก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ เป็นรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ทาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดให้คณะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน

เพ่ือรับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรางวัลนี้จะมีการมอบในงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ซึ่งเป็น

งานที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้นในช่วงเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน

ทุกวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี (มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา

เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับแรกได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2509 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ภายหลังการรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ปี 2507)   

ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีการมอบรางวัลให้ศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จและประกอบคุณ

งามความดีแก่สังคม 2 รางวัล คือ 

1.รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัลโดยสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมอบในงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ร่วมกับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะ โดยรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจนี้เสนอชื่อโดยสมาคม/ชมรมศิษย์เก่า

ของแต่ละคณะ หรือชมรม/สมาคมของแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาค องค์กรละไม่เกิน 2 ชื่อ 

2.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุด

ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งมวล (ปัจจุบันมีประมาณ 170,000 คน) ด าเนินการโดยสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ าปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่างๆ (ประมาณ 7-8 ด้าน เช่น ด้าน

วิชาการ ด้านวิจัย ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ด้านธุรกิจเอกชน ฯลฯ) จะได้เข้ารับโล่รางวัลใน “งานสืบทอด

ปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง“ ซึ่งจัดขึ้นในวันซ้อมใหญ่ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเป็นระยะเวลา 

1 วัน ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี   
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2.รางวัลนักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ในพิธีไหว้ครูประจ าปีของคณะในทุกๆปีนั้น มีกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจไม่แตกต่างจาก

กิจกรรมอ่ืนๆ และถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการแสดงถึงความชื่นชมยินดีในความมุมานะและมุ่งม่ันของนักศึกษา

ที่มีความรับผิดชอบต่อการท าหน้าที่ของตนเอง ทั้งในด้านของการเรียนและการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็น

แบบอย่างที่ดีของบรรดานักศึกษาด้วยกัน โดยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ

ยอดเยี่ยมและผลการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ดังนี้ครับ   

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี คะแนนเฉลี่ยสะสม 
1. นักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ละช้ันปี 

1.1 นางสาวชลนิภา   ตั้งวานชิกพงษ์ 623180007-9 1 3.93 
1.2 นางสาวฑิฆัมพร  ดีอินทร์ 623180028-1 1 3.93 

1.3 นางสาวกัญญาพัชร  แดงสกุล 623180042-7 1 3.93 

1.4 นางสาวจีรประภา  วัชรกุล 613180005-2 2 3.86 
1.5 นางสาวชนิกานต์ อุณหนันท์ 603180058-0 3 3.76 

1.6 นางสาวอวัสฎา  นิติวิสิฎฐากร   593180036-9 4 3.90 

1.7 นางสาวอภิชยาภรณ์  มานะจึงเจริญ 583180044-9 5 3.89 
2. นักศึกษาผู้ท ากิจกรรมดีเด่น 

2.1 นายดนุเดช  เดชวัฒนธรรม 583180035-0 5 - 

3.การมอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 

ในนามของคณะผมขอขอบคุณทางบริษัทเอกชน คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรทุกๆท่านเป็น

อย่างสูงยิ่งที่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของเรา แม้ว่าอาจจะไม่สามารถ

สนับสนุน/ช่วยเหลือได้ทั้งหมด แต่ผมเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษาเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งก าลังใจในการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักศึกษาของเรามีพลัง/มีความมุ่งมั่นต่อการท าหน้าที่ของตนเองต่อไป โดยในพธิีไหว้ครปูี 2563 นี้มีผู้มี

จิตใจอันเป็นกุศลมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของเรา จ านวน 13 ท่าน รวมเป็นเงิน 340,000 บาท 

รายละเอียดดังนี้ครับ  

1. ทุนการศึกษาจากเงินรายได้ประจ าปีของคณะ จ านวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 
40,000 บาท    
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วิสัยทัศน์ : คณะสัตวแพทยศาสตรช้ั์นน าของเอเชีย  สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม 

(A leader in  veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better  society for all) 
 

2. ทุนการศึกษาของโรงพยาบาลสัตว์โปรเวท (น าโดย น.สพ.อัตพล ทองอร่ามและเพื่อน ) 
จ านวน 7 ทุนๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท  

3. ทุนการศึกษาของ บริษัท เวท โปรดักส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท  
4. ทุนการศึกษาของ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย จ านวน 2 ทุนๆ ละ 

15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท  
  5. ทุนการศึกษาของ น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 และเพ่ือน) จ านวน 2 ทุนๆ ละ 
10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท  
  6. ทุนการศึกษาของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล จ านวน 3 ทุนๆ 
ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท  

7. ทุนการศึกษาของ น.สพ.อนุรักษ์ ณุวงษ์ศรี (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15) จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 
บาท   

8. ทุนการศึกษาของ รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 
10,000 บาท  

9. ทุนการศึกษาของ “ศิษย์เก่ารุ่นที่ 19 และเพื่อน” จ านวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท  รวมเป็น
เงิน 10,000 บาท นักศึกษาท่ีได้รับทุน ได้แก่ 

10. ทุนการศึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย จ านวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  

11. ทุนการศึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและดิจิทัล จ านวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท  

12. ทุนการศึกษาของ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ จ านวน 2 ทุนๆ ละ 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  

13. ทุนการศึกษาของ นางสมบัติ  แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา จ านวน 1 ทุน 
เป็นเงิน 5,000 บาท           

ช่วงท้ายของเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ ผมก็อยากจะเน้นนะครับว่าขณะนี้โลกของเราก าลังอยู่ในช่วงระบาดของ
โรคโควิด-19 จากรายงานล่าสุดมีคนติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 25 ล้านคน ไปแล้ว และมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 850,000 
คน และประเทศเพ่ือนบ้านรอบข้างหลายประเทศก็ก าลังอยู่ในช่วงของการระบาดมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันควบคุม/ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคนี้กันครับ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
คณบดี 


