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เล่าสู่กันฟัง(ฉบับ 1-15 ธันวาคม 2563) 

เรียน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน 

 สวัสดีครับ “เล่าสู่กันฟัง” กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ ฉบับนี้เรากลับมาพบกันท่ามกลางการที่

หลาย ๆจังหวัดของประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งคาดว่ามีจุดตั้งต้นของการ

ระบาดมาจากตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า จากจำนวนตัวเลขรายงาน

ผู้ติดเชื้อทีม่ีอยู่ทุกวันโดยในส่วนของจังหวัดขอนแก่นเองเมื่อถึงวันนี้มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย 

ในขณะที่ในหลายจังหวัดตัวเลขของการเจ็บป่วยเพ่ิมข้ึนอย่างน่าตกใจ ในขณะที่ตัวเลขรวมของผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกได้

เลย 80 ล้านคนข้ึนไปแล้ว และจำนวนผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่ประมาณ 1,200,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีมี

อัตราการระบาดเป็นจำนวนมากอย่างสหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ อินเดีย ฯลฯ รวมถึงเพ่ือนบ้านในแถบอาเซียน

ของเราอย่างเช่นอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ต่างก็กำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนาตัวนี้อย่างหนัก 

นอกจากการป้องกันควบคุมโรคให้อยูใ่นวงจำกัดให้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือความ

เมตตา ความเห็นอกเห็นใจ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะสำหรับพี่น้องร่วมชะตาอย่าง

แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายแสนคน พวกเขาเหล่านี้แม้จะถูกมอง

ว่าเป็นต้นตอของการระบาดรอบใหม่ แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธข้อเท็จจริงได้ว่าการที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเรา

สามารถขบัเคลื่อนไปได้นั้นในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเราต้องพ่ึงพาแรงงานเหล่านี้ที่ทำงานที่คนไทยไม่ยอมทำแล้ว 

เพราะฉะนั้นนอกจากความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจหวังดีปรารถนาดีที่มีต่อพวกเขาแล้ว การดูแลรักษาเมื่อยาม

เจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญท่ีแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเช่นกัน และเพ่ือเป็นแนวร่วมในการหยุดยั้งการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ผมถือว่าเป็นหน้าที่/ความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน

ระมัดระวังในการป้องกันตัวเอง และบุคคลอ่ืน ๆ ให้ห่างไกลจากโรคนี้กันนะครับ สำหรับเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ผมมีสาระ

ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ครับ 

1.คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 28 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรเม่ือวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563  

ในนามของคณะ ผมขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 ของ
คณะ รวมทั้งมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะในรอบ
ปีการศึกษา 2562-2563 ทีไ่ด้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยการ
แสดงความยินดีที่เป็นทางการนั้นคณะได้จัดกิจกรรมขึ้นในเช้าวันเสาร์ที ่12 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 06.30 - 
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07.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เรียบง่ายภายใต้
แนวคิดการเว้นระยะห่างทางสังคม เรียบง่าย และกระชับแต่เน้นความประทับใจแก่บัณฑิตทุกคนรวมทั้งญาติมิตรที่
เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะต้องขอขอบคุณภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ที่ได้ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด
กิจกรรม “บัณฑิตมุทิตาสถาบันและการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 
2563” ขึ้น โดยกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้รำลึกถึง
บุญคุณของครบูาอาจารย์ รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นสถาบันทีป่ระสิทธิ์ประสาทวิชาแล้ว ยังเป็น
โอกาสทีบ่รรดาคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษารุ่นน้อง และญาติมิตรทั่วไปได้ร่วมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 28 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งหมด 77 คน ที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 นี้ โดยในงานมีกิจกรรมหลายอย่างที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความประทับใจ 
เช่น ไดม้ีการมอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ สพ.ญ.กัลยรัตน์  มโนภินิเวศ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 
และเหรียญทอง  และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.ปริญญา  สร้อยทองคำ  บัณฑิตสัตวแพทย์รุ่นที่ 28 
อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในส่วนของบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 28 นั้น มีผลการศึกษาที่
น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยมีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 6 คน (เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง 
1 คน) เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 26 คน คณะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในบัณฑิตทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะ
นอกจากบัณฑิตของเราจะมีอัตราการได้งานทำ/ศึกษาต่อที่สูงถึง 100% แล้ว ในการฝึกซ้อม การเข้าร่วมกิจกรรมก็
ได้รับความร่วมมือจากบัณฑิตเป็นอย่างดีมาก ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น นอกจากนั้น
จากการเตรียมการต้อนรับของคณะทั้งต่อบัณฑิตท่ีมารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งญาติบัณฑิตที่มาเฝ้าชมการ
ถ่ายทอดสดที่ห้องประชุมของคณะซึ่งได้จัดไว้ต้อนรับเป็นอย่างดี ได้รับคำชื่นชมและขอบคุณจากญาติบัณฑิตเป็น
อย่างมากในทุกตัวชี้วัด คณะจึงขอขอบคุณคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน รวมทั้งสโมสรนักศึกษา 
และนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินงานทุกอย่างจนงานของพวกเราสำเร็จลงได้ด้วยดีครับ 

2. การปรับโครงสร้างภายในกองบริหารงานคณะให้สอดคล้องกับการยกเลิกการใช้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

หลังจากท่ีคณะของเราได้มีการขอยกเลิกการใช้สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา บ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้า
ปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พ้ืนที่จำนวน 2,106 ไร่ ไปตั้งแต่เมื่อปี 2561 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2532 รวมเป็นระยะเวลา 30 ปี เหตุผลของการขอยกเลิกการ
ใช้หลักก็คือพ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นหิน ยากต่อการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ทำให้ในแต่ละปีคณะต้องจัดซื้อจัดหาพืช
อาหารสัตว์เป็นจำนวนมากจากบริเวณใกล้เคียง และนอกจากนั้นยังเป็นข้อจำกัดของการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อีก
หลายประการ เช่น จำนวนพื้นที่ใช้สอยที่น้อยมาก มีระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกือบ 200 กิโลเมตร 
การเดินทางต้องใช้ระยะเวลาที่นานทำให้เกิดความเสี่ยงในการเดินทางทั้งกับนักศึกษา และบุคลากร ทำให้ในช่วงห้า
หกปีก่อนการเลิกใช้งานมีอาจารย์และนักศึกษาไปใช้งานน้อยมาก กอปรกับการประเมินความคุ้มค่าของการเลี้ยงสัตว์
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บางชนิด เช่น สุกร สัตว์ปีก วา่การเลี้ยงเองกับการไปใช้งานกับฟาร์มหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างเช่น
คณะเกษตรศาสตร์เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากว่า ประหยัดกว่า ดังนั้นคณะกรรมการการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คราวประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงมีมติเสนอให้คณะของเราทำเรื่องขอยกเลิกการใช้งานสถานีฟาร์มดังกล่าว
ต่ออธิการบดีในขณะนั้น  ซึ่งหลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการใช้งานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาแล้วคณะได้มีการย้าย
บุคลากรส่วนหนึ่งกลับมาทำงานที่คณะ มีการจัดการขนย้ายครุภัณฑ์หลายอย่างที่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้งานที่คณะ 
และทำการจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์บางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากการดำเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อยกเลิกการใช้งานยังไม่เสร็จเรียบร้อย ประกอบกับการที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีความประสงค์
ที่จะใช้งานพ้ืนที่ดังกล่าวต่ออีกคณะจึงยังคงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไว้ที่สถานีฟาร์มฯอยู่จำนวนหนึ่ง และให้มีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่คณะตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินการที่
ค้างอยู่ก็คือการทีส่ถานีฟาร์มฝึกนักศึกษายังคงค้างเป็นงานหนึ่งในกองบริหารงานคณะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเป็นจริงที่คณะไม่ได้ใช้งานสถานที่ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว 
คณะโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะจึงได้มีมติในการยุบงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา และส่งเรื่องนี้ไปยัง
กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณาดำเนินการในการนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือยุบงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาดังกล่าว และเม่ือคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18 /2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้
มีมติในการยุบงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้ปัจจุบันกองบริหารงานคณะจะประกอบด้วย 
4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานแผนและงบประมาณ งานวิจัยและบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ
และสัตว์ทดลอง โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ที่ประจำสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาในปัจจุบัน แบ่งเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว 2 คน ซึ่งแต่เดิมได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของคณะนั้นทางมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นแหล่ง
งบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนลูกจ้างประจำที่มีอยู่จำนวน 3 คน ที่รับเงินเดือนจากงบประมาณ
แผ่นดินก็จะถูกโอนย้ายไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีต่อไป ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการของกอง
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
4.ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 
 คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 จากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ ครั้งที่11/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา น.สพ.ภาสวัฒน์ รุง่เรือง หรือ คุณหมอโอ๋ เป็น
ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของพวกเราด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณหมอโอ๋ถือได้
ว่าเป็นศิษย์เก่าที่นอกจากจะมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพเป็นอย่างสูงจนได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพการ
สัตวแพทย์โดยเฉพาะในวงการธุรกิจโคนมเป็นอย่างสูงแล้ว คุณหมอโอ๋ยังเป็นผู้ที่ได้เสียสละอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
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และทรัพย์สินช่วยเหลือ ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้
ผมขออนุญาตนำประวัติของคุณหมอโอ๋มาถ่ายทอดดังนี้ ครับ  
ประวัติการศึกษา 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประสบการณ์การทำงาน 

ปี 2542 – 2543 
- เป็นนายสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์ใหญ่ (โคเนื้อ -โคนม) ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ 
ปี 2544 – 2547 
- เป็นนายสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์ใหญ่ (โคเนื้อ -โคนม) ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี 2547 - ปัจจุบัน   
- ประกอบกิจการสานฝันฟาร์มโคนม 
- บริหารงาน บริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจงัหวัดขอนแก่น จำกัด : ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  ศูนย์รวมรวม 

ซื้อขายน้ำนมดิบ และจำหน่ายอาหารสัตว์ 
- บริหารงาน บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด : โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ( pasterization) 
- บริหารงาน บริษัท พีแดรีไลน์ จำกัด  : ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตพ้ืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัด

ร้อยเอ็ด   ศูนย์รวมรวม ซื้อขายน้ำนมดิบ และจำหน่ายอาหารสัตว์ 

- บริหารงาน หจก.เคเคมิลค์ 
ตำแหน่งปัจจุบัน 

- ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด 

- ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด 

- ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแดรี่ไลน์ จำกัด 

- ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นจำกัด ส่วนเคเค มิลค์  

- ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  

- ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์ 
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- เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบประเทศไทย 

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมดิบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

- เคยเป็นคอลัมนิสต์ (Columnist)ในหนังสือ THE COWS คอลัมน์ “คลินิก”โดยนายสัตวแพทย์ภาสวัฒน์  

รุ่งเรือง (หมอโอ๋) 

- เปิดให้บริการ คลินิกรักษาโคเนื้อและโคนม และประกอบกิจการฟาร์มโคนม 

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะในการบริหารรวบรวมน้ำนมดิบและสหกรณ์ผู้ผลิตนมพร้อม

ดื่ม รุ่นที่ 2 ” ที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬากรณ์ 

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ” ที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบการ การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ” ที่

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สสอ.ที่ 3 จ.นครราชสีมา 

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร สำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 

GMP (Codex)” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์” ทีศู่นย์เรียนรู้ GMP นมพาสเจอร์

ไรส์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  

- ได้ร ับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที ่ด ินจังหวัดขอนแก่น  ให้เป็นวิทยากรเร ื ่อง “การทำธุรกิจเพ่ือ
สังคม”(Social Enterprise) ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(smart farmer) กิจกรรมสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

รางวัลที่ได้รับจากการ บริหารงาน 

1. ได้รับโล่ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2557 

2. ได้ร ับเกียรต ิบ ัตรจาก สสว . ว่า บจ . กาฬสินธุ ์แดรี ่ฟ ูด ผ ่านโครงการสุดยอด SME PROVINCIAL 

CHAMPIONS ) กลุ่ม RISING STAR   ณ .วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

3. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า บจ. กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค  (OPOAI ) ณ วันที ่ 28  

มีนาคม 2559 

4. ได้รับมอบเกียรติบัตร จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเลือกให้เป็น 

 “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 
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5.  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  มอบโล่เชิดชูเกียรติ  รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 

2561   ณ วันที่ 25 มกราคม  2562 

6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเกียรติบัตร ให้บริษัทกาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัดเป็น

สถานประกอบการประสบความสำเร็จดีเด่น (Success Case ) “เพิ ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร  ให้ไว้ ณ 

28  มีนาคม  2562 

7. กรมปศุสัตว์ได้มอบเกียรติบัตร ให้บริษัทกาฬสินธุ์แดรี่ฟูด ในโอกาสให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน สัตว

แพทย์พระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2563 

5.จำนวนสมาชิกสัตวแพทยสภาในปัจจุบัน 
ในฐานะกรรมการสัตวแพทยสภาโดยตำแหน่งผมขอแจ้งข้อมูลสมาชิกสัตวแพทยสภาประจำเดือนพฤศจิกายน 

2563 นะครับว่าปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสัตวแพทยสภาทั้งหมด 11,140 ราย และมีจำนวนสมาชิกทีใ่บอนุญาตฯ สิ้นสุด/
ไม่ต่ออายุตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น 185 ราย ตามเงื่อนไขจากการประชุมคณะกรรมการสัตว
แพทยสภา ครั้งที ่4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ที่ประชุมพิจารณากรณีของสถานการณ์ฉุกเฉินในทุก
เขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรไทย เล็งเห็นว่าตามท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อาจจะทำให้การยื่นต่ออายุของสัตวแพทย์ที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 ไม่สามารถ
ดำเนินการยื่นต่อได้ จึงให้ยืดเวลาเพื่อดำเนินการยื่นต่ออายุใบอนุญาต หากมาหลังวันที่หมดอายุ ให้ยื่นต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ได้โดยไม่ต้องดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใหม่ โดยสามารถยื่นต่ออายุได้จนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 
2563 เห็นชอบขยายเวลาการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคมถึง
เดือนธันวาคม 2536 ให้สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยถือว่ายังคงมีสถานภาพเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จนถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 อีกครั้ง ก็มีความเป็นไปได้ว่าสัตวแพทย
สภาอาจจะมีมติเกีย่วกับเรื่องนี้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในขณะนี้คงต้องยึดตามมติของสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 7/2563 ไป
ก่อนครับ  
 ท้ายทีสุ่ดนี้ก็เช่นเคยนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาติดตามอ่าน “เล่าสู่กันฟัง” ผมหวังว่าข้อมูลที่

นำมาบอกเล่าในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในเล่าสู่กัน

ฟังฉบับหน้านะครับ สำหรับฉบับนี้สวัสดีครับ 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  
คณบดี 


