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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มุ่งก้าวสู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก” ภายใต้สถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐและประกอบกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ที่มีค่อนข้างสู ง ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ทาให้ การบริหารคณะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาคณะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นอย่างมาก โดย
ประการแรกในความพยายามที่จะตอบสนอง ส่งเสริม และสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจานวนและ
คุณภาพของงานวิจั ยที่ ได้รั บการตี พิมพ์ในวารสารวิ จัยระดั บนานาชาติ เป็ น
ตัวชี้ วัดส าคั ญ ทาให้ คณะได้พยายามในการที่ จะส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของคณะให้สูงขึ้น และได้มีการกาหนด
มาตรการต่างๆ เช่น การเพิ่มเงินทุนวิจัยในคณะให้สูงขึ้น การแสวงหาความร่วมมือกับ ทั้งภาครัฐ/เอกชนในการ
สร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในสภาพการณ์จริง การเพิ่มทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประการต่อมาในส่วน
ที่เป็นผลมาจากความคาดหวังของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความคาดหวังสูงมากต่อ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ ทาให้ในกระบวนการผลิตบัณฑิตนั้นได้พยายามมุ่งเน้นให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของการ
เป็นบัณฑิตพร้อมทางาน (Ready to Work) ให้มากที่สุด ส่งผลให้คณะต้องพัฒนาบุคลากรทุกสายอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ รวมทั้งมีการประสานงานสร้างเครือข่ายกับหน่ว ยงานหรือองค์ กรภายนอกทั้งส่ วนราชการ
ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ฟาร์ม บริษัท เป็นต้น เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการทางานทุกพื้นที่
นอกจากนั้น คณะยังได้ให้ความสาคัญกับพันธกิจอื่นๆ โดยในด้านการบริการวิชาการนั้นได้พยายามใน
การพัฒนาศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการทั้งงานวิจัยและตัวอย่ างจาก
ฟาร์มเกษตรกรทั่วภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์อย่างต่อเนื่อง ในด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะยังได้ให้ความสาคัญอย่างสม่าเสมอ ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรได้จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสาคัญทางศาสนา ส่ วนด้านการพัฒนาองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพและ
ตรวจสอบได้นั้น ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการต่างๆ อย่างเต็มที่
ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาคส่วนราชการและเอกชนที่ได้มีส่วน
ร่วมให้การดาเนินงานของคณะ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลาดับ
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ข้อมูลทั่วไป
ประวัติการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มาเป็นระยะเวลานาน โดยตั้งแต่เมื่อ
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2511 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2511 ที่ประชุมมีมติรับ
หลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและการดาเนินงานขึ้น ผลการประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้ เตรี ย มการจั ดตั้งคณะแพทยศาสตร์ทุกสาขา วางโครงการกาลั งคน ขอความช่ว ยเหลื อจา ก
ต่างประเทศในโครงการระยะยาวด้วยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
โดยให้เสนออนุมัติต่อรัฐบาล เพราะเป็นโครงการสาคัญมากและระยะยาว
2. เปิดโรงเรียนพยาบาลในมหาวิทยาลัย ให้รับนักศึกษาเข้าเรียนได้ตั้งแต่ปี 2513 ในการจัดทาแผน
รวมของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรากฏว่าจะต้องใช้เงินทั้งสิ้นจานวน 73,442,000 บาท ซึ่งภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสาหรับนักศึกษาแพทย์ปฏิบัติการขนาด 500-600 เตียง และ
คณะต่ า งๆ (แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทั น ตแพทยศาสตร์ เภสั ช ศาสตร์ ส าธารณสุ ข ศาสตร์ เ ทคนิ ค
การแพทย์ และสัตวแพทยศาสตร์) ดังนั้น โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 3 (2515-2519) หลังจากนั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ และก่อตั้งคณะต่างๆ ขึ้น (คณะพยาบาลศาสตร์รับนักศึกษารุ่นแรก ปี 2515 คณะแพทยศาสตร์รับ
นักศึกษารุ่น แรก ปี 2516 คณะเทคนิคการแพทย์รับนักศึกษารุ่นแรก ปี 2521 คณะทันตแพทยศาสตร์รับ
นักศึกษารุ่นแรก ปี 2522 คณะเภสัชศาสตร์รับนักศึกษารุ่นแรก ปี 2523 คณะสาธารณสุขศาสตร์รับนักศึกษา
รุ่นแรก ปี 2523) ยกเว้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งและรับนักศึกษาเข้าเรียน
จนกระทั่งปี 2523 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13
กุมภาพั น ธ์2523 แต่งตั้ง คณะกรรมการการศึก ษาความเป็นไปได้ใ นการจั ดตั้งคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ผล
การศึกษาเห็น ว่าควรจัดตั้งคณะสั ตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลั ยขอนแก่นต่อมาในปี 2526 ได้มีคาสั่ ง
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่นที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 และคาสั่ งมหาวิทยาลั ยขอนแก่นที่
2125/2526 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2526 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ในปี 2529 หลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 นับเป็นโรงเรียนสอนสัตวแพทย์แห่งที่ 3
ของประเทศไทย และเป็ น โรงเรี ย นสอนสั ต วแพทย์ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคแห่ ง แรก ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณทิ ศ
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อของพื้น ที่มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ใกล้ กับศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ติดกับโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ริมถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการ
แต่งตั้ง ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนแรก และในปี 2530
ได้มีการเปิดรับนักศึกษาสัตวแพทย์ รุ่นที่ 1 จานวน 40 คนปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
จานวน 95 คน/ปี
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1)สายผู้สอน 2)กองบริหารงานคณะและ(3)โรงพยาบาล
สัตว์ ตามประกาศมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ฉบั บที่ 2969/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะสั ตว
แพทยศาสตร์ ฉบั บที่ 07/2561 ลงวั น ที่ 15 มกราคม 2561 และประกาศคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ฉบั บที่
034/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1. สายผู้สอน แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ระดับพรีคลินิก (1.กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ 2.กลุ่มวิชา
สรีรวิทยา 3.กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 4.กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) และ ระดับ
คลินิก (1.กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา 2.กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 3.กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ 4.กลุ่ม
วิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง 5.กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์)
2. กองบริหารงานคณะ แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานแผนและงบประมาณ
งานวิจัยและบริการการศึกษางาน ห้องปฏิบัติการและสัตวท์ดลอง งานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
3. โรงพยาบาลสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ งานบริหารและธุรการ และงานบริการวิชาการ

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะฯ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และ
วิเทศสัมพันธ์

กองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
(ผู้อานวยการกองบริหารงานฯ)

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์
(รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์)

หน่วยพรีคลินิก

งานบริหารและธุรการ

หน่วยคลินิก

งานบริการวิชาการ

งานแผนและ
งบประมาณ

งาน
บริหารและ
ธุรการ

งานวิจัยและ
บริการการศึกษา

งานห้องปฏิบัติการ
และสัตว์ทดลอง

งานสถานีฟาร์ม
ฝึกนักศึกษา
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โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยู่บ ริเวณคณะสั ตวแพทยศาสตร์ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง) เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์และสนับสนุน การเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี้ยง
และสัตว์เศรษฐกิจ นับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครื่องมือที่ทันสมัยและ
ให้บริการครอบคลุมไปถึงผู้เลี้ยงสัตว์จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงด้วย ปัจจุบันกาลังอยู่ในช่วงของการ
พัฒนาเป็นศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์อีกทางหนึ่ง
งานสถานี ฟ าร์ ม ฝึ ก นั ก ศึ ก ษา ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นนาดอกไม้ อ าเภอวั ง สะพุ ง จั ง หวั ด เลย ห่ า งจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสาหรับนักศึกษาทางด้านการจัดการสัตว์
เบื้องต้น และบางวิชาในทางคลินิกปฏิบัติ
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คณะผู้บริหาร
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หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ
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หัวข้อ
ปณิธาน
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ประเด็น

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยและการให้บริการ
วิสัยทัศน์
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ชั้ น น าของอาเซี ย น มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นสุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ย ว
(Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health)
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่ อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม ในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
4. ทานุบารุงภูมปิ ัญญาพืน้ บ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
เป้าประสงค์หลัก
1. บัณฑิตพร้อมทางาน (Ready to Work)
2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)
4. ทานุบารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(Cultural Conservation)
5. เป็นองค์กรที่ทางานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and
Enhanced Quality)
ค่านิยม
มุ่งเน้นผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อสังคม
สมรรถนะหลัก
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร แ ก้ ปั ญ หา สุ ข ภ า พ สั ต ว์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัฒนธรรมองค์กร
การร่วมมือร่วมใจประกอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการ
มุ่ ง มั่ น สู่ การเป็ น สถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต งานวิ จั ย บริการสุ ข ภาพสั ต ว์ แ ละชุ ม ชนอย่ า งมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
เอกลักษณ์ของคณะ ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community)
อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ บัณฑิตพร้อมทางาน (Ready to Work)
สาเร็จการศึกษาจาก
คณะ
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บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
บุ คลากรของคณะ รวมทั้งสิ้ น 213 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ มหลั กตามลั ก ษณะของสายงาน คื อ
สายผู้สอน มีจานวน 72 คน และสายสนับสนุน จานวน 141 คน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
จานวนบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รวม

สายผู้สอน
9
62

สายสนับสนุน
1
62

รวม
10
124

ร้อยละ
4.69
58.22

1
72

25
23
30
141

26
23
30
213

12.21
10.80
14.08
100

จานวนสายสนับสนุน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ตาแหน่งความก้าวหน้าบุคลากร
ปฏิบัติงาน ชานาญงาน

10
5
15

7
1
1
9

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

24
2
26

11
2
13

11
9
1
21

1
1

จานวนสายผู้สอน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ปริญญาตรี
5
4
2
ปริญญาโท
9
3
ปริญญาเอก
11
25
13
รวม
16
38
18
-

รวม
11
12
49
72

ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2561: ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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ผลงานความภาคภูมิใจ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณาจารย์ บุคลากร สายสนับสนุน นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ อันนามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะ
ดังนี้
บุคลากร
บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2560 มีดังนี้
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน
ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา
ด้านการสอนระดับปรีคลินิก
อ.สพ.ญ.ดร.สุภัตรา จิตติมณี
ด้านการสอนระดับคลินิก
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ด้านจรรยาบรรณ
ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู
ด้านจรรยาบรรณสายผู้สอน
นทพ.พิทัย กาญบุตร
ด้านจรรยาบรรณสายสนับสนุน
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ด้านพัฒนานักศึกษา
ผศ.วราภรณ์ ศุกลพงศ์
ด้านพัฒนานักศึกษาสายผู้สอน
นายประพันธ์ แก่นจาปา
ด้านพัฒนานักศึกษาสายสนับสนุน
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น
ด้านสนับสนุนการประกันคุณภาพ
นางสมบัติ แสงพล

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น
ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน
นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์
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บุคลากร
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น
ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป
น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์
นายพุฒิพงษ์ พงษ์พันธ์

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น
ด้านสนับสนุนการศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น
ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
ด้านนวัตกรรมดีเด่นสายผู้สอน
นายสุบรร จันทะเสน
ด้านนวัตกรรมดีเด่นสายสนับสนุน
รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการและสังคม
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ประเภทวิชาการ
น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์
ประเภทวิชาชีพ
นางสาวสายพิณกิวสันเทียะ
ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รางวัลลูกจ้างประจาผู้มีผลงานดีเด่น
นายอัมพร ไกรษรศรี

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.น.สพ.ดร.บัณ ฑิต ย์ เต็ง เจริญ กุล ได้ร ับ รางวัล นัก วิจ ัย ดีเ ด่น ( Excellent
Researcher Award) ระดับ เหรียญเงิน (Silver Medal Researcher Award)
ประจาปี 2560 ของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
อ.สพ.ญ.ดร.น้าฟ้า เฟื่องบุญ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสรีรวิทยา
ณ Kitasato University ประเทศญี่ปุ่น
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บุคลากร
อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(สาขาวิชาปรสิตวิทยา) ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.
รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ด้านนโยบาย ประจาปี พ.ศ. 2560 ในฐานะนักวิจัยโครงการ “การขยายโอกาส
ธุรกิจเนื้อโคไทย”

บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทางานอย่างดีเยี่ยม ประจาปีประมาณ พ.ศ. 2560-2561

น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย

นายจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว นายปรีชา พันสอน

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา

อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์

สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทะโคตร

สพ.ญ.นิตยา บุญบาล

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศการนาเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
นศ.สพ.ณัชานน ศรีสุชน นศ.สพ.พงษ์วสิน สิมมาทัน และ นศ.สพ.
ธีรชน กมลเลิศ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ภายใต้การ
ดูแลของ ผศ.ดร.จรี รั ต น์ เอี่ ยมสะอาด และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุ ธ
พันธ์อารีวัฒนา ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากการ
นาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในหัวข้อ
“Synergistic Effect of Antioxidant Activity of Clove Essential
Oil in Combination with Plai Essential Oil and Vitamin E”
ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC) ครั้งที่ 19
วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศการนาเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
น.สพ.พีระพัฒน์ ดีสุข นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation
ในการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในหัวข้อ
“Shortening of Days Open by Modified Cosynch Protocol in
Early Postpartum Dairy Cows: A Preliminary Report” ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC) ครั้งที่ 19 วันที่ 5
เมษายน 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
รางวัลประกวดดาว-เดือน ประจาปี พ.ศ.2561
นศ.สพ.ภาสันต์ ดีอุดมวงศา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
และ นศ.สพ.แพรวา ธัญญกุลสัจจา เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายและ
ได้รางวัล popular vote ในการประกวด ดาว-เดือน ประจาปี
การศึกษา 2561
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารธุรกิจ
น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นทื่ 1 ได้รับการ
พิจ ารณาคั ดเลื อกจากสมาคมศิ ษย์ เก่ า มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ นให้ ได้ รั บรางวัล “ศิ ษย์ เ ก่ า
เกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ”ประจาปี พ.ศ.2560 โดยนอกจากจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
วิช าชีพการสั ตวแพทย์ แล้ ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมายั งได้ มีส่ ว นส่ งเสริ มและสนับสนุ น
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง
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ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
ศ.สพ.ญ.ดร.ธิ ด ารั ต น์ บุ ญ มาศ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ จั ย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560”

ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจาปี พ.ศ. 2560
น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และ น.สพ.วชิระ
แก้วสิงห์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ
ประจาปี 2560” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าคนแรกที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 และเป็นศิษย์เก่าคนแรก
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

ศิษย์เก่าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
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ศิษย์เก่า
รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจาปี พ.ศ.2561
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของคณะทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้ประกอบอาชีพ
จนสาเร็จอย่างดียิ่ง และได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงของศิษย์เก่าด้วยกันและบุคคลทั่วไปคณะจึงได้มีการให้
รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจดังนี้
กลุ่มทางานราชการ
1.สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ตาแหน่ง ปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี
2.น.สพ.อภิรักษ์ อุทธา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ตาแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น
3.ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ตาแหน่ง รองอธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี

กลุ่มธุรกิจเอกชน
1.น.สพ.สุรพงศ์ เอกวงษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ตาแหน่ง ผู้จัดการบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จากัด
2.น.สพ.ฉัตรวิรุฬ ไพยศิริพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ตาแหน่ง ประธานกรรมการ เวทแอนนี่ มอลล์ กรุ๊ป
3.น.สพ.พิทักษ์ชัย อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จากัด
4.น.สพ.โยธิน พันธุ์ศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการ White Ocean Vet Vietnam Co.,Ltd

กลุ่มโรงพยาบาลสัตว์เอกชน
1.น.สพ.ศักดิ์ชาย คงสมบัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ตาแหน่งเจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์
2.น.สพ.ศุภชัย ศรีผาย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย
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ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
ของบริษัทโซเอทิส ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศิษย์เก่าดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อีกหนึ่งวาระ)
รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
รุ่นที่ 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒ นาวิช าการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2565
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ผลลัพธ์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
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ผลลัพธ์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยยึดกรอบนโยบายและพันธกิจสาหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 – 2562 คณะได้ดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
ยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
ยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปสู่ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ : ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ : ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
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1.ยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคณะเพื่อให้ มีสภาพแวดล้อม
มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และ
การทางานที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
วัน เดือน ปี
1 18 ตุลาคม
2560
2

22
พฤษภาคม
2561

รายละเอียดการดาเนินงาน
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อม
ด้วย บุคลากรสานักงานคณบดีได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จานวน 100 ต้น ณ บริเวณพื้นที่หน้า
อาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อเป็นการช่วยกันเสริมเติมความเป็นพื้นที่สีเขียว (Green
campus) อีกช่องทางหนึ่งให้กับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะ
ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา จานวน 100 ต้น เพื่อเป็นการช่วยกันเสริมเติมความเป็นพื้นที่สีเ ขียว
(Green campus) อีกช่องทางหนึ่งให้กับพื้นที่ของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคาดหวังว่า
ต้นไม้ที่ปลูกเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจสาหรับบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะสัตวแพทยศาสตร์จดั กิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ (วันที่ 22 พฤษภาคม 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2.ยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งรวบรวมขององค์ ความรู้ที่หลากหลายด้าน
สัตวแพทย์เป็นองค์กรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล รวมถึงการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้กว้างไกล และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาอาชีพให้ผู้ที่ศึกษา
กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
วัน เดือน ปี
1 24 – 25
ตุลาคม
2560

รายละเอียดการดาเนินงาน
งานบริการการศึกษาและนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ได้ให้การต้ อนรับและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแก่สถาบันกวดวิชาจากค่าย
One Up Academy ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากค่าย One Up Academy ได้ให้
ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ จานวน 80 คน
2
21
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีอ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
พฤศจิกายน และนางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนาหัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาพร้อมบุคลากร
2560
งานบริการการศึกษา และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต แก่นักเรี ยนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ฝ่ายมัธยมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ ประมาณ 50 คน
3 29 มีนาคม ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่า ยวิชาการ และ นางรั คณภรณ์ ใจไวย์ธนา
2561
หัวหน้าภารกิจทะเบียนและประเมินผลการศึกษา พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา
และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก (P.A.S.Tutor) มีนักเรียนชั้นมัธยม
ชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม
และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรคณะจานวน 60 คน
4 30 มีนาคม ผศ.น.สพ.ดร.วี รพล ทวี นั น ท์ และนางรั คณภรณ์ ใจไวย์ ธ นา หัว หน้ า ภารกิ จทะเบี ย นและ
2561
ประเมินผลการศึกษาพร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปี
ที่ 5 ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียน
จากสถาบันกวดวิชา CosmeTutorhouse มีนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5จากโรงเรียน
ต่างๆให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรคณะฯ จานวน 200 คน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
ต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาจากค่าย One Up Academy (วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2560)

ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) (วันที่ 21 พฤศจิกายน2560)

ต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา พี่เอก (P.A.S.Tutor) (วันที่ 29 มีนาคม 2561)

ต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CosmeTutorhouse (วันที่ 30 มีนาคม 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3.ยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ มีการ
บริหารภายในแบบมีส่วนร่วม เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพโดยเน้น
ระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและการสะสมความเชี่ยวชาญในความรับผิดชอบ มีเทคโนโลยี
และสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 17 ตุลาคม ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 4 เพื่อ
2560
ติดตามการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและเพื่อสนับสนุนให้ความรู้และให้คาปรึกษาในการ
ดาเนินการตามแผน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อานวยการสานักหอสมุด
เป็ นที่ปรึกษาและนางสาววิ ลาวั ลย์ คาสอนทา จากส านั กงานประกันคุณภาพ ท าหน้ าที่ เป็ น
ผู้ประสานงาน
2 19 ตุลาคม หน่วยกิจการนักศึกษาฯ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อให้
2560
ผู้บริหารคณะได้ชี้แจง แนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในภาพรวมทั้งหมดและสร้างความ
เข้าใจด้านการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะในภาพรวม
3
7
รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี พร้อมด้ วยคณะผู้ บริหาร ได้ ร่ วมประชุ มบุ คลากรสาย
พฤศจิกายน สนับสนุนเพื่อหารือและร่วมกันกาหนดแนวทางการปรับโครงสร้างสานักงานคณบดีเพื่อรองรับการ
2560
ปรับโครงสร้างใหม่ของคณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ.2558
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ปรับโครงสร้างสานักงานคณบดีที่จะเกิดขึ้นต่อไป
4 9 ธันวาคม รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี พร้อมด้ วยคณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ ายวางแผนและ
2560
ประกั นคุ ณ ภาพจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การการน าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ กษาเพื่ อการ
ดาเนินการที่ เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 โดยมี
ผศ.เสาวลั ก ษณ์ สุ ข ประเสริ ฐ ผู้ อ านวยการส านั ก งานประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนาเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาและการนาเกณฑ์การดาเนิ นการที่เป็นเลิ ศ (EdPEx) มาใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในระดับคณะ
5 25 ธันวาคม ฝ่ ายวิ ชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึกษาได้ จั ดประชุ มสั มมนา
2560
อาจารย์ ประจาหลักสูตร เพื่ อพั ฒนาอาจารย์ ประจาหลักสูตร และอาจารย์ในสั งกัดคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งทางวิชาการ
6 26 ธันวาคม งานคลั ง และพั ส ดุ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ส าหรั บ บุ ค ลากรด้ า นการพั สดุ
2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสาคัญในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุมากขึ้น ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรด้านการพัสดุจากสานักงานอธิการบดี และจากคณะวิชา
ต่างๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีให้
เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
7 28 ธันวาคม งานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2560
2560 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรี และร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ต่างๆ ของคณะ และในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรคณะ และช่วงค่าจัดให้มีงานเลี้ยง
การแสดง “Vet KKU Got ทะเล้น” ของแต่ละหน่วยงาน และร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่มี
ผลงานดีเด่นโดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มี
ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ
8
1
งานบริหารและธุรการ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจาปี 2561ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลและเอา
2561
ใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตนและมีการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น
9
22
ภารกิจด้ านสารสนเทศได้ จั ด อบรมให้ ความรู้ด้ านคอมพิ วเตอร์ แก่บุ คลากรเรื่อง “โปรแกรม
กุมภาพันธ์ WindowsRepair” วิทยากรโดย นายยรรยง วังปรีชา นักสารสนเทศ
2561
10 6 มีนาคม ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2561 เรื่อง
2561
“การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)” วัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรทุกสายงานได้ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปั จจุบันของคณะ และเพื่ อนาจุ ดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ไปพัฒนาและแก้ปัญหาของคณะ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร้างความรู้สึกที่ดีในการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบงาน
ของคณะต่อไปซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้
11 9 มีนาคม ฝ่ายบริหารได้จัดโครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
2561
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรผู้ช่วยสอน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้สั ตว์ ทดลองเพื่ อการเรียนการสอนที่ ถูกต้องเหมาะสม ใช้สั ตว์ทดลองด้ วยหลั กความเมตตา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้
สั ตว์ ทดลองเพื่ อการเรี ยนการสอนโดยได้ รั บเกียรติ จาก รศ.น.สพ.ดร.สมบู รณ์ แสงมณี เดช
ผู้ อ านวยการศู นย์ สั ตว์ ทดลองภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ผศ.น.สพ.
เกียรติพิเชฎฐ์ โคมิน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์
นิยม จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 15 มีนาคม งานบริหารและธุรการ ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิ รส์ท (ประเทศไทย) จากัด จัดโครงการ Staff
2561
Wellness Program ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพสาหรับบุคลากรในองค์กร ให้ใส่ใจในเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพของตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกาลังกาย และการดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในแต่ละปีด้วย
13 22 มีนาคม ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning รายวิชาในสังกัดคณะสัตว
2561
แพทยศาสตร์ นาโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับงานวิจัยและ
บริการการศึกษา โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วั ฒนชั ย และอ.สพ.ญ.ดร.ธนิ กุล ศรีธัญรัตน์ เป็ น
วิทยากรอบรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการนาโปรแกรมสาเร็จรูป Google Form และ
Kahoot มาใช้ เพื่ อสร้างเครื่องมือสื่ อการสอน อาทิ การสร้างคาถาม-ตอบ ในรายวิ ชาการออก
ข้อสอบออนไลน์การสร้างแบบประเมินออนไลน์ เป็นต้น
14 4 เมษายน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand
2561
Veterinary Dean Consortium; TVDC) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
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15 20 เมษายน
2561

16 29 เมษายน
2561

17

18-20
พฤษภาคม
2561

18 3 มิถุนายน
2561

19 5 มิถุนายน
2561
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รายละเอียดการดาเนินงาน
คณบดีคณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประธานภาคีเป็นประธานที่
ประชุม และมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 9 สถาบันร่วมเป็นองค์ประชุม
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งภาคีคณบดีก็ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในฐานะของการเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ รักษามาตรฐานของการ
ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนให้ข้อมูลและชี้แนะสังคมให้รู้และเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
ฝ่ายวิชาการได้จัด โครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสู ตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ประจาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์และสาขาอายุรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการ
ตรวจรับรองสถาบันฯ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชานาญการแห่งประเทศไทยสัตวแพทยสภา
นาโดย ศ.(กิตติคุณ)น.สพ.ดร.อติชาติ พรมมาสา ประธานอนุกรรมการฯ กระบวนการตรวจรับรอง
ประกอบด้วยการนาเสนอการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตร โดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา
จิ วากานนท์ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ชาการ และผศ.น.สพ.พงษ์ ธร สุ ว รรณธาดา รองคณบดี ฝ่ า ย
โรงพยาบาลสัตว์ นาเสนอการจัดการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อรองรับการจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้มีการตอบข้อซักถาม และมีการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ผลการตรวจรับรองทั้งสอง
หลักสูตรได้ผ่านการรับรองในเบื้องต้น และสามารถที่จะรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561
โรงพยาบาลสัตว์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
(มะหมามาราธอน) ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 32 ปี คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้
เห็นประโยชน์ของการดูแลสุ ขภาพและการออกกาลั งกายโดยการเดิน -วิ่ง ออกกาลั งกายเพื่ อ
สุขภาพ นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับกองทุน
โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์หรือกองทุนสัตววิทยรักษ์
โรงพยาบาลสัตว์ จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization
Development: OD) สาหรับบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ ณ The Sez hotel บางแสน จังหวัด
ชลบุรี โดยบริษัท โซเอทิส ประเทศไทย จากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนวิทยากรในการ
จั ดอบรมสั มมนา หั วข้อ “เทคนิ คการสร้ างระบบบริ การให้ เป็ นเลิ ศ (Customer Service
Excellence)” ในครั้งนี้ พร้อมนี้ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารงาน
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยเวชระเบียน คลังเวชภัณฑ์ การเงินและบัญชี
รวมถึงการให้บริการสัตว์ป่วยใน และห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางการแพทย์
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดการประชุมผู้จัดการ
ทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการทาความเข้าใจกับบรรดาผู้จัดการทีมของทีม กรีฑาจากสถาบันอุดมศึกษา จานวน 54
สถาบัน ที่ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันและคณะสัตวแพทยศาสตร์ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดการแข่งขันกรีฑา
ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพหลักสูตร (KM-QA) ประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่ างผู้รับผิดชอบหลั กสูตรต่างๆ ที่จะช่ วยสนั บสนุนให้การจัดการศึกษาการ
บริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเป็น
ช่องทางในการสื่ อสารเพื่ อความเข้ าใจในทิศทางเดี ยวกั น นอกจากนั้ นยังเป็ นช่องทางในการ
นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) สามารถปฏิบัติตามได้จนบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของ
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20 8 มิถุนายน
2561

21

13
มิถุนายน –
กันยายน
2561

22

21
มิถุนายน
2561

23

25
มิถุนายน
2561

24 20 สิงหาคม
2561

25 23 สิงหาคม
2561
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การดาเนินงาน
งานบริหารและธุรการ ได้จัดสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานคณะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การทาความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรกรกองบริหารงานคณะในการส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธะกิจต่างๆ ของคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “การบริหารกองบริหารงานคณะภายใต้โครงสร้างใหม่” โดยเปิดให้มีการซักถาม
เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการคณะและบุคลากรร่วมให้ข้อเสนอแนะซักถามประเด็นที่
สงสัย
งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากร
สายสนับสนุน โดยจัดอบรมทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ
และมี ความรู้ ความสามารถในด้ านการฟั งการพู ดได้ อย่ างถูกต้ อง โดยเฉพาะการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องทั้งในที่
ทางานและชีวิตประจาวัน
คณะได้ มี การเปิ ดเวที แสดงวิ สั ยทั ศน์ ของผู้ เสนอตั ว เข้ ารั บ การสรรหาเป็ นคณบดี คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ วาระที่ 5 ตุลาคม 2561–4 ตุลาคม 2565 ในงานดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอตัว
ได้แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการบริหารงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า โดยเป็นนโยบายที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยผู้เสนอตัวเป็นคณบดีมีทั้งสิ้น 5 ท่าน คือ รศ.น.สพ.ดร.
สรรเพชญ อังกิติตระกูล ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แดงมณีเดช
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์บุตรอุดมและรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ โดยมีบุคลากรของคณะทั้งสาย
ผู้สอนและสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจานวนมาก
ภารกิจด้านสารสนเทศได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรเรื่อง “เทคนิคการใช้
Microsoft Office” เนื่องจากปัจจุบันการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดภายในคณะ
ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นหลักและมีโปรแกรมจัดการเอกสารภายในสานักงานเป็น
Microsoft Office มีเทคนิคการใช้งานต่างๆ อีกมากมายหลายอย่างที่จะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วย
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและทางานเต็ม
ประสิทธิภาพ
ฝ่ ายวางแผนและประกันคุณภาพได้ จั ดโครงการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เรื่ องต้ นทุ นหลั กสู ตรสั ตว
แพทยศาสตรบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยากรผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะทันตแพทยศาสตร์จานวน 3
ท่าน คือ อ.ทพ.ญ.ดร.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ นางยุวดี อุปนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพและนาย
เศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ นักสารสนเทศ
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ เข้ ารั บการตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายใน ระดั บหลั กสู ตร ประจ าปี
การศึ กษา 2560 โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นอี กกลไกหนึ่ งที่ จะช่ วยสนั บสนุ นให้ คณะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนาไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมต่อไปการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการประกอบด้วยรศ.กาญจนา นาถะพินธุ ประธานกรรมการ ผศ.
ดร.นุศรา สุระโคตรและผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ร่วมเป็นกรรมการและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ มี รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เดือน ปี
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รายละเอียดการดาเนินงาน
เป็นประธานกรรมการ อ.ดร.ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ และรศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง ร่วมเป็นกรรมการ
6 กันยายน โรงพยาบาลสัตว์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิก
2561
ทางสัตวแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการเก็บตัวอย่างการเตรียมตัวอย่าง
และศึกษาวิธีการตรวจ ปัสสาวะ อุจจาระ เลือด และน้าจากช่องต่างๆ ของร่างกายสัตว์ การ
ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลได้อย่างถูกต้องตลอดจนการทบทวนและ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกวิทยากรบรรยาย ประกอบด้วยผศ.
น.สพ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร ทนพ.พิทัย กาญบุตร นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา และนายจีรศักดิ์
คล่องแคล้ว
7 กันยายน งานบริ ห ารและธุ รการจั ด การบรรยายพิ เศษ หั ว ข้ อ “เตรี ย มตั ว อย่ า งไรเพื่ อ วั ย เกษี ย ณ”
2561
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางการปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุราชการ
และสามารถนาไปปรับใช้กับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและ
มีความสุขตลอดจนบุคลากรวัยทางานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร โดย
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ศ.(เกี ย รติ คุ ณ )น.สพ.ดร.เชิ ด ชั ย รั ต นเศรษฐากุ ล อดี ต คณบดี ค ณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ คนที่ 1 เป็นวิทยากร และเป็นผู้แทนของคณะมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้เกษียณ 2
รายคือ ผศ.วราภรณ์ศุกลพงศ์ และนางยุพดี เจริญสว่าง
14
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา
กันยายน 2560 ครั้งที่ 2 คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
2561
หลักสูตรนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนาไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของสั ง คมต่ อไป คณะกรรมการประกอบด้ ว ย รศ.ดร.ยศ บริ สุ ท ธิ์ ประธาน
กรรมการ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิ วากานนท์ และผศ.น.สพ.ดร.ประวิ ทย์ บุ ตรอุดม ร่วมเป็ น
กรรมการ
18-19 วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
กันยายน หลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2561
การสัตวแพทย์ แบบปกติ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์ ประธาน
กรรมการ ผศ.ดร.กรวิภาพูลผล และ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ร่วมเป็นกรรมการ
วันที่ 19 กันยายน 2561 มีการตรวจประเมินอีก 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การสั ตวแพทย์ คณะกรรมการประกอบด้ วย รศ.ดร.ยศ
บริสุทธิ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผลและรศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ร่วมเป็นกรรมการ
และ 2)หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ตสาขาวิ ชาสั ตวแพทย์ ส าธารณสุ ข คณะกรรมการ
ประกอบด้วย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานกรรมการ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม และ
อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ร่วมเป็นกรรมการ
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ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
กิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 4 (วันที่ 17 ตุลาคม 2560)

โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 ตุลาคม 2560)

โครงการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างสานักงานคณบดี (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับบุคลากรด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 26 ธันวาคม 2560)
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จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตร การขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ (วันที่ 25 ธันวาคม 2560)

งานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี 2561 และชื่นชมยินดี
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 28 ธันวาคม 2560)

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจาปี 2561 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “โปรแกรม WindowsRepair” (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี 2561
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เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)” (วันที่ 6 มีนาคม 2561)

โครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน" (วันที่ 9 มีนาคม 2561)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จากัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (วันที่ 15 มีนาคม 2561)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning
รายวิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์” (วันที่ 22 มีนาคม 2561)
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ประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (วันที่ 4 เมษายน 2561)

โครงการตรวจรับรองสถาบัน
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจาบ้าน (วันที่ 20 เมษายน 2561)

โครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน)
เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาคณะ (วันที่ 29 เมษายน 2561)

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561)

ประชุมผู้จัดการทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37
“มอดินแดงเกมส์” (วันที่ 3 มิถุนายน 2561)

28
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (KM-QA)
ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 มิถุนายน 2561)

สัมมนาบุคลากรกองบริหารงานคณะ ประจาปี 2561 (วันที่ 8 มิถุนายน 2561)

การอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ
ตลอดเดือนมิถุนายน – กันยายน สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้เสนอตัวเป็นคณบดีวาระ 5 ตุลาคม 2561 – 4 ตุลาคม 2565
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561)

อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Office (วันที่ 25 มิถุนายน 2561)

29
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือ่ ง“ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” (วันที่ 20 สิงหาคม 2561)

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 สิงหาคม 2561)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์
(วันที่ 6 กันยายน 2561)

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ” (วันที่ 7 กันยายน 2561)
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โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 14 กันยายน2561)

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18-19 กันยายน 2561)
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4.ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมทางาน (Ready to work)” และสามารถ
อยู่ ร่ ว มกับ ผู้ อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุ ข มีห ลั กสู ตรที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้ องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมทั้ง มีการจัดการเรียนการสอนที่พร้อมก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีจานวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ดังต่อไปนี้
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อหลักสูตร

จานวนนศ.ใหม่

จานวนนศ.ทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
98
497
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก
สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตร เดิม 2555)
2
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปกติ (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
3
11
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
1
4
4. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
5
9
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (ปกติ)
4
16
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
2
รวม
109
541
หมายเหตุ ชื่อหลักสูตรใช้ชื่อตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560
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ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560
หลักสูตร

ความพึงพอใจ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

จานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต(คน)

ระดับปริญญาตรี
1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (97)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก
2 สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
(หลักสูตร เดิม 2555)
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปกติ (2)
5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
6 สาขาวิชาสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข(5)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (ปกติ)(4)
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต

24

79.48

3.97

ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
2

89.20
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
4
90.20

4.46

4

4.87

4.51

97.40
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
88.40

4.42

หมายเหตุข้อมูลบัณฑิตรับปริญญา ณ ธันวาคม 2559

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560
หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก
2 สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
(หลักสูตร เดิม 2555)
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปกติ
5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
6 สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (ปกติ)
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

จานวน
บัณฑิตที่
ได้งานทา

จานวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

96

91

-

ค่า
ร้อยละ
น้าหนัก ของ
ผลงาน ผลรวม

-

-

ไม่มีผู้สาเร็จศึกษา
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
3
4
4

ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
1.4
2
3.4
5
6
5.2
ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา

46.70
85
104

หมายเหตุปริญญาตรีใช้ข้อมูลการสารวจ ณ ธันวาคม 2559 และ ปริญญาโท-เอก ใช้ข้อมูลรอบปีการศึกษา 1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ที่

ชื่อผลงาน

1

กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ ไพรัตน์ ศรแผลง บงกช นพผล. 2560. ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรค Escherichia coli ATCC 25922 และ Salmonella Typhi ของแบคทีเรียแลคติกที่แยก
ได้จากทางเดินอาหารสัตว์และอาหารหมักพื้นบ้านของไทย. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 27(12 มกราคม-ธันวาคม), 15-32.
จักรพรรดิ ประชาชิต ไพรัตน์ ศรแผลง และชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์. 2560. ความชุกและการ
ดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเซีย โคไล และแลคติคแอสิด แบคทีเรียที่แยกได้จากโคขุนที่
ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ในวังหวัดสกลนคร (Prevalence and Antimicrobial resistance of
Escherichiacoli and Lactic Acid Bacteria Isolatedfrom Slaughter Fattening Beef
Cattle in Sakon Nakhon Province. Rajabhat Agric. 16(2)Jul-Dec (2017): 1-9.
ศรายุทธ นามพุทธา ปิยวัฒน์ สายพันธุ์. 2560. การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและโลหะหนักของ
เชื้อแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า ที่แยกได้จากปลานิล. SNRU Journal of Science and
Technology 9 (3) Sep-Dec (2017), 624-632.
วณาชิณญ์ อัศศวานันท์ ปิยวัฒน์ สายพันธุ์. 2560. ผลของวิธีการต้ มและย่างต่อปริมาณ
แคดเมียมที่พบในเนื้อเยื่อโค สุกร ปลานิล ที่เก็บตัวอย่างจากจังหวัดมหาสารคาม และการ
ประเมินการได้รับแคดเมียม. วารสารสัตวแพทย์ มข., 27 (1-2 มกราคม-ธันวาคม), 53-68.
บุปผชาติ ตระการจันท์ บงกช นพผล. 2560. ประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภท
หัว-เหง้า 5 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อสแตปฟิโลค๊อกคัส ออเรียส ที่แยกจากน้านมดิบ สหกรณ์โค
นมน้าพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสัตวแพทย์ มข., 27 (1-2 มกราคม-ธันวาคม), 1-14.
Heak, C., Sukon, P., Kongpechr, S., Tengjaroenkul, B. and Chuachan, K. 2017.
Effect of Direct-Fed Microbials on Intestinal Villus Height in Broiler Chickens: a
Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials. International Journal
of Poultry Science. 16(10): 403-414. SCOPUS นานาชาติ(ตีพิมพ์เมื่อ17 ตุลาคม 2560)
Yang Wenjing, Fang Rendong, Sunpetch Angkititrakul. Antimicrobial Resistance
Patterns of Salmonella spp. Isolate from Pigs at slaughterhouses in Thailand and
China.. The 19th KhonKaen Veterinary Annual International Conference. 2018;
p54.
ค่าน้าหนักของผลงาน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนนที่ได้(ค่าคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 40)

2

3

4

5

6

7

ค่าน้าหนัก
ของผลงาน
0.6

0.8

0.8

0.6

0.6

1.00

0.4

4.8
131.70
5
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ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ที่
1

2

3

4

5

6

ค่าน้าหนัก
ของผลงาน
ชาตรี ชานาญดี สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย. 2017. Effects of Polyvinyl Alcohol on
0.8
Vitrification of Mature and Immature Bovine Oocytes . Asia Pacific Journal of
Science andTechnology ISBN 2539-6293 ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 นานาชาติ 1(ต.ค.-ธ.ค.60)
พัช นี ศรีง าม, สรรเพชญ อั ง กิ ติ ต ระกู ล และ ขวั ญ เกศ กนิ ษ ฐานนท์ . 2017. Molecular
1.0
epidemiology and antibiogram of salmonella isolates from humans, swine and
pork. Journal of Tropical Medicine and Public Health, 48(5). นานาชาติ ISBN/ISSN
01251562 ปีที่ 48 ฉบับที่ 5 (ก.ย.60)
S. Seesupa, C. Wachirapakorn, S.Aiumlamia. 2017. Effects of induced subacute
1.0
ruminal acidosis and laminitis on lipopolysaccharide binding protein, cortisol
and progesterone levels in dairy heifers. The Thai Journal of Veterinary Medicine
ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 นานาชาติ(ธ.ค.60)
สุจิรา ธรรมวัง ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร. 2018. Effect of heat stress on bovine embryonic
0.8
development and gene expression.วารสารเกษตรพระวรุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่1 (ม.ค.-มิ.ย.61)
นภดล สมผล ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล. 2018 Prevalence and genetic profiles of
0.8
Staphylococcus aureus isolated from milk in mastitic dairy cows based on
conventional and multiplex PCR assays in Khon Kaen, Thailand.วารสารเกษตรพระวรุณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.61)
จิตราภรณ์ เยียนเพชร ไชยพัศร์ ธารงยศวิ ทยากุล .2018. Efficacy of Mycotoxin
0.8
Adsorbents on Aflatoxin B1 Decontamination and In vitro Rumen Fermentation.
วารสารเกษตรพระวรุณคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15
ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.61)
ค่าน้าหนักของผลงาน
5.2
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
104
คะแนนที่ได้(ค่าคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 80)
5
ชื่อผลงาน
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รายชื่อทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อทุนการศึกษา
ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ทุนบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป จากัด
ทุน ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา
ทุน สพ.ญ.อชินี รุญเจริญ
ทุน รศ.ดร.วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล
ทุน น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์
ทุนบริษัทโรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร
ทุนบริษัทโรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร
ทุน รศ.สพ.ญ.รัตนภรณ์ พรหมาสา
ทุน ศ.น.สพ.อติชาติ พรหมาสา
ทุน น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์
ทุน รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ
ทุน อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม
ทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี
ในวาระครบรอบ 40 ปี มข.
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี
ในวาระครบรอบ 40 ปี มข.
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ทุนการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
ทุนจุมภฎ-พันธ์ทิพย์(ต่อเนื่องจนจบ
การศึกษา)
ทุน KKU-JICF (ต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
ทุน หอการค้าญี่ปุ่น (ต่อเนื่องจนจบ
การศึกษา)
ทุน Fujimoto (ต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
ทุนโฆษะเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
และในหลวง (ต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสูบ่ ณ
ั ฑิต
ประจาปี 2558 (ต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
ทุนการศึกษา SCG
ทุนสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รวมเป็นเงิน

จานวนเงิน / ทุน จานวนทุน
20,000.10
20,000.1
10,000.1
10,000.1
10,000.3
10,000.1
50,000.2
5,000.1
1,000.1
1,000.1
1,000.1
5,000.1
5,000.2
10,000.10

จานวนเงินรวม
200,000.20,000.10,000.10,000.30,000.10,000.100,000.5,000.1,000.1,000.1,000.5,000.10,000.100,000.-

10,000.-

9

90,000.-

12,000.40,000.24,000.30,000.40,000.-

1
1
1
1
1

12,000.64,000.-

10,000.20,000.5,000.10,000.-

1
1
1
1

10,000.20,000.5,000.10,000.-

50,000.-

1

50,000.-

20,000.10,000.-

1

20,000.10,000.-

30,000.40,000.-

936,000.-
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กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 7 ตุลาคม 2560 สโมสรนั ก ศึ ก ษา ได้ จั ด โครงการอบรมการถ่ า ยภาพ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ขึ้ น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สังกัดชุมนุมได้รู้และเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพที่
ถูกต้อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพจากสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ นอกจาก
จะเป็ นการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้ว ยังใช้เป็ นเครื่องมือในการประชาสั มพัน ธ์
กิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานภายหลังจากการสาเร็จการศึกษาได้ โดยมี ผศ.น.สพ.
ดร.วีระพล ทวีนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีต่างๆ
ที่สังกัดชุมนุมเข้าร่วม ประมาณ 30 คน
2 13-15 ตุลาคม ชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าและชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท จัดทา
2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจาปี 2560 ขึ้น
ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ และเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีการ
ให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพและฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ฟรี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ประกอบด้ วยนั กศึ กษาสั ตวแพทย์ ชั้ นปี ที่ 1-5 จ านวน 120 คน โดยได้ รับเกียรติ จาก
ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิตติตระกูล
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
4 2 พฤศจิกายน โรงพยาบาลสัตว์ จัดโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ(Road to vet – ready to
2560
work)”ครั้งที่ 3 นาทีมโดยน.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ และสพ.ญ.ชุลีพร ประหา และนักศึกษา
สัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 -6 จานวน 80 คน บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาลสัตว์จานวน
20 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนา
ทักษะนี้ไปต่อยอดในชั้นเรียนและการทางานจริงในระดับคลินิกต่อไปได้
5 4 พฤศจิกายน ฝ่ายวิชาการ จัดวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา
2560
ทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้เตรียม
ความพร้อมฝึกประสบการณ์ด้ านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และแนวทางการใช้ชีวิตใน
สังคมของการท างานในสถานประกอบการต่ างๆ เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้
แนะนาชี้แจงเกี่ยวกับสถานประกอบการของตนและสัมภาษณ์รับนักศึกษาเข้าร่วมทางาน
ในโครงการสหกิจศึกษาด้วย มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจานวน 24 แห่งและ
นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 จานวน 83 คน
6 9 พฤศจิกายน ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาฯจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในความดูแล ประจาปี
2560
การศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและให้คาแนะนาระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลโดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อนักศึกษาประมาณ
8-10 คน
7 9 พฤศจิกายน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Journal – Club
2560
ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อฝึกทักษะที่จาเป็นในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสนาเสนอผลงานทางวิชาการที่
เป็นประโยชน์ ทันสมัย และเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในคณะ กิจกรรมครั้งที่ 1
หัวข้อการนาเสนอ 2 หัวข้อ คือ The Role of VitaminA on the Genotoxic Effects
Induced by Aflatoxin B1 by Chromosomal Aberrations Assay in Rats นาเสนอโดย

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เดือน ปี

8

9

10

11

12

13

14

38

รายละเอียดการดาเนินงาน
นายนิคม ศรีกะชา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุข และหัวข้อ NTproBNP, NT-proANP and cTnI Concentrations in Dogs with Pre-Capillary Pulmonary
Hypertension นาเสนอโดยนายศิวายุ รัตนะกนกชั ย นั กศึกษาระดั บปริญญาโทหลั กสู ตร
สหวิทยาการทางสัตวแพทย์
22-24
น.สพ.อวิ รุ ทธิ์ วิ ชั ยวงษ์ นายเฉลิ มพั นธ์ ศิ ระบุ ตรและนายสุ บรร จั นทเสน เข้ า ร่ ว มงาน
พฤศจิกายน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงานประชุม
2560
วิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 42 หัวข้อ "ASEAN Veterinary
Profession with Thailand 4.0" ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี
23 พฤศจิกายน โครงการ Journal - Club ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560 มีการนาเสนอใน 2 หัวข้อ
2560
คือ 1.Antimicrobial resistance exist long before antimicrobials era.Phyto
นาเสนอโดย Mr.Xin Wu นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ และ2.Chemical Screening for Identification of
Bioactive Compound and Antiprotozoan Activity of Fresh Garlic Bulb Over
Trichodinid Ciliatesaffecting Ornamental Goldfish นาเสนอโดย นายกัณวีร์ สว่างเนตร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
12ธันวาคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการแสดงความ
2560
ยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดี
กับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ของคณะ ประจาปี
การศึกษา 2560 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง
ชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ
13 ธันวาคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่
2560
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 25 จานวน 96 คน และมีการมอบโล่
รางวัลแสดงความยินดีแก่ น.สพ.เสริมชัย ดีด้วยชาติ ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง
และเหรียญทอง มอบโล่รางวัลกิจกรรมดีเด่นให้แก่ น.สพ.วรโชติ พงษ์ศรีประชา อดีต
นายกสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 และผู้แทนบัณฑิต สพ.ญ.พรสุรีย์ บุษยเหม
เป็นผู้มอบหนังสือให้แก่คณะฯ
21ธันวาคม โครงการ Journal - Club ครั้งที่ 3ประจาปีการศึกษา 2560 มีการนาเสนอผลงาน 2 เรื่อง
2560
คือ1.Update on Urinary Tract Infections in Dogs in a Tropical Island and
Antimicrobial Susceptibility of Escherichia Coli Isolates for the Period 2010-2016
นาเสนอโดย Miss Nalita Adsanychan และ2.Detection of Hepatitis E Virus
Antibodies in Domestic and Wild AnimalSpecies in Central Italy นาเสนอโดย Mr.
Amphone Keosengthong
4-7 มกราคม สโมสรนั กศึกษาจั ดโครงการ “ค่า ยเส้น ทางสู่สั ตวแพทย์ ” ครั้งที่ 15 ขึ้น เพื่อเป็ นการ
2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะให้เป็นทีร่ ู้จักแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมุ่งเน้นให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาความรู้การทางานและบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์และ
ความสาคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคมโดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ จานวน 102 คน
26 มกราคม รศ.น.สพ.ดร.ชู ช าติ กมลเลิ ศ คณบดี พร้ อ มผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรได้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
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“คืนสู่เหย้าเรารัก มข.” ประจาปี 2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะ
ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ได้แก่ ศ.สพ.ญ.ดร.
ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ได้รับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี 2560
น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และ น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจาปี 2560
1 มีนาคม
รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิ วากานนท์ รองคณบดี ฝ่ าย
2561
วิชาการ และผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สัตวแพทยสภานาโดย
รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต ผู้อานวยการศูนย์ฯ รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต ผศ.น.สพ.
ดร.ทนงศักดิ์ มะมม และ รศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ผู้จัดการศูนย์ฯ จัดโครงการ
“สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร”ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่ มี
คาตอบ”การสัมมนาสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของสภาวิชาชีพระบบการรับ
สมั ครและระบบการสอบประเมิ นความรู้ ขั้นพื้ นฐานฯ ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ เงื่ อนไขและ
กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาได้รับทราบ
19 มีนาคม-10 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษาขึ้น นาโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
เมษายน 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาและรับฟังปัญหาของ
การฝึ กงานของนั กศึกษาสั ตวแพทย์ ชั้ นปี ที่ 6 ที่ กาลั งออกฝึ กสหกิจศึกษาตามสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2560
22 มีนาคม ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาฯร่วมกับบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป จากัด นาโดย สพ.ญ.เกศณี
2561
คูศรีเทพประทาน ศิษย์ เก่ารุ่นที่ 8 จั ดโครงการประชาสั มพั นธ์ และให้ข้อมู ลเกี่ยวกับ
โครงการ VET PRODUCTS GROUP SUMMER CAMP #9 ซึ่งทางบริษัทจะจัดขึ้นในวันที่
28-30 กรกฎาคม 2561 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ พัฒนาความพร้อมและเตรียมตัวเพื่อการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานก่อนจบ
การศึกษาของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
หลังจากนั้นได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯมีนักศึกษาสัตวแพทย์
ชั้นปีที่ 5 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสัมภาษณ์กว่า 50 คน
22 มีนาคม ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัท เพ็อร์เฟค คอมพาเนียน
2561
กรุ๊ป จากัด จัดสัมมนา“4thVet Student Seminars on Pet Nutrition Campus Tour
2018” โดยทางบริษัทได้เชิญ Professor Dr. George C. Fahey, Jr. ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยงจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรและอ.สพ.ญ.ดร.
ทรรศิดา พลอยงาม สรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านอาหารสัตว์เลี้ยง
เกี่ยวกับโภชนาศาสตร์อาหารสุนัขและแมว รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับ
ทางคณะ โดยมีนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมประมาณ 300 คน
26 เมษายน ฝ่ ายวิ ชาการ จั ดการน าเสนอผลงานการท าวิ จั ยในรายวิ ชาปั ญหาพิ เศษทางสั ตวแพทย์
2561
(Special problem in Veterinary Medicine) ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ขึ้น
นอกจากจะเป็นการรายงานผลงานวิจัยที่ได้ร่วมกันทาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
ความรู้ความชานาญและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนและฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะด้วยโดยนักศึกษาทุกคนได้มีส่วน
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ร่ ว มในการน าเสนองานของตนเอง การน าเสนอมี ทั้ ง แบบน าเสนอปากเปล่ า (Oral
presentation) และการนาเสนอแบบโปสเตอร์(Poster presentation) วิชาปัญหาพิเศษกากับ
ดูแลโดย ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา
27 เมษายน นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย นศ.สพ.ภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ นศ.สพ.เอกชัย
2561
ทองคา และนศ.สพ.เพ็ญวิสา คาพิทูรย์ เข้าร่วมนาเสนอผลงานการวิจัยในรายวิชาปัญหา
พิเศษทางสัตวแพทย์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 17th Chulalongkorn
University Veterinary Conference (CUVC)” ณ ห้องแซฟไฟร์ 203 อิมแพ็คฟอรัมเมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี นาเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “ผลของสารสกัดว่านหอมแดงและ
การเสริมฤทธิ์กับยาเซฟาเลกซินต่อเซื้อสตาฟฟิลโลคอคคัส อินเตอร์มีเดียสที่แยกได้จากสัตว์;
Antibacterial effect of Eleutherine Americana Merr. extract and it combination
with cephalexin against clinical isolates of Staphylococcus intermedius” โดยมี
ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด และผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
7 พฤษภาคม ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการนาเสนอรายงานผลการฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์
2561
ประจ าปี การศึกษา 2560 ขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะผู้ บริหาร คณาจารย์ ประมาณ
20 คน และนั กศึกษาสั ต วแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6 จานวน 81 คน เข้า ร่ว มโครงการ เพื่ อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้นาเสนอผลการฝึกงานในรูปแบบของโครงงานที่ได้ดาเนินการในช่วง
ของการออกฝึ กสหกิจ ศึกษาในช่ว ง 3 เดื อน และยั ง เป็ น การบอกเล่ าและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับฟัง
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปในอนาคต
8 พฤษภาคม ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาฯ จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 26”
2561
จานวน 81คน เพื่อให้ว่าที่บัณฑิตได้รับทราบในเรื่องของ (1) สัตวแพทยสภาและกฎหมาย
ที่สัตวแพทย์ต้องรู้ และถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (2) ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องและการศึกษาต่อเนื่องหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว รวมถึงการ
เก็บสะสมคะแนน CE (Continuing Education) เพื่อใช้ประกอบในการขอต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี (3) สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และบทบาทหน้าที่ของสมาคมในการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ (4) สมาคมสัตวแพทย์
ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) และ (5) สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทุกองค์กรล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับว่าที่
บัณฑิตทั้งสิ้น ทั้งนี้มีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นสัตวแพทย์ที่ดี
10 มิถุนายน คณะทาหน้าที่เป็นศูนย์สอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบ
2561
วิชาชีพการสัตวแพทย์ รอบที่ 1/2561 ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ในศูนย์สอบ
ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ โดยมี นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปี ที่ 5จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
เข้าสอบ ประมาณ 100 คน โดยในแต่ละปีศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของการประกอบวิ ชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา จัดให้มีการสอบวัดประเมินฯ
ปีละ 2 ครั้ง คือรอบที่ 1 ในเดือนมิถุนายน และรอบที่ 2 ในเดือนมกราคม ของปีถัดไป
ทั้งนี้นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกคนจะต้องสอบผ่านได้รับใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ภายหลังการสาเร็จการศึกษา
14, 18 มิถุนายน ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
2561
(course specification) สาหรับรายวิชาที่จะเปิดสอนในเทอมต้นปีการศึกษา 2561 เพื่อ
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พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ มคอ.3 เป็นเครื่องมือและกลไกในการ
กากับให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมี
การเตรียมการวางแผนสาหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น การกาหนด
วิธีการสอน สื่อประกอบการสอน การวัดและการประเมินผล เป็นต้น
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
ประจ าปี การศึกษา 2561 และมอบเกี ยรติ บั ตรแก่ นั กศึกษาที่ ท ากิจกรรมเสริ มหลั กสู ตร
ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และขวัญกาลังใจที่นักศึกษาสัตวแพทย์
ชั้นปีที่ 4 ได้เรียนผ่านชั้นพรีคลินิกขึ้ นสู่ชั้นคลินิก และสร้างความตระหนักในหน้าที่ของ
นักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสาเร็จออกไปเป็นสัตวแพทย์รับใช้ประเทศชาติ
และสังคมในอนาคตต่อไป
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์
ประจ าคณะประจ าปี การศึ กษา 2561 ให้แก่ น้ องใหม่ รุ่น ที่ 32 เพื่ อ เป็ น การต้ อนรั บ
นักศึกษาน้องใหม่เข้าสู่คณะอย่างเป็นทางการหลังเสร็จจากกิจกรรมเชียร์ เพื่อให้นักศึกษา
น้องใหม่มีความรัก มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ กับรุ่นน้อง สร้างขวัญและ
กาลังใจให้นักศึกษาน้องใหม่ มีความภาคภูมิใจ และรักในสถาบัน
งานวิจัยและบริการการศึกษาจัดโครงการพิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้นาพานดอกไม้ ธูป
เทียน มากราบไหว้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ สานึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้
อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเพื่อขอขมาต่อสิ่งที่อาจกระทาละเมิดต่อ
อาจารย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจอันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดารง
อยู่ต่อไป หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาทากิจกรรมเด่น
และเกีย รติ บัต รนั กศึกษาที่มี ผ ลการเรียนดี เด่น ของแต่ ล ะชั้น ปี และของกลุ่ ม วิ ชาต่ า งๆ
ประจาปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิต
โครงการค่ายอบรมการถ่ายภาพ ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 ตุลาคม 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ประจาปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13-15 ตุลาคม 2560)

โครงการยอดผู้ช่วย(สัตวแพทย์)อัจฉริยะ(Road to vet – ready to work ) (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)

วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์
ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

โครงการ Journal – Club ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่9 พฤศจิกายน 2560)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42
(วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560)

โครงการ Journal - Club ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)
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โครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560)

งานบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจาปี พ.ศ.2560 (วันที่ 13 ธันวาคม 2560)

โครงการ Journal - Club ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21ธันวาคม 2560)

โครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” ครั้งที่ 15 (วันที่ 4-7 มกราคม2561)
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะ
และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจาปี 2560 (วันที่ 26 มกราคม 2561)

จัดโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจรครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มีนาคม 2561)

โครงการนิเทศสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 มีนาคม-10 เมษายน 2561)

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกิจกรรมกับบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป จากัด (วันที่ 22 มีนาคม 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกิจกรรมกับบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จากัด
(วันที่ 22 มีนาคม 2561)

โครงการนาเสนอผลงานวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 เมษายน 2561)

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(วันที่ 27 เมษายน 2561)

กิจกรรมการนาเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2560
(วันที่ 7 พฤษภาคม 2561)
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โครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)

สอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทา มคอ.3รายละเอียดของรายวิชา(course specification)”
(วันที่ 14 และ 18 มิถุนายน 2561)

พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่
นักศึกษาที่ทากิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 สิงหาคม 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมมอบ “เนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจาคณะ”ประจาปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561)

พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 กันยายน 2561)
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5.ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยสู่
ความเป็นนานาชาติพัฒนาและส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาทาง
สังคมผลิตผลงานวิจัยที่มีคณุภาพสูง เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม
กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
วัน เดือน ปี
1 15 ตุลาคม
2560

2

25 มกราคม
2561

3

23 เมษายน 31 กรกฎาคม
2561

4

6 กรกฎาคม
2561

รายละเอียดการดาเนินงาน
ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปราชการ ณ
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทาวิจัยในหัวข้อ เรื่อง “Profiling New Experimental Drugs
in Rodent Models of Restoring Glucose” ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 3 ธันวาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (The University of Queensland) เมืองบริสเบน
ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่น ร่วมกับฝ่ า ยวิ จัย และวิ เทศสัมพัน ธ์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์จั ด
โครงการกิจกรรมพบปะนักวิจัยแนวทางส่ งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัยประจาปี
งบประมาณ 2561วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นแนวทางการบริ ห ารงานวิ จั ย และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จงทุ น วิ จั ย ที่ เ กี่ย วข้อ งในแต่ ล ะคณะเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ วิ สั ย ทั ศ น์
“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก”โดยได้รับเกียรติจากศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ผู้ช่ ว ยอธิ การบดี ฝ่ า ยวิจั ย และถ่า ยทอดเทคโนโลยีพ ร้อมด้ว ยที ม งานฝ่ า ยวิ จั ย มข. เป็ น
วิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย
ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ณ ต่างประเทศ เพื่อร่วมทาวิจัยในหัวข้อ เรื่อง “Epidemiological study on Borna
Diseases Virus in Companion Animals” ด้วยทุน Rakuno Gakuen University Guest
Researcher 2018 (ทุนประเภท 1ข) มีกาหนด 3 เดือน 11 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 23
เมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ School of Veterinary Medicine,Rakuno
Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิล ป์ รองคณบดีฝ่ ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้ว ย
ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสั ต วแพทย์ ได้ เ ข้ า ร่ ว ม "กิ จ กรรมถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ง านวิจั ย สู่ บุค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น " ที่จั ด ขึ้ นโดย กองบริ ห าร
งานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริการสู่สังคมและองค์กร
ซึ่ ง บุ ค ลลากรสามารถเข้ า ถึ ง และได้ รั บ บริ ก ารวิ ช าการด้ า นงานวิ จั ย จากผลผลิ ต
งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้
มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่าย
พยาธิ
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ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ร่วมทาวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 15 ตุลาคม– 3ธันวาคม 2560)

กิจกรรมพบปะนักวิจัยแนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 25 มกราคม 2561)

ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ร่วมทาวิจัย ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น
(วันที่ 23 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561)

โครงการกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ประจาปี พ.ศ. 2560
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จานวน 45 เรื่อง
ที่
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heifers
The Effect of Working
Memory Training on the
Behavioral,
Electrophysiological and
Achievement Change
Effects of supplementation
of iodixanol to semen
extender on quality and
fertilization ability of
frozen-thawed Thai native
bull sperm
Multidrug-resistant
phenotypes and ESBLsproducing
Enterobacteriaceae
isolated from animal
origins: High alert from
Veterinary Hospital!
In vitro Development of
Cystoisospora suis in Swine
Kidney Cell Line, SK-6

2

3

N. Pha-obnga,
C. Wachirapakorn,
S. Aiumlamai

4

Suwit Uopasai,
Tassanee Bunterm,
Supaporn Muchimapura,
Tang Keow Ngang

5

P Chuawongboon,
Suksiri Sirisathien,
J Pongpeng,
D Sakhong,
T Nagai,
Thevin Vongpralub
P Kongsanan,
Sompoth Weerakhun,
T Pradidruengchan,
P Jarupach

6

7

P Kanbutra,
M Borisutpeth,
S Chanlun,
Sarthorn
Porntrakulpipat

Source Title

Date

Type

Quality

Animal
Science
Journal

September
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Thai Journal
of Veterinary
Medicine

December
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus

Thai Journal
of Veterinary
Medicine

December
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus

Turkish
Online
Journal of
Educational
Technology
Animal
Science
Journal

December
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

April 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

International
Journal of
Antimicrobial
Agents

September
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q1

Tropical
Biomedicine

March 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3
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8

Bundit Tengjaroenkul,
S Intamat,
P Thanomsangad,
U Phoonaploy,
Lamyai Neeratanaphan
P Kaenjampa,
Sirikachorn
Tangkawattana,
J Smith,
Peerapol Sukon,
Prasarn Tangkawattana

Cytotoxic effect of sodium
arsenite on Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) in
vivo

International
Journal of
Environmental
Studies

November
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Elimination of haplochis
taichui metacercaria in
cyprinoid fish with freezing
temperature and soured
fish (plasom) with salinity

Southeast
Asian Journal
of Tropical
Medicine and
Public Health

July 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

10 W Kasiroek, N Luangoon,
Weerayuth Supiwong,
Bundit Tengjaroenkul,
K Pinthong,
Along Tanomtong
11 W Sangpakdee,
S Phimphan,
Bundit Tengjaroenkul,
K Pinthong,
Lamyai Neeratanaphan,
Along Tanomtong
12 HQ Vinh, W Phimpraphai,
Sirikachorn
Tangkawattana,
JF Smith,
Sasithorn Kaewkes,
DT Dung, TT Duong,
Banchob Sripa
13 P Sripan,
Thidarut Boonmars,
J Songsri, R Aukkanimart,
P Sriraj, P Rattanasuwan,
P Boueroy,
A Suwannatrai,
Surasit Aunpromma,
Narong Khuntikeo
14 Bundit Tengjaroenkul,
Weerayuth Supiwong,
P Monkheang,
R Udomphan,
Somkamon Boonmee,
S Chowrong,
Lamyai Neeratanaphan

First report of
chromosome analysis of
two dragonets
(Perciformes,
Callionymidae)
Cytogenetic study of three
microhylid species (Anura,
Microhylidae) from
Thailand

Cytologia

May 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Cytologia

May 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Risk factors for Clonorchis
sinensis infection
transmission in humans in
northern Vietnam: A
descriptive and social
network analysis study

Parasitology
International

January
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Simplified techniques for
killing the carcinogenic,
Opisthorchis viverrini
metacercariae in cyprinid
fish

Asian Pacific
Journal of
Cancer
Prevention

July 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

The genetic differentiation
of Nile Tilapia,
Oreochromis niloticus, is
affected by chromium and
lead in stabilization pond
of municipal wastewater
treatment

Nucleus
(India)

April 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q4

9
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15 S Nuramrum,
Aroonwadee
Chanawong,
K Lunha,
Aroonlug Lulitanond,
Arunnee Sangka,
Chotechana
Wilailuckana,
Sunpetch Angkititrakul,
Nicha Charoensri,
L Wonglakorn,
P Chaimanee
16 B Trakarnchan,
Bongkot Noppon,
A Sopa,
Peerapol Sukon

17 Bundit Tengjaroenkul,
Lamyai Neeratanaphan,
S Jantarat,
S Pinmongkhonkul,
Sumpars Khunsook,
Along Tanomtong
18 Thanikul Srithunyarat,
R Hagman, OV Hoglund,
U Olsson, M Stridsberg,
Supranee Jitpean,
A-S Lagerstedt,
A Pettersson
19 Banchob Sripa,
Sirikachorn
Tangkawattana,
T Sangnikul

20 Supranee jitpean,
A Ambrosen,
U Emanuelson,
R Hagman

Title

Source Title
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Date
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Quality

Molecular characterization
of carbapenemasenonproducing clinical
isolates of Escherichia coli
(from a Thai University
Hospital) with reduced
carbapenem susceptibility

Japanese
Journal of
Infectious
Diseases

December
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,scopu
s,Q2

Existing drug resistance
among Staphylococcus
spp. from raw milk
samples in Khon Kaen
province, Northeastern
Thailand by direct
quadriplex PCR
First Chromosome
Characterization of the
Indian Giant Flying Squirrel
(Petaurista philippensis)
and Lesser Giant Flying
Squirrel (Petaurista
elegans)
Catestatin and vasostatin
concentrations in healthy
dogs

Songklanakari
n Journal of
Science and
Technology

December
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

CYTOLOGIA

November
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Acta
Veterinaria
Scandinavica

January
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

The Lawa model: A
sustainable, integrated
opisthorchiasis control
program using the
EcoHealth approach in the
Lawa Lake region of
Thailand
Closed cervix is associated
with more severe illness in
dogs with pyometra

Parasitology
International

August
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

BMC
Veterinary
Research

January
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q1
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21 J Aiemsaard,
Korawuth
Punareewattana

22 TP Robinson,
DP Bu, J Carrique-Mas,
EM Fèvre, M Gilbert,
D Grace, SI Hay,
Jatesada Jiwakanon,
M Kakkar, S Kariuki
23 N Frank,
P Hermida,
A Sanchez-Londoño,
Ranee Singh, C Gradil,
C Uricchio
24 Bundit Tengjaroenkul,
S Intamat,
Somkamon Boonmee,
Lamyai Neeratanaphan
25 Manop Sriuttha,
A Khammanichanh,
I Patawang,
Along Tanomtong,
Bundit Tengjaroenkul,
Lamyai Neeratanaphan
26 P Arnnok, Ranee Singh,
Rodjana Burakham,
A Pérez-Fuentetaja,
D Aga
27 Bundit Tengjaroenkul,
S Intamat,
Manop Sriuttha,
Along Tanomtong,
Lamyai Neeratanaphan
28 C Heak,
Peerapol Sukon,
Saijai Kongpechr,
Bundit Tengjaroenkul,
K Chuachan

Title
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Source Title

Date
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Quality

Antifungal activities of
essential oils of Syzygium
aromaticum, Piper betle,
and Ocimum sanctum
against clinical isolates of
canine dermatophytes
Antibiotic resistance:
Mitigation opportunities in
livestock sector
development

Scienceasia

August
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Animal

January
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q1

Blood Glucose and Insulin
Concentrations after
Octreotide Administration
in Horses With Insulin
Dysregulation

Journal of
Veterinary
Internal
Medicine

May 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q1

Chromosomal aberration
assessment of silver
rasbora fish (Rasbora
tornieri) living near gold
mine area with heavy
metal contamination
Cytotoxic assessment of
Nile tilapia (Oreochromis
niloticus) from a domestic
wastewater canal with
heavy metal
contamination

Human and
Ecological
Risk
Assessment

May 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus

Cytologia

May 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Selective Uptake and
Bioaccumulation of
Antidepressants in Fish
from Effluent-Impacted
Niagara River
Cytotoxicity Evaluation of
the East Asian Bullfrog
(Hoplobatrachus
rugulosus) in an
Agricultural Area Affected
by Chlorpyrifos
Effect of direct-fed
microbials on intestinal
villus height in broiler
chickens: A systematic
review and meta-analysis
of controlled trials

Environmental
Science and
Technology

September
2017

ระดับ
นานาชาติ

scopus

CYTOLOGIA

June 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

International
Journal of
Poultry
Science

November
2017

ระดับ
นานาชาติ

scopus,
Q3
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29 Patchanee Sringam,
P Tungtanatanich,
Pisit Suwannachot,
Fanan Suksawat,
S Khang-Air,
Sunpetch Angkititrakul
30 Petcharakorn Hanpanich,
Thewarach Laha,
Banchob Sripa,
Eimorn Mairiang,
P Sereerak, S Upontain,
Prasarn Tangkawattana,
P Brindley,
Sirikachorn
Tangkawattana
31 R Pilachai, W Thongdee,
Y Chumpol,
Suvaluk Seesupa,
J Schonewille

Molecular epidemiology
and antibiogram of
&itsalmonella&it isolates
from humans, swine and
pork

Southeast
Asian Journal
of Tropical
Medicine AND
Public Health

September
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Decreased risk of
cholangiocarcinogenesis
following repeated cycles
of Opisthorchis viverrini
infection-praziquantel
treatment: Magnetic
Resonance Imaging (MRI)
and histopathological
study in a hamster model
Effects of proportion of
cassava and lactic acidtreated cassava in rations
on rumen pH and plasma
lipopolysaccharide-binding
protein in beef cattle

Parasitology
International

August
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Thai Journal
of Veterinary
Medicine

July 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q4

32 P Sereerak, S Upontain,
Prasarn Tangkawattana,
FrankFensom Mallory,
Banchob Sripa,
Sirikachorn
Tangkawattana
33 S Teimoori, Y Arimatsu,
Thewarach Laha,
Sasithorn Kaewkes,
P Sereerak, M Sripa,
Sirikachorn
Tangkawattana,
P Brindley,
Banchob Sripa
34 Lamyai Neeratanaphan,
C Khamlerd,
S Chowrong,
S Intamat,
Manop Sriuttha,
Bundit Tengjaroenkul
35 S Intamat, P Buasriyot,
Manop Sriuttha,
Bundit Tengjaroenkul,
Lamyai Neeratanaphan

Efficacious and safe dose
of praziquantel for the
successful treatment of
feline reservoir hosts with
opisthorchiasis

Parasitology
International

August
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Chicken IgY-based
coproantigen capture
ELISA for diagnosis of
human opisthorchiasis

Parasitology
International

August
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Cytotoxic assessment of
flying barb fish (Esomus
metallicus) from a gold
mine area with heavy
metal contamination

International
Journal of
Environmenta
l Studies

July 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Bioaccumulation of arsenic
in aquatic plants and
animals near a municipal
landfill

International
Journal of
Environmenta
l Studies

February
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3
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36 Manop Sriuttha,
Bundit Tengjaroenkul,
S Intamat,
U Phoonaploy,
P Thanomsangad,
Lamyai Neeratanaphan
37 Napat Thongsoi,
A Rungsipipat

38 G Ström, M Halje,
D Karlsson,
Jatesada Jiwakanon,
M Pringle,
L Fernström,
U Magnusson
39 S Srisanga,
Sunpetch Angkititrakul,
Patchanee Sringam,
H Le, A Vo,
R Chuanchuen
40 S Trongjit,
Sunpetch Angkititrakul,
RE Tuttle,
J Poungseree,
P Padungtod,
R Chuanchuen
41 W Phimpraphai,
Sirikachorn
Tangkawattana,
P Sereerak, S
Kasemsuwan,
Banchob Sripa
42 S Prachantasena,
P Charununtakorn,
S Muangnoicharoen,
L Hankla, N Techawal,
Prapansak Chaveerach,
P Tuitemwong,
N Chokesajjawatee,
N Williams,
T Humphrey
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Source Title
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Date
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Quality

Cadmium, chromium, and
lead accumulation in
aquatic plants and animals
near a municipal landfill

Human and
Ecological
Risk
Assessment

February
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus

The application of
intravenous megadose
ascorbic acid in the
treatment of animal
cancers
Antimicrobial use and
antimicrobial susceptibility
in Escherichia coli on
small- and medium-scale
pig farms in north-eastern
Thailand
Phenotypic and genotypic
antimicrobial resistance
and virulence genes of
Salmonella enterica
isolated from pet dogs and
cats
Prevalence and
antimicrobial resistance in
Salmonella enterica
isolated from broiler
chickens, pigs and meat
products in Thailand–
Cambodia border
provinces
Social network analysis of
food sharing among
households in
opisthorchiasis endemic
villages of Lawa Lake,
Thailand
Climatic factors and
prevalence of
Campylobacter in
commercial broiler flocks
in Thailand

Ascorbic Acid:
Properties,
Synthesis and
Applications

July 2017

ระดับ
นานาชาติ

scopus

Antimicrobial
Resistance
and Infection
Control

July 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q1

JOURNAL OF
VETERINARY
SCIENCE

September
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Microbiology
and
Immunology

February
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q3

Acta Tropica

February
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Poultry
Science

June 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,scopu
s,Q1
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43 R Aukkanimart,
Thidarut Boonmars,
P Sriraj, P Sripan,
J Songsri, Panaratana
Ratanasuwan,
Porntip Laummaunwai,
A Suwanantrai,
Surasit Aunpromma,
S Khueangchaingkhwang
44 Thanikul Srithunyarat,
R Hagman, O Hoglund,
M Stridsberg, U Olsson,
J Hanson, C Nonthakotr,
A Lagerstedt,
A Pettersson
45 T Yamauchi, T Hirose,
K Sato, K Iwai,
N Takahashi,
J Minaguchi, T Ueno,
Prasarn Tangkawattana
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Source Title

Date
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Quality

Carcinogenic liver fluke
and others contaminated
in pickled fish of
northeastern Thailand

Asian Pacific
Journal of
Cancer
Prevention

April 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Catestatin, vasostatin,
cortisol, and pain
assessments in dogs
suffering from traumatic
bone fractures

BMC Research
Notes

April 2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

Changes in skin structure
of the Zip13-KO mouse by
Makomo (Zizania latifolia)
feeding

JOURNAL OF
VETERINARY
MEDICAL
SCIENCE

September
2017

ระดับ
นานาชาติ

isi,
scopus,
Q2

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ จานวน 6 เรื่อง
ที่

Authors

Title

1

H.R. Amwele, P. Papirom,
K. Chukanhom,
F.W.H. Beamish,
R. Petkam

2

ชาตรี ชานาญดี,
พินิจ หวังสมนึก,
ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร

3

วณาชิณญ์ อัศศวานันท์,
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์

Tissue Alterations in
Oreochromis niloticus
Following Chronic
Exposure to Metal
Complex Dark Green Azo
Acid Dye and Anionic
Surfactant Oil
ผลของการวิ ท ริฟิ เคชั น ต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งระดั บ
เซลล์ของโอโอไซต์โคระยะเจมิ
นอลเวสซิ เ คิ ล และเมทาเฟสที่
สอง
ผลของวิธีการต้มและการย่างต่อ
ปริมาณแคดเมียมที่พบใน
เนื้อเยื่อโคสุกร ปลานิล ที่เก็บ
ตัวอย่างจากจังหวัด
มหาสารคาม และการประเมิน
การได้รับแคดเมียม

4

Suvaluk Seesupa,
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

Source Title

Date

Publication

January - June
2017

journal

วารสารสัตว
แพทยศาสตร์ มข.

มกราคม - ธันวาคม
2560

journal

วารสารสัตว
แพทยศาสตร์ มข.

มกราคม - ธันวาคม
2560

journal

ผลกระทบของภาวะกีบ อักเสบ วารสารสัตว
แบบไม่ แสดงอาการต่อ การให้ แพทยศาสตร์ มข.
ผลผลิตน้านมในโคนม

มกราคม - ธันวาคม
2560

journal

Environment
and Natural
Resources
Journal
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5

กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์,
ไพรัตน์ ศรแผลง,
บงกช นพผล

6

บุปผชาติ ตระการจันทร์,
บงกช นพผล

58

Title

Source Title

Date

Publication

ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรค Escherichia coli ATCC
25922 และ Salmonella
Typhi ของแบคทีเรียแลกติกที่
แยกได้จากทางเดินอาหารสัตว์
และอาหารหมักพื้นบ้านของ
ไทย
ประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัด
หยาบประเภทหัว-เหง้า 5 ชนิด
ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ สแตปฟิ โ ล
ค็ อ กคั ส ออเรี ย ส ที่ แ ยกจาก
น้านมดิบสหรกรณ์โคนมน้าพอง
จังหวัดขอนแก่น

วารสารสัตว
แพทยศาสตร์ มข.

มกราคม - ธันวาคม
2560

journal

วารสารสัตว
แพทยศาสตร์ มข.

มกราคม - ธันวาคม
2560

journal

งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ 2560
จานวน 26 โครงการ เป็นเงิน 6,788,000 บาท
หัวหน้า
ชื่อแหล่งทุน
โครงการ
ทุนวิจัยจากเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1,030,000 บาท)
ที่

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1 ความชุกลักษณะทางพันธุกรรมและการ รศ.ดร.สรรเพชญ เงินรายได้คณะ ก.พ. - พ.ย.
ดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่ อังกิติตระกูล
สัตวแพทยศาสตร์
60
แ ย ก ไ ด้ จ า ก แ พ ะ เ นื้ อ ใ น พื้ น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

100,000

2 ระบาดวิทยาทางโมเลกุลและการดื้อต่อ รศ.ดร.สรรเพชญ เงินรายได้คณะ
สารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยก อังกิติตระกูล
สัตวแพทยศาสตร์
ได้จากไก่และสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ขอนแก่น
และฉงชิ่งจีน

ก.พ.60 ม.ค.61

100,000

3 การใช้เทคนิค SYBR Real-Time PCR
เพื่ อ ตรวจสอบการปนเปื้ อ นของเชื้ อ
Arcobacter Butzleri ในเนื้อหมู โดยวิธี
Direct detection เปรียบเทียบกับวิธี
เพิ่มปริมาณเชื้อใน Enrichment broty
4 ภาวะแวดล้ อ มจุ ล ภาคในโรงเรื อ นและ
ปัจจัยภายในตัวที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
เอกรูปของน้าหนักตัวในฝูงไก่เนื้อที่เลี้ยง
เชิงพาณิชย์
5 การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บศั ก ยภาพของ
เลเซอร์ความเข้มต่าด้วยพารามิเตอร์ต่างๆ
และการประยุกต์ใช้ในคลินิกสัตว์เล็ก

ผศ.ดร.กชกร
ดิเรกศิลป์

เงินรายได้คณะ
สัตวแพทยศาสตร์

มิ.ย.60 พ.ค.61

150,000

ผศ.ดร.พีระพล
สุขอ้วน

เงินรายได้คณะ
สัตวแพทยศาสตร์

ม.ค.61ม.ค.62

130,000

ผศ.ดร.นฤพนธ์
คาพา

เงินรายได้คณะ
สัตวแพทยศาสตร์

เม.ย.61ธ.ค.61

150,000

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า
โครงการ

6 ระบาดวิทยาทางโมเลกุลและการดื้อต่อ รศ.ดร.สรรเพชญ
สารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยก อังกิติตระกูล
ได้ จ ากม้ า แข่ ง และคนเลี้ ย งในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7 ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อโครงสร้างและ รศ.ดร.บัณฑิตย์
พั น ธุ ศ าสตร์ เ ซลล์ ข องปลานิ ล ที่ ไ ด้ รั บ เต็งเจริญกุล
สารพิษอะฟลาทอกซินบี1
8 POTENTIAL OF ANTIMICROBIAL
ผศ.ดร.กชกร
RESISTANCE GENE
ดิเรกศิลป์
TRANSFORMATION OF HEATINACTIVATED SALMONELLA
ISOLATED FROM VARIOUS FOOD
MATRICES
รวมเงินทุนวิจัยเงินรายได้คณะฯ
ทุนวิจัยจากงบอุดหนุน มข. (4,638,000.00 บาท)
9 กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้า
รศ.ดร.บัณฑิตย์
เต็งเจริญกุล
10 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
ผศ.ดร.สาธร
พรตระกูลพิพัฒน์
11 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกั ด รศ.ดร.ประพันธ์
หยาบจากพื ช สมุ น ไพรเพื่ อ ป้ อ งกั น การ ศักดิ์ฉวีราช
ปนเปื้ อ นเชื้ อ Campylobacter และ
Salmonella ในอุตสาหกรรมเนื้อไก่เพื่อ
การบริโภคภายในและส่งออก
12 การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นา รศ.ดร.ไพรัตน์
เพิ่มสุขภาพของสุกรขุนในระบบการเลี้ยง ศรแผลง
แบบหลุมดินชีวภาพ:กรณีศึกษาในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น
13 ผลของของราข้าวไฮโดรไลเสทต่อระดับ
น้าตาล อินซูลินอะดิโปเนกตินไตรกลีเซอ
ไรด์ แ ละคลอเรสเตอรอลในแมวที่ ถู ก
เหนี่ยวนาให้มีภาวะน้าตาลในเลือดสูง
14 ปริ ม าณโลหะหนั ก และพั น ธุ ก รรมปลา
บริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์
15 ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ก า ร ส ะ ส ม แ ล ะ
ผลกระทบของของโลหะหนัก ในปลาใน
พื้ น ที่ ฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยเทศบาลนคร
ขอนแก่น

ผศ.ดร.ราณี ซิงห์

ผศ.ดร.พีระพล
สุขอ้วน
รศ.ดร.บัณฑิตย์
เต็งเจริญกุล

59

ชื่อแหล่งทุน

ระยะเวลา

งบประมาณ

เงินรายได้คณะ
สัตวแพทยศาสตร์

มิ.ย.61 ก.ค.62

100,000

เงินรายได้คณะ ก.ค.61-มิ.ย.
สัตวแพทยศาสตร์
62

150,000

เงินรายได้คณะ
สัตวแพทยศาสตร์

150,000

ก.ค.61 ก.ค.62

1,030,000.00
กลุ่มวิจัย

1,000,000

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค.60-ก.ย.
61
ต.ค.60-ก.ย.
61
ต.ค.60-ก.ย.
61

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค.60-ก.ย.
61

128,000

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค.60-ก.ย.
61

300,000

แสงซินโครตรอน มี.ค.61-มี.ค.
62
แสงซินโครตรอน เมย.61เม.ย.62

200,000

กลุ่มวิจัย

700,000
300,000

200,000

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่

หัวหน้า
โครงการ

ชื่อโครงการ

16 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ล อ ม ป น แ ล ะ อ.ดร.ชุลีพร
สารอาหารในน้ านมแพะโดยใช้ เ ทคนิ ค ศักดิ์สง่าวงษ์
ย่านรังสีเอกซ์และอินฟราเรดสเปกโตรส
โกปี

ชื่อแหล่งทุน

ระยะเวลา

แสงซินโครตรอน มี.ค.61-มี.ค.
62

60

งบประมาณ
190,000

17 ประสิทธิ ภาพสารดูดซั บเบนโทไนท์ ของ
ไทยในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อน
ในอาหารปลานิล
18 การศึกษารูปแบบการจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในการป้องกันและควบคุมโรค
ในไก่ ง วงตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.ดร.บัณฑิตย์
เต็งเจริญกุล

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค. 60 –
ต.ค 61

170,000

รศ.ดร.นริศร
นางาม

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค. 60 –
ต.ค 61

300,000

19 ประสิ ท ธิ ภ าพสารดู ด ซั บ ไดอะตอมไมท์
จากแหล่ งดิ น ในประเทศไทยในการลด
พิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารเป็ด
เนื้อ
20 ผลของระดับกามะถันในสูตรอาหารผสม
สาเร็จหมักที่ใช้มันสาปะหลังสดเป็นแหล่ง
พ ลั ง ง า น ต่ อ ป ริ ม า ณ ไ ซ น า ไ น ด์ ,
thiocyanate และโซมาติกเซลล์ในน้านม
ของโครีดนม
21 ระบาดวิ ท ยาการปนเปื้ อ นของเชื้ อ
Streptococcus suis ในเนื้อสุกรและ
อวั ย วะสุ ก ร ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น การ
จาแนกซึโรไทป์โดยเทคนิคอณูวิทยาและ
ความไวต่อยาต้านจุลชีพ
22 ผลของวิ ธีปรุงอาหารต่ อปริมาณสารหนู
แคดเมียมและตะกั่วในอาหารที่มาจากปศุ
สัตว์
23 ผลของร าข้ า วไฮโดรไลเสทต่ อ ความ
ผิดปกติของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดใน
หนู ท ดลองที่ ไ ด้ รั บ อาหารที่ มี ไ ขมั น และ
น้าตาลฟรุกโตสสูง
24 กา ร ป ร ะ เ มิ นพั น ธุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงสรี ร วิ ท ยาสั ต ว์ น้ าที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากน้าชะมูลฝอยในสภาพการ
เพาะเลี้ยง

อ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์
สง่าวงษ์

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค. 60 –
ต.ค 61

200,000

ผศ.ชัยวัฒน์ จรัส
แสง

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยย่อย

ต.ค. 60 –
ต.ค 61

200,000

ผศ.ดร.กชกร
ดิเรกศิลป์

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค. 60 –
ต.ค 61

200,000

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์
สายพันธ์

อุดหนุนทั่วไป
วิจัยเดี่ยว

ต.ค. 60 –
ก.ย. 61

200,000

อ.ดร.เกตุมณี
เสนาพันธ์

วิจัยใหม่

ธ.ค.60 –
ธ.ค. 61

150,000

อ.ดร.เกตุมณี
เสนาพันธ์

วิจัยใหม่ (มข.มช.)

ก.พ. 61 –
ก.พ. 62

200,000

รวมเงินทุนวิจัยเงินอุดหนุน มข.

4,638,000.00

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

61

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า
โครงการ

25 การประเมินประสิทธิผลของกลูโคซามีน/ ผศ.ดร.นฤพนธ์
คอนดรอยติ น ซั ล เฟตและสารประกอบ คาพา
กรดไขมันจากหอยแมลงภู่เปลือกสีเขียว
และสารประกอบกรดไขมันจากหอ้ยแมลง
ภูเปลืองสีเขียว PCSO-524 และกุ้งในการ
รักษาสุนัชดรคข้อกระดูกอักเสบ
26 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รศ.ดร.ไพรัตน์
เ พื่ อ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ส า ห รั บ ศรแผลง
ภาคอุ ต สาหกรรม โดยมี นายศุ ภ กร
ชนะภักดิ์เป็นนักศึกษา
รวมเงินทุนวิจัยเงินภายนอก

ชื่อแหล่งทุน

ระยะเวลา

บริษัท VetzPetz 25พ.ค.61 Gropup ร่วมกับ 25พ.ค.62
บริษัท
Pharmalink
International
Limited
สานักงานพัฒนา
มี.ค.61วิทยาศาสตร์และ
ก.พ.62
เทคโนโลยี
แห่งชาติ

งบประมาณ
1,000,000

120,000

1,120,000.00

รวมเงินทุกแหล่งทุน

6,788,000.00

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 32 เรื่อง
ที่

Researcher

1

Utilization
Type

User
Applied

Title

Date Use

Jareerat Aimsaard,
Korawuth
Punareewattana

Antimicrobial activities of
Garcinia atroviridis extract
against common pathogens of
canine skin infections

24/7/2561

การใช้ประโยชน์ บ้านหนองกุง
ในเชิงสาธารณะ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

2

Jareerat Aimsaard,
Korawuth
Punareewattana

24/7/2561

การใช้ประโยชน์ บ้านหนองกุง
ในเชิงสาธารณะ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

3

Napas Pakdeebandith,
Narathorn Saikeaw,
Warakorn Tiyawattanaroj,
Jareerat Aimsaard,
Korawuth
Punareewattana

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของน้ามันหอมระเหย
จาก Syzygium aromaticum,
Piper betle, และ Ocimum
sanctum ต่อเชื้อราโรคผิวหนังที่
แยกได้จากสุนัข
การศึกษา Time-kill curve ของ
น้ามันหอมระเหยพลูต่อเชื้อยีสต์
Malassezia pachydermatis

24/7/2561

การใช้ประโยชน์ บ้านหนองกุง
ในเชิงสาธารณะ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

4

Duangpitak Piahiang,
Kansiree Therathanawat,
Kulwara Phringphro,
Jareerat Aimsaard,
Korawuth
Punareewattana
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด, กรวุธ
พันธ์อารีวัฒนา

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากว่าน
หอมแดงและฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยา
clotrimazole ต่อเชื้อ Malassezia
pachydermatis

24/7/2561

การใช้ประโยชน์ บ้านหนองกุง
ในเชิงสาธารณะ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

ผลของสารสกัดกระชายดาต่อ
แบคทีเรียสแตฟฟิโลคอคัส

24/7/2561

การใช้ประโยชน์ บ้านหนองกุง
ในเชิงสาธารณะ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

5

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Utilization
Type

62
User
Applied

ที่

Researcher

Title

Date Use

6

จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด, กรวุธ
พันธ์อารีวัฒนา

การตรวจคัดกรองเบื้องต้นของฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียของสารสกัดใบพลูต่อ
เชื้อแบคทีเรีย Porphyromonas
gingivalis ที่เป็นสาเหตุของโรค
เหงือกอักเสบ

24/7/2561

การใช้ประโยชน์ บ้านหนองกุง
ในเชิงสาธารณะ ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

7

ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข, ขวัญ
เกศ กนิษฐานนท์, สาธร พร
ตระกูลพิพัฒน์, อรัญ จันทร์
ลุน

Risk factors associated with
seroprevalence of
paratuberculosis in mature
goats in Northeastern Thailand

26/8/2561

การใช้ประโยชน์ ชมรมผู้เลี้ยง
ในเชิงนโยบาย แพะ-แกะ
จ.ร้อยเอ็ด

8

นวรัตน์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
น้อย ทองกุลพานิชย์, กชกร
ดิเรกศิลป์

10/1/2561

การใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชน
ในเชิงพาณิชย์ ตารับแหม่แดง
ปลาส้ม

9

นวรัตน์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
น้อย ทองกุลพานิชย์, กชกร
ดิเรกศิลป์

สารวจการปนเปื้อนของเชื้อ
Streptococcus suis ในเนื้อหมู
เลือดและอวัยวะภายในหมู แหนม
หมู และลาบหมูดิบ ในเขตภาคอีสาน
ตอนบน
การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียใน
แหนมหมูที่จาหน่ายตามตลาดนัดใน
จังหวัดภาคอีกสานตอนบนของปร
เทศไทย

15/5/2561

ผลของการดมกลิ่นน้ามันหอมระเหย
ลาเวนเดอร์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของ
สุกรอย่านม

5/7/2561

การใช้ประโยชน์ กลุ่มแม่บ้าน
ในเชิงพาณิชย์ ผลิตแหนม
ปลาร้าบอง
และปลาส้ม
อ.เกษตร
วิสัยจ.ร้อยเอ็ด
การใช้ประโยชน์ ฟาร์มสุกรราย
ในเชิงพาณิชย์ ย่อย
(นายสุรพงษ์
โยปัดทุม)
การใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้าน
ในเชิงนโยบาย แฮดศึกษา
อ.บ้านแฮด
จ.ขอนแก่น

10 กชกร ดิเรกศิลป์,
สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์,
สุวลักษณ์ ศรีสุภา
11 เจนจิรา วิยาสิงห์,
ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์,
สุวิทย์ อุปสัย,
ยุพดีสุวรรณศร

การศึกษาความสามารถเชิงพุทธิ
ปัญญาความสามารถเชิงอภิปัญญา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ
การสอน CMEN
12 Chhaiden Heak, Peerapol Effect of direct-fed microbials
Sukon,
on intestinal villus height in
Saijai Kongpechr
broiler chickens: A systematic
,Bundit Tengjaroenkul, review and meta-analysis of
Kanlaya Chuachan
controlled trials

20/6/2561

21/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนจระเข้
ในเชิงสาธารณะ วิทยายน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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13 Suwit Uopasai, Tassanee
Bunterm, Supaporn
Muchimapura,
Tang Keow Ngang

The Effect of Constructionism,
Metacognition and
Neurocognitive-based Teaching
Model to Enhance Veterinary
Medicine Students' Learning
Outcomes

21/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนฝาง
ในเชิงนโยบาย วิทยายน

14 Le Ngoc NINH,
Sirikachorn
Tangkawattana,Peerapol
Sukon,
Naoki TakahashI,
Kazushige Takehana,
Prasarn Tangkawattana
15 สุวิทย์ อุปสัย,
Tassanee Bunterm,
Supaporn Muchimapura,
Tang Keow Ngang

Neutralizing formaldehyde in
chicken cadaver with urea and
urea fertilizer solution

21/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนจระเข้
ในเชิงสาธารณะ วิทยายน

ผลการศึกษาความจาขณะทางาน:
การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าและ
กายภาพของคลื่นสมองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้าน
ในเชิงนโยบาย แฮดศึกษา

16 Suwit Uopasai,
The Critical Thinking,
Kanoknapa Erwun, Jenjira Metacognitive and Executive
Wiyasing
Functions of Working Memory
Abilities in Veterinary Students

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนชนบท
ในเชิงนโยบาย ศึกษา

17 Suwit Uopasai

The P300 Wave and Brain
Topography in Veterinary
Students with Trained and
Untrained Working Memory

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนชนบท
ในเชิงนโยบาย ศึกษา

18 Saijai Kongpechr,
Peerapol Sukon,
Damnern Sohsuebngram,
Suchat Wattanachai,
Panchompoo Muanglai,
Preeyaporn Surachon,
Bhuttipong Pongpan

Comparisons of Carcass Yields
in Four Breeds (Cobb 500, Ross
308, Arbor Acres and Hubbard)
of Broiler Chickens Raised
under Standard Commercial
Housing system

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนชนบท
ในเชิงสาธารณะ ศึกษา
อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น

19 Saijai Kongpechr,
Damnern Sohsuebngram,
Suchat Wattanachai,
Tanakarn Nasri, Peerapol
Sukon

Effect of Natural Plant Extracts
(Origanum heracleoticum L.)
on Growth Performance and
Welfare in Commercial Broiler
Chickens

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้าน
ในเชิงสาธารณะ แฮดศึกษา
อ.บ้านแฮด
จ.ขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
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20 Saijai Kongpechr,
Peerapol Sukon,
Damnarn Sohsuebngram,
Suchat Wattanachai,
Panchompoo Muanglai,
Preeyaporn Surachon

Comparisons of Bone Lengths
in Four Breeds (Cobb 500, Ross
308, Arbor Acres and Hubbard)
of Male Broiler Chickens Raised
under Commercial Housing
System

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้าน
ในเชิงสาธารณะ แฮดศึกษา
อ.บ้านแฮด
จ.ขอนแก่น

21 Damnern Sohsuebngram,
Saijai Kongpechr,
Suchat Wattanachai,
Tanakarn Nasri, Peerapol
Sukon
22 Damnern Sohsuebngram,
Peerapol Sukon,
Saijai Kongpechr,
Suchat Wattanachai

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

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนชนบท
ในเชิงสาธารณะ ศึกษา
อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น

Comparisons of Body Weight
Gain in Broiler Chickens
Resided in Different Parts of
Modern Broiler Houses

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนชนบท
ในเชิงสาธารณะ ศึกษา
อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น

23 Natchaya Boonpian,
Sakolwan Bubpahou,
Natyaon
Manasrisureeyun,
Peerapol Sukon,
Saijai Kongpechr
24 Jiratti Thammasiri,
Chainarong Navanukraw,
Suthipong Uriyapongson,
Vilaivan Khanthusaeng,
Chuchat Kamollerd

Reporting Quality in Abstracts
of Controlled Trials from
Chicken Research

20/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้าน
ในเชิงสาธารณะ แฮดศึกษา
อ.บ้านแฮด
จ.ขอนแก่น

Expression of cumulus-oocyte
complex genes and embryonic
development in goats
subjected to progestogenbased estrus synchronization

22/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนทุ่ง
ในเชิงสาธารณะ ใหญ่รตั นศึกษา

25 Chuchat Kamollerd,
Preeyaporn surachon,
Punchompoo Maunglai,
Wilailak Siripornadulsil,
Peerapol Sukon

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

22/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนทุ่ง
ในเชิงสาธารณะ ใหญ่รตั นศึกษา

26 ชูชาติ กมลเลิศ,
ปรียาภรณ์ สุระชน,
พรรณชมภู ม่วงลาย,
วิไลลักษณ์ศิริพรอดุลศิลป์,
พีระพล สุขอ้วน,
กชกร ดิเรกศิลป์

ผลของแบคทีเรีย Lactobacillus
reuteri MD5-2 ที่แยกได้จากกระพุ้ง
ไส้ใหญ่ของเป็ดเทศต่อการ
เจริญเติบโตค่าเคมีเลือกและลักษณะ
ทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระพุ้ง
ไส้ใหญ่ของเป็ดเทศและไก่เนื้อ

22/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนทุ่ง
ในเชิงสาธารณะ ใหญ่รตั นศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
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27 Onanong Kritpetcharat,
Lertchai Charerntanyarak,
Usa Lek-Uthai, Peerapol
Sukon, Suttiphan
Kitcharoen, Panutas
Kritpetcharat

Chromosome abnormalities
and absolute telomere lengths
of leukocytes from silk
weavers with emphasis on
potential genotoxicity and
mutagenicity of silk dyes

21/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนจระเข้
ในเชิงสาธารณะ วิทยายน

28 Buppachat Trakarnchan,
บงกช นพผล,
Apiradee Sopa,
พีระพล สุขอ้วน

Existing drug resistance among
Staphylococcus spp. from raw
milk samples in Khon Kaen
province, Northeastern
Thailand by direct quadriplex
PCR
Elimination of Haplochis
taichui metacercaria in
cyprinoid fish with freezing
temperature and soured fish
(plasom) with salinity
Serologic Profiles of Classical
Swine Fever Vaccinated
Backyard Pig Farms in Khon
Kaen Province, Thailand

21/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนฝาง
ในเชิงสาธารณะ วิทยายน

21/6/2561

การใช้ประโยชน์ โรงเรียนฝาง
ในเชิงสาธารณะ วิทยายน

20/1/2561

การใช้ประโยชน์ ฟาร์มสุกรราย
ในเชิงพาณิชย์ ย่อย

การใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่ออัตรา
การตั้งท้องในแม่โคนมหลังคลอด

18/3/2561

การใช้ประโยชน์ สหกรณ์โคนม
ในเชิงสาธารณะ ขอนแก่น
จากัด

Ovulation induction and
Timed-Al for increasing
Pregnancy rate in postpartum
primiparous dairy cows

24/2/2561

การใช้ประโยชน์ สหกรณ์โคนม
ในเชิงสาธารณะ ขอนแก่น
จากัด

29 ประพันธ์ แก่นจาปา,
สิริขจร ตังควัฒนา,
John F Smith,
Peerapol Sukon,
ประสาน ตังควัฒนา
30 กชกร ดิเรกศิลป์,
อารินี ชัชวาลชลธีระ,
Sujira Pachariyanon
31 ชัยวัฒน์ จรัสแสง,
เอกชัย ลัยยะ,
ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร,
อวิรุธย์วิชัยวงษ์,
พีรพัฒน์ ดีสุข
32 ชัยวัฒน์ จรัสแสง,
Awirut Wichiwong,
Peerapat Deesuk, Saksiri
Sirisatien

(สุรพงษ์
โยปัดทุม)
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6.ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปสู่ความเป็นสากล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และการวิจัยบุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติซึ่งในรอบงบประมาณที่ผ่านมาคณะได้มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุ คลากรมีการพัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทา MOU ทั้ง
หน่วยงาน/สถาบันในประเทศและต่างประเทศ มีการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษา บุคลากร และงานวิจัย
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของคณะ อย่างเป็นทางการ กับสถาบันในประเทศ ได้แก่
1. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 224 แห่ง (รณรงค์ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในวัด จังหวัดขอนแก่น)
2. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น (ยุทธศาสตร์เนื้อนมไข่ จังหวัดขอนแก่น)
3. โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ จั ง หวั ด เลย กั บ สถานี ฟ าร์ ม ฝึ ก นั ก ศึ ก ษาคณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนและสร้างเศรษฐกิจโลก)
4. คณะสั ต วแพทยศาสตร์ 6 สถาบั น ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เพื่อ
ร่วมมือในด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์)
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
9. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. สานักอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. บริษัทอาคเนย์ฟาร์มไลน์ จากัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงและแปรรูปสุกร แก่นสารสินธุ์ จากัด
12. กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13. สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุดรธานี
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของคณะ อย่างเป็นทางการ กับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่
ระดับมหาวิทยาลัย
1. Nippon Veterinary and Life Science University, Japan
2. Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra Malaysia, Malaysia
3. Rakuno Gakuen University, Japan
4. Faculty of Agriculture, National University of Laos, Lao People’s Democratic Republic
5. University of Georgia, United State of America
ระดับคณะ
1. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands
2. Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural University, Indonesia
3. Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University, Indonesia
4. Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam Univesity, Vietnam
5. Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University,
Bangladesh.
6. Faculty of Agriculture and Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki, Japan.
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7. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural
Sciences, Sweden.
8. College of Animal Science and Technology, Southwest University, The People’s Republic of China
9. Norwegian Veterinary Institute, Norwey.
เป็นสมาชิกขององค์กรระดับนานาชาติ
6. South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA)
7. Asian Association of Veterinary Schools (AAVS)
หน่วยงาน/องค์กร/มหาวิทยาลัยที่ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษา บุคลากร และงานวิจัย
1. University of Hannover, Germany
2. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands
3. Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University, The United States of America
4. Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra Malaysia, Malaysia
5. Faculty of Agriculture, National University of Laos, Lao People’s Democratic Republic
6. Faculty of Agriculture, Tottori University, Japan.
7. Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University, Indonesia.
8. Faculty of Veterinary Medicine, University of Malaysia Kelantan, Malaysia
9. College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University, Taiwan.
10. Faculty of Veterinary and Animal Science Hajee Mohammad Danesh Science and Technology
University, Bangladesh
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การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
ชื่อการประชุมสัมมนา : ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (Khon Kaen Veterinary Annual
International Conference : KVAC) ครั้งที่ 19 หัวข้อ “Indigenous Knowledge for Global Animal
Health”
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : วันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์และสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องน าเสนอข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพคนและสัตว์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการสถาบันและหน่วยงาน
ต่างๆนาเสนอผลงานวิชาการในสาขาสัตวแพทย์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ
ให้ แก่ศิษย์ เก่า ศิษย์ ปั จจุ บัน คณะสั ตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้ สนใจและเป็นกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มความร่ วมมื อและเครื อข่ ายของศิ ษย์ เก่ าและสถาบั นการศึ กษา ปี นี้ ได้ จั ดขึ้ นในหั วข้ อ“Indigenous
Knowledge for Global Animal Health”เนื่องจากในปัจจุบันสุขภาพของคนและสัตว์ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในคนและสัตว์ ดังนั้นความร่วมมือของ
ประเทศต่างๆ รวมทั้งองค์กรทุกภาคส่วนภายในประเทศ เพื่อให้คนและสัตว์ มีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
โดยมีเป้าหมายว่าให้เกิดสุขภาพหนึ่งเดียว (Global Health)
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นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560
ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
1.19
1.02
1.49
1.21
และบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
2
2
0
0
จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
5
4
8
6
จานวนนักศึกษาต่างชาติ
7
6
8
6
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
586
587
536
497
นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษาต่างชาติ

ระดับปริญญาโท
1
Mr.Seangphed Pommachanh
2
Mr.Amphone Keosengthong
3
Ms.Nalita Adsanychan
4

Miss Vo Thi Hoang Nga

ระดับปริญญาเอก
6
Mr.SIthixay Kaylath
7
Mr.Xin Wu

สัญชาติ

ชื่อหลักสูตร

ชั้นปี

ปีที่
รับเข้า

สปป.ลาว
สปป.ลาว
สปป.ลาว

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
สหวิทยาการสัตวแพทย์
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์
หลักสูตรนานาชาติ

2
2
2

2559
2559
2559

1

2560

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์
หลักสูตรนานาชาติ

5
2

2556
2559

เวียดนาม

สปป.ลาว
จีน
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นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
ที่

ชื่อ-สกุล

1

น.ส.วริศรา ศรีรังสิต

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

น.ส.ธมลวรรณ ตรียมณีรัตน์
น.ส.โสรยา คงธนเนตร
นายขจรยศ พรมดวงดี
น.ส.พิมพ์ แก้วหนู
นายนภาทิพย์ หนูมา
น.ส.พัชรินทร์ สงวนต้นกัลยา
นายพงศธร เหาะเจริญสุข
นายธีรภัทร ยงประพัฒน์
น.ส.วิภาพร ภัทรจินดา
น.ส.กนกภรณ์ รักสุข
น.ส.ศิวนารถ จุ้ยบุตร

13
14
15
16
17
18
19
20
21

น.ส.ธนาพรรณ สิทธิหาญ
น.ส.พนิดา ณรงค์ฤทธิเดช
นายสุขกฤษฎิ์ สีห์รา
น.ส.กานต์สิรี ธีรธนวัฒน์
นายนรวร นาคพิพวรรณ
นายพงษ์วสิน สิมมาทัน
นางสาวธัญลักษ์
น.ส.ภาวิดา วิภูสันติ
น.ส.รัตติกาล วรหล้า

มหาวิทาลัยที่เดินทางไป
ฝึกงาน / ประเทศ
School of Veterinary
Medicine, Rakuno
Gakuen University,
Japan
College of Animal
Science and
Technology,
Southwest University,
China
Nippon Veterinary and
Life Science
University, Japan

ระยะเวลา

ชั้นปี

งบประมาณที่ใช้

19 ก.พ.–4 พ.ค. 61
(2 เดือน 2 สัปดาห์)

6

งบสนับสนุนออกฝึกงาน
รายวิชาสหิจศึกษา ณ
ต่างประเทศ(20,000.-)

17 – 29 มิ.ย. 61

5

ทุนแลกเปลี่ยน MOU
ประจาปี 2561 คณะฯ
สนับสนุนคนละ 10,000.-

15 – 29 มิ.ย. 61

5

ทุนแลกเปลี่ยน MOU
ประจาปี 2561 คณะฯ
สนับสนุนคนละ 20,000.-

Airlangga University
Indonesia

25 มิ.ย. –
9 ก.ค. 61

5

Rakuno Gakuen
University Japan

1 -14 ก.ค. 61

5

National Chung Hsing
University Taiwan

2 – 21 ก.ค. 61

5

ทุนแลกเปลี่ยน MOU
ประจาปี 2561 คณะฯ
สนับสนุนคนละ 10,000.ทุนแลกเปลี่ยน MOU
ประจาปี 2561 คณะฯ
สนับสนุนคนละ 20,000.ทุนแลกเปลี่ยน MOU
ประจาปี 2561 คณะฯ
สนับสนุนคนละ 10,000.-

Nippon Veterinary and
Life Science
1-31 ส.ค. 61
University, Japan

ป.โท งบประมาณส่วนตัว
ป.เอก

นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
Miss Priunka Bhowmik
Miss Trisha Ray
Miss Fatiha EmnoorEima
Mr. Mishuk Shaha
Mr. Mohammad Foysal
Mr. Pran Gopal Rudra
Miss Farhana Islam Zummy
Miss Biethee Rani Sarker
Miss Umme Nazifa Alam
Miss Sharmin Akhter Mili
Mr. Mohammad Yusuf Munna
Mr. Avijit Dhar
Mr. Sydus Shalekin Shakil

มาจากสถาบัน / ประเทศ
Faculty of Veterinary
Medicine, Chittagong
Veterinary and Animal
Sciences University,
Bangladesh

ระยะเวลา
23 ก.ย. – 7 ต.ค.
60

จุดประสงค์
เดินทางมาเข้าฝึก
ปฏิบัติงาน ณ
โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้
MOU

Faculty of Veterinary
Medicine, Chittagong
Veterinary and Animal
Sciences University,
Bangladesh

8 - 22 ต.ค. 60

เดินทางมาเข้าฝึก
ปฏิบัติงาน ณ
โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้
MOU

Faculty of Veterinary

9 -28 พ.ค. 61

เดินทางมาเข้าฝึก
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ที่
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ-สกุล
Mr. Sanjib Chandra Nath
Mr. Rupom Devnath
Mr. Apu Raihan
Mr. Md. Alauddin
Mr. Md. Abdullan Al Mamun
Mr. S.M. Abdus Salam
Mr. Saddam Hossain
Miss Sabiha Zarin Tasnim Bristi
Miss Tamanna Nayon Noor
Miss Rupsana Perven Borsha
Mr. Maruf Hasan
Mr. Noman Ali
Mr. Amar Kumar Mahato
Mr. Gopal Chandra Das

มาจากสถาบัน / ประเทศ
Medicine, Chittagong
Veterinary and Animal
Sciences University,
Bangladesh

ระยะเวลา

71

จุดประสงค์
ปฏิบัติงาน ณ
โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้
MOU

Faculty of Veterinary and
4 -22 มิ.ย. 61
เดินทางมาเข้าฝึก
Animal Science
ปฏิบัติงาน ณ
Hajee Mohammad Danes
โรงพยาบาลสัตว์
h Science and
Technology University,
Bangladesh
Miss Nahmi Hazira binti Hamzah Faculty of Veterinary
16 ก.ค. – 17 ส.ค.
เดินทางมาเข้าฝึก
61
ปฏิบัติงาน ณ
Miss Norhidayah binti Noordin Medicine,University
Malaysia Kelantan,
(1 เดือน)
โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้
Miss Ziti Farhah Nadia Binti
Malaysia
MOU
Muhammad
Mr. Muhammad Firky Hafiz bin
Osmand
Mr. Muhammad Syazrie bin
Zainal Abidin
Miss Chen Tingting
College of Animal Science 9 ส.ค. – 8 ก.ย. 61
เดินทางมาเข้าฝึก
and
Technology,
(1
เดื
อ
น)
ปฏิบัติงาน ณ
Miss Chen Yijiang
Southwest University,
โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้
Miss Xiong yindi
China
MOU
Miss Qin Shiyu
Miss Tu Wenjun
Miss He Yonglin
Miss Wang Kexin
Miss Qiu Can
Mr. CHEN SHIN-MENG
National Chung Hsing
10 ส.ค. – 8 ก.ย.
ฝึกปฏิบัติงาน ณ
University Taiwan
61
โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้
Mr. HSU, HAO-CHUN
(1 เดือน)
MOU
Mr. LIU, HSIAO-LUN
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กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปสู่ความเป็นสากล
ว.ด.ป.
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 31 ตุลาคม 2560 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ
Miss Ann Duyndam ศิษย์เก่าจาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
ประเทศเนเธอแลนด์
2 7 พฤศจิกายน ผศ.น.สพ.ดร.สุฃาติ วัฒนชัย ร่วมโต้วาทีหัวข้อ “Can ICT replace Classroom” ในการ
2560
ประชุมประจาปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 4 หรือ
“The 4th Annual National Health Professional Education Reform Forum
(ANHPERF)2017”ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ
(ICT to Empower Health Professional Education)” ณ โรงแรม Pullman Bangkok King
Power กรุงเทพมหานคร
3 9 พฤศจิกายน ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรายงานการฝึกงานภายใต้ความความร่วมมือ MOU ณ
2560
ต่างประเทศ ประจาปี 2560 โดย นายสิทธิพร กาบบัวลอย นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 ที่สนใจสมัครทุน MOU ประจาปี 2561 ได้รับฟังพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามถึง
รายละเอียดต่างๆ ในการฝึกงานและการเตรียมตัวในแต่ละขั้นตอน
4
15-19
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดมได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าเอนดู
พฤศจิกายน แรนซ์ฝ่ายสัตวแพทย์และหลักสูตรสัตวแพทย์รักษาม้ากีฬา ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
2560
และร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าในตาแหน่ง Foreign Veterinary Delegate ในรายการ
Izu Panorama Endurance World Challenge Cup 2017, CEI 1* 80 km, CEI2* 120 km
และ CEI 3* 160 km ณ Izu Horse Country Club เมือง Ito-Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560
5 17 พฤศจิกายน คณะสั ตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับบริษัท โอสแควร์ ดิสทริบิวชั่น จากัด จั ดสัมมนาให้ความรู้
2560
เกี่ยวกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงโดยได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ อาจารย์สังกัดคณะ
สั ตวแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย และสพ.ญ.เลอเพ็ ญ ดวงแก้ ว สั ต วแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สัตวแพทย์จากคลินิก
เอกชน รวมทั้งคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมทั้งสิ้นจานวน
40 คน
6
12 มกราคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
2561
และวิเทศสัมพันธ์ และผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์ประจากลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
และเป็นหนึ่งในสมาชิก PENAPH จากประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้ เข้ าร่วมประชุ มจาก
เครือข่าย Participatory Epidemiology Network for Animal and Public Health
(PENAPH) จานวน 45 คน จากองค์กรสัตวแพทย์ต่างๆ ทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมงาน
Second PENAPH Conference: Call for Abstracts and Discussion Forum และผศ.
น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้นาตัวแทนจาก PENAPH เข้า
เยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของคณะ รวมทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์และห้องปฏิบัติการ
วินิจฉัยต่างๆ
7
17มกราคม รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ
2561
Miss IVO FEBRINA PRASETYO และ Miss FITHRIA NISA HANIFAH นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสัตวแพทย์ จากFaculty of Veterinary Medicine, Airlangga University
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ประเทศอินโดนี เซี ยซึ่ งได้ เดิ นทางมาฝึ กงานด้านศัลยศาสตร์สั ตว์ เล็ ก ณ โรงพยาบาลสั ตว์
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม –3 กุมภาพันธ์ 2561
22 มีนาคม ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.
2561
วีรพล ทวีนันท์ ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก School of Biological
Sciences & Institute for Global Food Security, Queen University Belfast (QUB)
ประเทศไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ จ านวน 3 คนและอาจารย์ จ ากคณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อ น
มหาวิ ทยาลั ยมหิดล จ านวน 1 คน เดิ นทางมาเพื่ อเจรจาความร่วมมื อพร้อมทั้ งหารือการ
พั ฒนาการขอข้อเสนอโครงการวิ จั ยร่วมกัน ทั้ งยั งเป็ นการสร้างความร่วมมื อทางวิ ชาการ
นอกจากนี้ได้นาคณะอาจารย์จาก QUB เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่และเป็ดเทศทั้งใน
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
5 เมษายน 2561 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ต้อนรับ
Prof.Dr.Kishio Hatai อดีตอาจารย์จาก Nippon Veterinary and Life Science University,
Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสอนและวิจัย ณ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เพื่อการสอนและ/หรือวิจั ย (International Visiting Professor) ประจ าปี 2561 โดย
Prof.Dr.Kishio Hatai จะทาการสอนในรายวิชา Seminar in Interdisciplinary Veterinary
Science รายวิชา Writing and Presenting Scientific Papers I ให้แก่นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และให้คาปรึกษาด้านการวิจัยรวมถึงตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
(researchproposal) ของอาจารย์ ภายในคณะเป็ นระยะเวลา 3 เดื อน ระหว่ างวั นที่ 25
เมษายน-23 กรกฎาคม 2561
15 พฤษภาคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์
2561
ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Faculty of
Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University
(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ จานวน 10 คน ได้แก่ Mr.Sydus ShalekinShakil, Mr.Sanjib
Chandra Nath, Mr.Rupom Devnath, Mr.Apu Raihan, Mr.Md. Alauddin, Mr.Md.
Abdullan Al Mamun, Mr.S.M. Abdus Salam, Mr.Saddam Hossain, Miss SabihaZarin
TasnimBristi และMiss TamannaNayon Noor ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงาน
ด้ านคลิ นิ กปฏิบั ติ สั ตว์ เล็ กและสั ตว์ ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสั ตว์ ในระหว่ างวั นที่ 15– 28
พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ
2561
ผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional
Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED) จานวน 3
ท่าน ได้แก่ Dr.Sandra B. Tempongko, Team Leader and Deputy Coordinator,
SEAMEO TROPMED Network, Dr.Ophelia M. Memdoza, Consultant, SEAMEO
TROPMED Network และMs.Mildred Publico, Research Associate, SEAMEO
TROPMED Networkซึ่งการการเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะในครั้งนี้ผู้แทนจาก SEAMEO
TROPMED มีจุดประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของคณะภายใต้กรอบความร่วมมือของ
การเป็นสมาชิก Thailand One Health University Network (THOHUN) โดยมี รศ.น.สพ.
ดร.สรรเพชญ อังกิตติตระกูล เป็นผู้ดูแลโครงการและผู้ประสานงานหลัก
1 มิถุนายน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่
2561
5 (ชั้นปีสุดท้าย) จาก Faculty of Veterinary and Animal Science, Hajee Mohammad
Danesh Science and Technology University (HSTU) ประเทศบังคลาเทศจานวน 4 คน
ได้แก่ Mr.Maruf HasanShakil, Mr.Noman Ali, Mr.Amar Kumar Mahato และMiss
Rupsana Perven Borsha ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติสัตว์
เล็กและสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ในระหว่างวันที่ 1–20 มิถุนายน 2561
17 - 21
รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.
มิถุนายน2561 ดร.กชกรดิเรกศิลป์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปราชการ ณ College
of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศเพื่อดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่ าง SWU กับ คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มี วั ตถุ ประสงค์เพื่ อร่ วมกั นวางแผนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย
ด้วยกันเพิ่มขึ้น และถือว่าเป็นปีเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง
SWU และมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้นักศึกษาแลกแลกเปลี่ยนชั้นปี ที่ 5 จานวน 5 คน ของ
คณะฯ ยังได้ทาการศึกษาดู งานและฝึ กปฏิบั ติงานด้านสัตว์เล็กและฟาร์มปศุสัตว์ร่วมกับ
อาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ของ SWU
4 กรกฎาคม ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ หัวหน้าโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของ
2561
ชุมชน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจการดาเนินโครงการติดตั้ง
ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ขึ้น โดยการลงนามในครั้ง
นี้ได้มีหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย ประกอบด้วย สานักงานปศุสัตว์
จั งหวั ดขอนแก่น องค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดขอนแก่น ส านั กงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน โดยการเฝ้าระวังอาการหรือเหตุการณ์ผิดปกติในคน สัตว์
และสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน
16 กรกฎาคม รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี พร้อมด้ วยผู้ บริ หารคณะ ได้ ให้การต้ อนรับนั กศึกษา
2561
แลกเปลี่ยนชั้นปีที่ 4 จานวน 5 คน จาก Faculty of Veterinary Medicine, University
Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Miss NahmiHazirabintiHamzah, Miss
NorhidayahbintiNoordin, Miss Ziti Farhah Nadia Binti Muhammad, Mr.Muhammad
Firky Hafiz bin Osmand และ Mr.Muhammad Syazrie bin ZainalAbidin โดยนักศึกษา
กลุ่มดังกล่าว ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ โดยแบ่งเป็นการ
ฝึกงานคลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กหน่วยละ 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม-17 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2561 รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี พร้อมคณะผู้ บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และ
นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University
เมืองฉ่งชิ่ ง สาธารณรัฐประชาชนจี น ประกอบด้ วยคณาจารย์ จ านวน 3 ราย ได้ แก่ Dr.Jin
Meilan (Associate Dean of Department of Veterinary Medicine), Dr.Qiu Xiaoyan
(Teacher from Department of Animal Science) และ Dr.Lyu Hongjian (Teacher from
Department of Aquaculture) พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 จานวน 7 คน ได้แก่
Miss Chen Tingting, Miss Chen Yijiang, Miss Xiongyindi, Miss Qin Shiyu, Miss Qiu
Can, Miss Tu Wenjun และ Miss He Yonglinซึ่งได้เดินทางมาเพื่อฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว.ด.ป.
17

16 สิงหาคม
2561

18

26 กันยายน
2561

75

รายละเอียดการดาเนินงาน
ในส่วนของคลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็กเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม–7
กันยายน 2561
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุนและ
ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จานวน 3คน ได้แก่ Mr.CHEN SHIN-MENG, Mr.HSU
HAO-CHUN และMr.LIU HSIAO-LUN จาก College of Veterinary Medicine, National
Chung Hsing University เมืองไทจุง ประเทศไต้หวัน ที่ได้เดินทางมาเพื่อฝึกปฎิบัติงานด้าน
สัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์ เป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม–8 กันยายน
2561
รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรั บProf. Marianne
Sunde, section leader, Section of Food Safety and Emerging Health Threats
Norwegian veterinary instituteประเทศนอร์เวย์เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมื อทางวิชาการ (MOU) ระหว่ างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ
Norwegian veterinary institute (NVI) ประเทศนอร์เวย์ นอกจากการลงนามในครั้งนี้
Prof. Marianne Sunde ได้นาสมาชิกจาก NVI อีก 2 ราย เดินทางมาเก็บตัวอย่างและปฏิบัติ
งานวิจัยร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์
ในคณะเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน–20 พฤศจิกายน2561

ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปสู่ความเป็นสากล
ต้อนรับศิษย์เก่าจาก Utrecht University ประเทศเนเธอแลนด์ (วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ร่วมเป็นวิทยากรโต้วาทีในการประชุมประจาปีระดับชาติ
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)
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กิจกรรมรายงานการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือ MOU ณ ต่างประเทศ ประจาปี 2560
(วันที่ 9พฤศจิกายน 2560)

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดมร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาระดับนานาชาติ
(วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับบริษัท โอสแคร์ ดิสทริบิวชั่น จากัด จัดสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม PENAPH Conference 2018 (วันที่ 12 มกราคม 2561)

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากAirlangga University ประเทศอินโดนีเซีย (วันที่ 17มกราคม 2561)
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ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ (วันที่ 22 มีนาคม 2561)

ต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Visiting Professor
ประจาปี 2561 (วันที่ 25 เมษายน 2561)

นักศึกษาสัตวแพทย์จากChittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)
ประเทศบังคลาเทศประจาปี 2561 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

ต้อนรับผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Tropical
Medicine and PublicHealth Network(SEAMEO TROPMED) (วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology
University(HSTU)ประเทศบังคลาเทศ (วันที่ 1 มิถุนายน 2561)

ผู้บริหารคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน2561)

พิธีลงนามความเข้าใจการดาเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน
จังหวัดขอนแก่น (Participatory One Health Disease Detection; PODD Khon Kaen)
(วันที่ 4 กรกฎาคม 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561)

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Animal Science and Technology,
Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 9 สิงหาคม 2561)

ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University
ประเทศไต้หวัน ประจาปี 2561 (วันที่ 16 สิงหาคม 2561)

ต้อนรับผู้แทนจาก Norwegian Veterinary Institute ประเทศนอร์เวย์ (NVI) (วันที่ 26 กันยายน 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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7.ยุทธศาสตร์ : ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่ว มเป็น ผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรักษาคุณค่าให้กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งคณะให้
ความสาคัญกับ การอนุรักษ์ศิล ปะและวัฒ นธรรมไทย ร่ว มบูรณาการศิล ปะและวัฒ นธรรมไทยเข้ากับการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมที่สาคัญกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามงานเทศกาลประเพณีท้ องถิ่น ชุมชน และของคณะ
กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์ : ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมพัฒนาคณะสัตวทยศควาล
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 1-3 พฤศจิกายน สโมสรนักศึกษาจัดขบวนแห่ร่วมงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้าประจาปี 2560 ภายใต้
2560
แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”คณะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การ
ร่วมขบวนแห่ และการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ โดยตัวแทน
ของคณะในปีนี้คือ นางสาวปณิชา ปัถยวงศ์เดชา นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 และมีคณะ
ผู้บริหารคือ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมในขบวนแห่ของนักศึกษา
2 8มีนาคม 2561 งานสถานี ฟ าร์ ม ฝึ ก นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกิ จ กรรมประเพณี ง านบุ ญ มหาชาติ ป ระจ าปี 2561
กับชุมชน ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย รวม 5 หมู่บ้าน ประมาณ 200 คน โดยมี
นายวสันต์ จันทรสนิท หัวหน้างานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นาทีมบุคลากรร่วมกันพัฒนา
พื้นที่ภายในสถานีฟาร์มฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ประกอบพิธีอัญเชิญพระ
เวสสันดรในงานบุญเดือน 4 (บุญมหาชาติ) ประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี กับ ชุ ม ชน บุ คลากรร่ว มถวายปั จ จั ย ไทยทานร่ว มกับ ชาวบ้ า นถวายวั ด ภายในชุ ม ชน
เป็นเงินจานวน 1,170 บาท
3
4 เมษายน
สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ น าโดย รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี และ
2561
น.สพ.ภาสวั ฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์ เก่าฯ ได้ จัดงานคืนสู่ เหย้ า ฟ้ าหม่นมอดิ นแดง
ประจาปี 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดี ให้เกิ ดขึ้นในระหว่างบรรดาศิษย์เก่าทุ ก รุ่นของคณะ พร้อมทั้ ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน
4 10 เมษายน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้าขอพรผู้อาวุโสในเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2561
2561
โดยมีท่านอดีตคณบดี รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้บุคลากรของคณะได้จัดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขารเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ง า น บุ ญ เ ดื อ น ห้ า แ ห่ พุ ท ธ บู ช า ส ม ม า อ า วุ โ ส ป ร ะ จ า ปี 2561 ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดขึ้น ณ พุทธศิลป์สถาน บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 11 พฤษภาคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส
2561
บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดพิธีทาบุญตักบาตรเนื่อง
ในโอกาสของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี ขึ้น โดยการจัดทาบุญใน
ปี นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากคณบดี ผู้ อ านวยการ รวมทั้ ง ผู้ แ ทนจากส่ ว นงานต่ า งๆ ภายใน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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วัน เดือน ปี

รายละเอียดการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทาบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีจานวนหลายส่วนงาน
โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฟังธรรมเทศนา การทาบุญตัก และไหว้บวงสรวงเจ้า
พ่อมอดินแดง
6 20 กรกฎาคม รศ.สพ.ญ.กั ล ยา เจื อจั น ทร์ รองคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและประกั น คุ ณ ภาพและประธาน
2561
คณะกรรมการส่ งเสริมและบ าเพ็ ญประโยชน์ เพื่ อสั งคมได้ น าที มผู้ บริหารคณาจารย์ และ
บุคลากรคณะร่วมกันจั ดกิจกรรมถวายเที ยนพรรษาแด่ พระภิกษุ สงฆ์ ณ วัดสวนป่าสารัตถ
วโนทยานธุดงค์สถาน (วัดป่าบ้านหนองหลุบ) อาเภอเมือง จังหวันขอนแก่น และปล่อยปลา ณ
เขื่ อนหนองหวาย อ าเภอน้ าพองจั ง หวั ด ขอนแก่ น เพื่ อเป็ น การท านุ บ ารุ ง และส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา
7 6 กันยายน2561 งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง จัดโครงการทาบุญสัตว์ทดลอง ประจาปีการศึกษา
2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทดลองที่คณะได้นามาใช้ใน
การจั ด การเรีย นการสอนรายวิ ช าต่ า งๆ ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การปลู กฝั ง ให้ นั ก ศึกษาได้
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการดูแลและใช้บรรดาสัตว์ท ดลองต่างๆ ให้
เป็นไปอย่างมีเมตตาธรรม เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณของการใช้สัตว์ทดลอง และยัง
แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาสัตว์เหล่านั้นในฐานะของการเป็นครูให้กับ
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง

ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้า” ประจาปี 2560 (วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ (วันที่ 8 มีนาคม 2561)

งานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจาปี 2561 (วันที่ 4 เมษายน 2561)

พิธีรดน้าขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจาปี 2561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 10 เมษายน 2561)
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาคณะ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา (วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)

โครงการทาบุญสัตว์ทดลอง ประจาปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 กันยายน2561)
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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8.ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคมและให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสร้างความมีชื่อเสียงของคณะส่งเสริมให้มีการบริการ
วิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่
ให้บริการรักษาสัตว์ ทั้งนี้สัตว์ที่มารับบริการมีหลายประเภท เช่น สุนัข แมว วัว ม้า สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงพิเศษ โดยมีความ
พร้อมให้บริการด้านอายุร กรรม ศัลยกรรม ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ และคลิ นิกพิเศษได้แก่ คลินิกโรคหัวใจ
คลินิกโรคตา คลินิกโรคเนื้องอกและมะเร็งคลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบสืบพันธุ์ คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ/สัตว์ป่า คลินิก
พิเศษแมวซึ่งผลดาเนินการของโรงพยาบาลสัตว์ในช่วงปีงบประมาณ 2556 -2561 เป็นดังตารางนี้

สถิติการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ ปีงบประมาณ 2556–2561
สัตว์ที่เข้ารับบริการ
สุนัข
แมว
โค,กระบือ
ม้า
สัตว์ปีก
สัตว์ป่า/สัตว์แปลก
หนู,กระต่าย
รวม

2556
24,965
3,692
363
278
241
213
383

2557
24,635
4,588
263
251
456
330
476

2558
28,233
6,828
237
392
227
466
561

2559
28,453
7,150
235
538
181
380
352

2560
27,142
8,628
298
453
11
386
84

2561
26,498
8,995
289
513
34
96
155

30,141

31,013

36,964

37,321

37,002

36,580

จานวนการบริการห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์และชันสูตรปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561
การรับบริการ
เคมีคลินิก
โลหิตวิทยา
ปรสิตในเลือด
ภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกันชันสูตรโรคสัตว์
จุลทรรศน์วินิจฉัยและอื่น ๆ
จุลชีววิทยาคลินิก
รวมทั้งสิ้น

ในเวลาราชการ
20,047
6,028
4,499
547
12,003
541
498
44,163

นอกเวลาราชการ
8,857
3,222
2,658
222
115
15,074
8,857

รวม
28,904
9,250
7,157
769
12,118
541
15,572
74,311
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จานวนสัตว์ป่วยที่รับบริการหน่วยคลินิกสัตว์ใหญ่ (เคี้ยวเอื้อง)
เดือน

อายุรกรรม
17
18
5
18
17
11
7
16
15
16
12
11
163

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
รวมทั้งสิ้น (ตัว)

จานวนสัตว์ป่วย (ตัว)
ศัลยกรรม
11
15
5
12
16
8
8
11
10
10
11
9
126

รวม
28
33
10
30
33
19
15
27
25
26
23
20
289

จานวนสัตว์ป่วยที่รับบริการหน่วยคลินิกสัตว์ใหญ่ (ม้า)
เดือน
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
รวม

อายุรกรรม
16
8
48
34
76
31
58
33
44
72
31
16
467

จานวนสัตว์ป่วย (ตัว)
ศัลยกรรม
1
3
4
4
2
4
2
3
3
2
18
46

รวม
17
11
52
38
78
35
58
35
47
75
33
34
513
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การจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
วัน เดือน ปี
1
21 ตุลาคม
2560

2

3

4

5

6

7

รายละเอียดการดาเนินงาน
สโมสรนักศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตบ้านซีกกค้อ หมู่ 7 ตาบลเมืองเพีย อาเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
และแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรินทร์
จันทร์ศรีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ใน
ส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์นาโดย ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุขและนักศึกษาสัตวแพทย์ เข้าร่วม
โครงการประมาณ 35 คน
4 พฤศจิกายน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
2560
น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงศ์ และน.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1-5 ได้
ร่วมจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้าท่วม ณ พื้นที่ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การมอบน้าดื่มให้แก่ประชาชน การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง การมอบอาหารสัตว์เลี้ ยงและปศุสัตว์ รวมถึงมอบเวชภั ณฑ์อื่นๆ ที่มีความ
จาเป็น
6-15
โรงพยาบาลสัตว์ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พฤศจิกายน (พอ.สว) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี โดยทา
2560
หน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนจานวน 4 คน ประกอบด้วยน.สพ.
พีรพัฒน์ ดีสุข สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ สพ.ญ.ณัฏฐา โพธิอาศน์ และน.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงษ์
12-15
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา น.สพ.รักษ์พล เดชคง นายจักรกริช
ธันวาคม 2560 จันทะสอน และนายปรีชา พันสอน พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน
20 คน เข้าร่วมถวายงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ตาบลพระธาตุพังพวน อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการตรวจรักษาสัตว์เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ทั้งโรคใน
สัตว์สู่คน อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น
21–25
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ ายวางแผนและประกัน
ธันวาคม 2560 คุณภาพ ผศ.ดร.จรีรั ตน์ เอี่ ยมสะอาดผู้ช่วยคณบดี ฝ่ ายพั ฒนานั กศึ กษาและศิษย์ เก่าสั มพั นธ์ และ
บุคลากรของคณะ ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน ประจาปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยาตาบลนาหว้าอาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย นักศึกษา
สัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1-5 จานวน 110 คนและคณาจารย์ จานวน 3 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ฝึกทักษะและให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิเพื่อป้องกัน
โรคตรวจสุขภาพสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ได้เรียนรู้วิถีชุมชนและภู มิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
21 ธันวาคม อ.สพ.ญ.ดร.ธนิ กุ ล ศรี ธั ญรั ตน์ และนั กศึ กษาสั ตวแพทย์ ชั้ นปี ที่ 6 ร่ วมกั บส านั กบริ การวิ ชาการ
2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนขั บ้าขึ้น ณ บริเวณห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา ได้ดาเนินกิจกรรม
ให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ การฉีดยากาจัดเห็บหมัด การให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และการบริการทาหมันสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ าย ซึ่งมีเจ้าของสัตว์
เลี้ยงให้ความสนใจนาสุนัขและแมวเข้าร่วมกิจกรรมทาหมันและฉีดวัคซีนจานวนมาก
24 ธันวาคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
2560
เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
บุคลากรคณะร่ วมกิ จกรรมฝึ กภาคสนามร่วม ประจ าปีการศึ กษา 2560 ณ เขตอาเวียงเก่ า จั งหวั ด
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วัน เดือน ปี

8

18 มกราคม
2561

9

27-28
มกราคม 2561

10

16-18
กุมภาพันธ์
2561

11

22กุมภาพันธ์
2561

12 5 – 9 มีนาคม
2561
13

7-9 มีนาคม
2561

14

8, 19, 20
มีนาคม 2561
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ขอนแก่น การฝึกภาคสนามร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทางานผ่านการเรียนรู้ชุมชน
และให้ ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการจั ดประสบการณ์ ใ นการศึ กษาปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกั บสุ ขภาพของ
ประชาชน เพื่อให้นักศึกษาได้ทางานร่วมกันระหว่างบุคคลากรในสาขาต่างๆ สามารถเรียนรู้การทางาน
ร่วมกับประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและ
การปฏิบัติงานในชุมชน ตลอดถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิ เรกศิ ล ป์ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และวิ เ ทศสั มพั น ธ์ พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์
นายสัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้ออกโครงการทาหมันและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีและได้ให้บริการแก่สัตว์เลี้ยง
ของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงด้วยโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถทาหมันและฉีดวัคซีนให้สุนัข
และแมวได้ถึง 26 ตัว
ชุมนุมรักษ์สัตว์น้า สโมสรนักศึกษาจัดโครงการอควาติกแลนด์ แดนฝั่งโขงณ จังหวัดหนองคายและ
จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้าจืด
เรียนรู้วิถีชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งโขง และเป็นการฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บาเพ็ญประโยชน์
แก่ส่วนรวมมีนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน
ชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษสังกัดสโมสรนักศึกษา จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ มข.
เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทั้งพฤติกรรมตามธรรมชาติ การดารงชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจในการเป็นสัตว
แพทย์ สั ตว์ ป่ าในอนาคต นักศึ กษาเข้ าร่ วมทั้ งหมด 80 คน โดยมี ผศ.ดร.จรี รัตน์ เอี่ ยมสะอาด และ
รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย นายสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า ในรายการอีสานวันนี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยขอนแก่น (NBT) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนที่สาคัญและกาลังระบาดหลายพื้นที่อย่างโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคที่มีความ
ร้ายแรงมาก เนื่องจากผู้ที่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการของโรคและไม่มีทางรักษาได้พร้อมให้ คาแนะแนว
ทางการป้องกันและการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การวางมาตรการในการควบคุม
ต่างๆ รวมถึงคาแนะนาหากถูกสุนัขบ้ากัดหรือสัมผัสน้าลายสุนัขที่มีเชื้อ
โรงพยาบาลสัตว์ จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฟรี 900 โดส โดยมีคณาจารย์ของคณะ
และสัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขต
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง มีจานวนสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น สุนัข จานวน
669 ตัวแมว จานวน 329 รวมทั้งสิ้น 995 ตัว
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมาอ.น.สพ.ดร.
ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ นายสุบรร จันทเสนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการสัตวแพทย์
พระราชทานในพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตาบลท่าตูม
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการให้บริการตรวจรักษาสัตว์เพื่ อ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์การถ่ายพยาธิ เจาะ
เลือด ตรวจพยาธิในเม็ดเลือด ล้วงตรวจท้อง การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความแข็งแรง
สมบูรณ์มากขึ้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมและโคเนื้อ จานวน 284 ตัวฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จานวน 45 ตัว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ อบรมอาสาสมัครจากชุมชนในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติด้านสุขภาพคน สุขภาพ
สัตว์ และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชันมือถือในการรายงานเหตุ โดยคณะทางานจะ
ได้จัดการอบรมอาสาสมัครจากชุมชนเรื่องการใช้แอพพลิเคชัน PODD เพื่อการรายงานเหตุผิดปกติ มี
การอบรม 3 ชุมชนดังนี้
1. วันที่ 8 มีนาคม 2561 เทศบาลตาบลท่าพระ อาเภอเมือง นายกเทศมนตรีตาบลท่าพระ นายพิศุทธิ์
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อนุตรอังกูร เป็นประธานในการเปิดอบรม ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ ทาหน้าที่เป็นวิทยากร มี
อาสาสมัครเข้าร่วมอบรม 45 คน
2. วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตาบลหนองโน อาเภอกระนวน นายกเทศมนตรีตาบลหนองโน
นายไพบูลย์ บุศราคัม และนางศิริพร ประดาพล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ทาหน้าที่เป็นวิทยากร มีอาสาสมัครเข้าอบรมจานวน
40 คน
3. วันที่ 20 มีนาคม 2561 เทศบาลตาบลน้าอ้อม อาเภอกระนวน ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คาพา ทา
หน้าที่เป็นวิทยากร มีอาสาสมัครเข้าร่วมจานวน 40 คน
14 กุมภาพันธ์ ผศ.สพ.ญ.พิมพชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นคลินิก
– 21 มีนาคม ได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลท่าพระ และ สานักงาน ปศุสัตว์อาเภอเมือง
2561
ขอนแก่น ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในเขตพื้นที่
ต่างๆ ของตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้ลงดาเนินการ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 14,28
กุมภาพันธ์ 2561 และ14-21 มีนาคม 2561 มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ประมาณ 1,100 ตัว
15 มีนาคม ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู พร้อมด้วยคณาจารย์และสัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์ และ
2561
นักศึกษาสัตวแพทย์ ได้ร่วมออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่วัดอาภาวาส บ้าน
หนองแวง ตาบลบ้านเหล่า อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทาหมันแมว
จานวน 20 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 35 ตัว
20 มีนาคม ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู พร้อมด้วยคณาจารย์และสัตวแพทย์ ออกโครงการบริการวิชาการ
2561
สู่สังคม ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสาคัญและทรงมี
พระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงได้กาหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด
นาร่องเพื่อดาเนินตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกจังหวัดหนึ่ง การ
ออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้ได้ให้บริการทาหมันสุนัขและแมว จานวนทั้งหมด 19 ตัว
22 มีนาคม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนว
2561
เศรษฐกิจพอเพียงของสานักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนบ้าน
รัตนะ ตาบลโนนทอง อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นหัวหน้าโครงการฯ
ซึ่งเป็นโครงการที่สานักงานประสานความร่วมมือฯ ได้ดาเนินการขึ้นโดยได้ดึงเอาความรู้ความเชี่ยวชาญ
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากส่วนงานต่างๆ ร่วมทางานกันในรูปแบบของการบูรณาการ โดยมี
ยุทธศาสตร์ ที่ส าคั ญได้ แก่ สร้ างความมั่ นคงทางอาหาร พลั งงานและน้าตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เสริมสร้างสุขภาพชุมชน พัฒนาองค์กร
ชุมชน และพัฒนาสวัสดิการชุมชน
24-25 มีนาคม ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยม
2561
สะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ คลินิกอานาจเจริญรักษาสัตว์ โดยน.สพ.ฐิติกานต์ ภูโอบ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองอานาจเจริญ ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองอานาจเจริญ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
3 เมษายน ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ และน.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงศ์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาชั้นคลินิกได้ร่วมออก
2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า” ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสานักงานปศุสัตว์
อาเภอเชี ยงยืน และเทศบาลตาบลเชียงยื น โดยออกโครงการดั งกล่ าว ณ วั ดกลาง อาเภอเชียงยื น
จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 1,000 ตัว และ
การผ่าตัดทาหมันสุนัขแมว จานวน 35 ตัว
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ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาสัตว
แพทย์ชั้นปีที่ 1 ประมาณ 15 คน ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและ
แมวณ วัดป่าแก่งน้าต้อน และวัดธาตุกุดกว้าง ตาบลกุดกว้าง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นผลการ
ดาเนินกิจกรรมได้บริการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว ประมาณ 50 ตัว
19เมษายน ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย สพ.ญ.ชุลีพร
2561
ประหา และสพ.ญ.ภัชญา ทัศคร รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์กว่า 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์ สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้
สุนัขและแมวภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเมือง” โดยประชาชนชุมชนโนนม่วงหมู่ 3,12,27 ได้นาสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนจานวน
200 ตัว
21เมษายน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
2561
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์
เอี่ ยมสะอาด ผู้ ช่วยคณบดี ฝ่ ายพัฒนานั กศึ กษาและศิ ษย์เก่ าสั มพั นธ์ ผศ.สพ.ญ.ณภั ทร ทองสร้ อย
อ.สพ.ญ.ดร.น้าฟ้า เฟื่องบุญ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 กว่า 20 คน ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนโดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวของประชาชน
ในชุมชนโนนม่วงหมู่ 3 ทั้งนี้มีสุนัขและแมวได้รับบริการฉีดวัคซีน ประมาณ 100 ตัว
2 พฤษภาคม ผศ.น.สพ.พงษ์ ธ ร สุ ว รรณธาดา รองคณบดี ฝ่ า ยโรงพยาบาลสั ต ว์ แ ละน.สพ.อวิ รุ ท ธ์ วิ ชัย วงษ์
2561
สัตวแพทย์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัด เทศบาลนครขอนแก่นและสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยให้บริการฉีด
วัคซีน จานวน 70 ตัว
4 พฤษภาคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จากัด ออกให้บริการโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ
2561
สุนัขบ้า นาโดย ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คาพาพร้อมด้วยคณาจารย์สัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์
ศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นคลินิกร่วมกันออกให้บริการทาหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั ขบ้าให้
สุนัขและแมว ณ วัดดอนจันทร์ บ้านดอนหัน ตาบลดอนจันทร์ อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าควบคุมจานวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ผลการดาเนินการกิจกรรมปรากฏว่าได้ทาหมันให้สุนัขและแมว ประมาณ
30 ตัว
8 พฤษภาคม ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้รับเกียรติจากปศุสัตว์ อาเภอเชียงยืน ซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
2561
หนองซอน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาปศุสัตว์ฯ ของตาบลหนองซอน อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
16 -17
น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ด้านบริหาร น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการ
พฤษภาคม คลินิกนอกเวลา สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทะโคตร สัตวแพทย์และอ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ อาจารย์
2561
กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ เดินทางเพื่อถวายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ณ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ามีประชาชนนาสัตว์
เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 234 ตัว ทาหมันสุนัข 92 ตัว และทาหมันแมว 27 ตัว
18 มิถุนายน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการควบคุม
2561
ประชากรสุนั ขภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่ นขึ้ น เป้าหมายเป็ นสุ นัขไม่มี เจ้ าของที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 40 ตัว โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์ ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับและทาหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ทีม
บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนในภาคปฏิบัติได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล ทาหน้าที่
เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติในการวางยาสลบ และการดักจับสุนัข

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
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วัน เดือน ปี
29
19-28
มิถุนายน
2561

30

28 กันยายน
2561
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รายละเอียดการดาเนินงาน
สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดให้มีการออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ขึ้น ใน
พื้นที่ 4 ตาบลของอาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยค่ายโครงการบูรณาการทางสัตวแพทย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกชั้นปีได้ฝึกทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์และทักษะชีวิตอัน
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การถ่ายพยาธิการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การถ่ายทอดการทาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใน
ท้องถิ่นรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมสร้าง
เสริมจิตสาธารณะแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักในการเลี้ยงดูสัตว์ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการโดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สุรวิทย์ ชอบจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย น.สพ.ภูมินทร์ สุมามาลย์ นายสัตวแพทย์ชานาญ
งาน โดยในส่วนของคณะรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับเทศบาลตาบลเขาสวนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตาบลคาม่วง อาเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหา
สาคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษ
สุนัขบ้ าหมดไปจากประเทศไทย โดยการด าเนิ นโครงการได้ให้ความรู้และการดูแลสุนัขเพื่อลดการ
กระจายของโรคโดยการทาวัคซีนการจัดหาและจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ให้มีที่อยู่อาศัย ในส่วนของ
คณะฯ มี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอและน.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงศ์ เข้าร่วมโครงการ
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ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย (วันที่ 21 ตุลาคม 2560)

โครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้าท่วมในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)

โครงการพอ.สว. (วันที่6-15 พฤศจิกายน 2560)

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ (วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560)
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โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน ประจาปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 21 ธันวาคม 2560)

การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 (วันที่ 24 ธันวาคม 2560)

โครงการทาหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี (วันที่ 18 มกราคม 2561)
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โครงการ “อควาติกแลนด์ แดนฝั่งโขง”จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
(วันที่ 27-28 มกราคม 2561)

โครงการค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า (วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561)

น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยขอนแก่น
(NBT) (วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561)

โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี (วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561)
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โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ 7-9 มีนาคม2561)

โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (Participatory One-Health Disease Detection;
PODD)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 8 19 20 มีนาคม 2561)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้วัด (วันที่ 15 มีนาคม 2561)
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ออกหน่วยให้บริการทาหมันสุนัขและแมว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 1
(วันที่ 20 มีนาคม 2561)

โครงการแก้จนพื้นที่อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 22 มีนาคม 2561)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอานาจเจริญ
(วันที่ 24-25 มีนาคม 2561)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
(วันที่ 3 เมษายน 2561)

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 17เมษายน 2561)

โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(วันที่ 19เมษายน 2561)

โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
(วันที่ 21เมษายน 2561)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(วันที่ 2 พฤษภาคม 2561)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จากัด ออกให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(วันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)

ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ณ จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2561)
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 18 มิถุนายน 2561)

ค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14
ในพื้นที่อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2561)

ร่วมออกพื้นที่จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า”
ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 28 กันยายน 2561)

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
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9.ยุทธศาสตร์ : ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของภูมิภาค ตระหนักถึงคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยสนับสนุนบุคลากร ผลงานวิจัย การจัดประชุม/สัมมนาให้ความรู้เกษตรกรเพื่อร่วมสร้างสรรค์การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมภิ าค
การจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
วัน เดือน ปี
1 6 ตุลาคม
2560

2

3

4

5

รายละเอียดการให้บริการ
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ได้รับเชิญจากบริษัท จี เอส พรีเมียร์ จากัด ให้เข้าร่วมการสัมมนา
สาธิตชุดทดสอบการตรวจหายาปฏิชีวะนะตกค้างในน้านมดิบโดยเทคนิค Am Test ให้แก่ตัวแทน
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์รับน้านมดิบของสหกรณ์โคนมที่ส่งน้านมดิบให้แก่โรงงานนมของ อสค.
ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) และภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย) โดยได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ
การพั ฒนาคุณภาพน้ านมดิ บเพื่ อผู้ บริโภคในยุ ค AEC” และยั งได้ ออกให้คาแนะน าให้แก่ฟาร์ ม
เกษตรกรโคนมในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
7 ตุลาคม ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์
2560
ไทยอินดูบราซิลในการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและสุขภาพโคเนื้อ โดยได้บรรยายในหัวข้อ
อาหารกับสุขภาพในโคเนื้อและการรักษาโคเบื้องต้น ณ สานักงานสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
พันธุ์ไทยอินดูบราซิล โรงแรมบ้านสวนชมดาวรีสอร์ท (ชมดาวฟาร์ม) ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
15 มีนาคม รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ ยมละมัย และคณาจารย์กลุ่ มผู้สอนด้านโคนมร่วมประชุ มสรุปงานและ
2561
สัมมนาร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมกันสรุปงานด้านประสิทธิภาพการผลิตโค
นม อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 การติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยร่วม
เช่น การลดวันท้องว่าง ผลกระทบของโรคปากและเท้าเปื่อยต่อการผลิตโคนม อาเภอน้าพอง รวมถึง
การกาหนดแผนและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคนม อ.ส.ค. ในปี 2561
6 เมษายน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ร่วมกับนายอดุลย์ วังตาล นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์
2561
ฟรีเชียน จัดโครงการเสวนา รวมพลคนชอบรีด(นม) ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง
ทองคา โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้ เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมเสวนา โดย
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องรีดนมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับสภาพการเลี้ยงในปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องรีดนมระดับนานาชาตินาเสนอความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องรีดนม โดยมีนักวิชาการเกษตรกรและนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าร่วมประมาณ 70 คน
7-10
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ ร่ วมกั บกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ จั ดประชุ มอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพิ่ มขี ด
พฤษภาคม ความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้
2561
และเห็นผลจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณ์โคนมให้มีความรู้
และมีการเลี้ยงโคนมอย่างถูกหลักวิชาการให้ทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเหล่านี้สามารถ
แก้ปัญหาในระดับในฟาร์มของตนเอง อันจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่มผลผลิตใน
ฟาร์มจากการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุตรหลานเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นมจากทั่วประเทศจานวน 90 คน
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ภาพกิจกรรมประกอบยุทธศาสตร์ : ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัยเป็นวิทยากรอบรมตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์รับน้านมดิบของ
สหกรณ์โคนม (วันที่ 6 ตุลาคม 2560)

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสงร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (วันที่ 7 ตุลาคม 2560)

โครงการสรุปงานและสัมมนาการพัฒนาน้านมคุณภาพดีร่วมกับ อ.ส.ค.สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 15 มีนาคม 2561)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียนจัดเสวนารวมพลคนชอบรีด (นม)
(วันที่ 6 เมษายน 2561)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาท
และยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561)
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ภาคผนวก
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รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตร

ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ 1.1 ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาตรี
1. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปกติ
4. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปกติ



3.09





3.48
3.04
3.17




3.18
3.23

รายนามสถานประกอบการที่คณะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ดังนี้
1) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแนะนาสถานประกอบการของตนเอง ในโครงการสหกิจศึกษา
ทางสัตวแพทย์ในปีการศึกษา 2560
ลาดับ
ชื่อโรงพยาบาล/บริษัท/ฟาร์ม
1
บริษัท อีแลนโค ประเทศไทย จากัด
2
3

4
5
6
7

บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจากัด มหาชน
สายธุรกิจสุกร
บริษัท เบทาโกร จากัด มหาชน

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)
สายฟาร์มไก่-หมู
บริษัทไทยฟู๊ดส์กรุ๊ป จากัด มหาชน
สายฟาร์มไก่
บริษัท ซีพีเมจิก จากัด (โคนม)
โชคชัยฟาร์มกุ้ง
หมอสายันต์
(สัตว์น้า)

8

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์น้า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

9

สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ปากช่อง

รายชื่อนักศึกษา
1.นส.อภิสราวงศ์พรหม
2.นส.วณีรนุช เอี่ยมสะอาด
1.นส.วัชรี ศิลป์ประเสริฐ
2.นส.อริยา สถิรเกียรติ
1.นส.ชลลดา จันทรวิชัย
2.นส.จิฏาภา วิวัฒน์ตระกุล
3. นายเมธาวิน ไสวเกิดศิริ
4. นส.ณัชชา วงศ์พุทธา
5. นายผณินทรา นาคร้าย
1.นส.ขวัญจิต นาใจดี
1.นส.ธัญรดา เติมวิสิฐกุล
2.นส.กนกวรรณ ฉัตรเพชรรัชต์
1.นส.พีณา วงศ์สุทธาวาส
1.นส.พุทธชาติ จินจิว
2.นายปัฐพงษ์ โพธิกุล
3.นส.ชญานี ยุทธนาการ
4.นายธนกร แท่นรัตนวิจิตร
1.นส.พุทธชาติ จินจิว
2.นายปัฐพงษ์ โพธิกุล
3.นส.ชญานี ยุทธนาการ
4.นาย ธนกร แท่นรัตนวิจิตร
1.นส.สุวิมล ศิลาไพร
2.นส.ณตูห์ พลเรือง

สถานที่ฝึก
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟาร์มลพบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กาญจนบุรี
สระบุรี
สงขลา, ชุมพร

กทม

นครราชสีมา
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ลาดับ

ชื่อโรงพยาบาล/บริษัท/ฟาร์ม

10

รพส.สัตวแพทย์ 4 กรุงเทพฯ
(สัตว์เลี้ยง สัตว์พิเศษ สัตว์แปลก)

11

รพส.เมืองโอ่ง (สัตว์เล็ก)

12

รพส.สุขสวัสดิ์ (สัตว์เล็ก)

13
14

รพส.เมตตา (สัตว์เล็ก)
รสพ.อิทธิเวช (สัตว์เล็ก)

15

18

รพส.ท้องถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัตว์เคี้ยวเอื้อง)
ไชยปราการสัตวแพทย์ (สัตว์เคี้ยวเอื้อง)
Rokuno Gakuen University Japan
สัตว์เลี้ยง
รสพ.สมุทรสงคราม(สัตว์เลี้ยง,สัตว์เล็ก)

19

รสพ.รัตนาธิเบศร์ (สัตว์เลี้ยง)

20

รพส.สุโขทัย(สัตว์เล็ก)

21

รสพ.กรุงศรีอยุธยา (สัตว์เล็ก)

22

รสพ.ขวัญคา กทม. (สัตว์เล็ก/สัตว์แปลก/
สัตว์พิเศษ)

23
24

รสพ.ขวัญคา (สัตว์เล็ก/สัตว์แปลก/สัตว์
พิเศษ)
รพส. สุวรรณชาด (สัตว์เล็ก)

25

รพส.ปิยมิตร (สัตว์เล็ก)

26

รพส. หมอเปรียว (สัตว์เล็ก)

27

รพส.ศิริราษฏร์ (สัตว์เล็ก)

28

รพส.อุ้มรัก (สัตว์เล็ก)

16
17

รายชื่อนักศึกษา
3.นส.จุฬาลักษณ์ มานิจสิน
1.นส. ณชาณา ซอประเสริฐ
2.นส.สุนันทินี สิงหนาท
3.นายกิตต์อธิศ รุ่งพิริยะเดช
1.นายธนภัทร นาคะ
2.นายสันติพัทธ์ สันตวงษ์
1.นส.ณัฐนิชา มุกนาพร
2.นส.จุฑาทิพย์ ประทุมมัง
1.นส.ฐิตินันท์ สุพรรณรัตนกุล
1.นส.วิภารัตน์ เหล่าวชิระสุวรรณ
2.นายวทัญญู โคตะนิวงศ์
1.ชยา วรรณโกวิท
1.นส.อภิญญาอานุภาพประเสริฐ
1.นส.วริศรา ศรีรังสิต
1.นส.กนกพร อิฐรัตน์
2.นายชยณัฐ แตงสกุล
3.นายสุธนจตุพรประเสริฐ
1.นายอธิศหะยาจันทา
2.นส.เฟื่องรัตน์ ทัศนะบรรจง
1.นส.มนกาญจน์ ขวัญสกุล
2.นส.นฎกรศิริวัฒนสาธร
1.นส.พัชรพร อัศวพัฒนากุล
2.นส.งามตา เกลี้ยงมีศรี
3.นส.ปริณดา ศิริโชคชัย
1.นายทรงศักดิ์ เนี๋ยมเจริญ
2.นส.พิชญ์สินี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
3.นส.ปิยมาศ เกิดน้อย
1.นส.จิรกานต์ ว่องวิทย์
2.นายจิรสิน จินตนาภูษติ
1.นส.กันติยา พรหมเพ็ชร์
2.นส.ฐานิดา ศรีประยูร
3.นายณัฐกิตติ์ ลิขิตรังสรรค์
1.นส.ภัทรา โชติศิรริ ัตน์
2.นส.ทิยาทร ทักษรานุพงษ์
3.นส.ธิดาวรรณ ทุมกิ่ง
1.นส.ณัชชา ชาวนาน
2.นส.ชฏาพร เศรษฐานุรักษ์กลุ
1.นส.สริตา สุขสาราญ
2.นส.ศิริพร ใจจง
1.นส.ณิชาภัทร บุญเฉลียว
2.นายศักดิพัฒน์ โชติกุล
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สถานที่ฝึก
กทม.
ราชบุรี
กทม
สุราษฏร์ธานี
นคราชสีมา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ญี่ปุ่น
สมุทรสงคราม,ดาเนิน
สะดวก,
อัมพวา
กทม
สุโขทัย
อยุธยา
กทม
ขอนแก่น
กทม
ขอนแก่น
สุโขทัย
พังงา
สุพรรณบุรี
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ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อโรงพยาบาล/บริษัท/ฟาร์ม

รายชื่อนักศึกษา
3.นส.ภาณุมาศ ไชยปุระ
รพส.แอนิมอลสเปซ (สัตว์แปลก)
1.นายปัญจพล มธุรธรากุล
2.นส.ศุภวรรณ ไตรพินิจกุล
รพส.ตลิ่งชัน (สัตว์เลี้ยง)
1.นส.ณคธมน ลือชานิมิตจิต
2.นส.ลลิตา พิทยาภรณ์
รพส. เจริญสุข(สัตว์เล็ก)
1.นส.พรพิรณ
ุ ชาวสวนงาม
รพส.เกษตรนวมินทร์ (สัตว์เล็ก)
1.นส.แพรวไพลิน นาคการะสิน
2.นายธนวัฒน์ เบาสันเทียะ
รพส.สถานีรักษาสัตว์พิษณุโลก
1.นส.ณัฐชา ดาราเย็น
(สัตว์เล็ก/สัตว์แปลก)
2.นส.สุภาวดี ปงคา
รพส. หมอสุพจน์ (สัตว์เล็ก)
1.นายศิราวัฒน์ น้อยวงศ์
2.นายกฤตวิทย์ หงษ์ชุมแพ
ศูนย์ชันสูตรโคสัตว์กลาง คณะสัตว
1.นส.สายคา ไชยมงคล
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ (ห้องปฏิบัติการ)
2.นส.แก้วเจียระไน ยังขาว
รพส.บางนา(สัตว์เล็ก)
1.นายกฤตภาส บุญขันธ์
2.นส.วิภาวี ใจแปง
รพส.ปากช่อง (สัตว์เล็ก/สัตว์แปลก/สัตว์ปา่ ) 1.นายวีระยุทธ แสนอาจ
2.นส.ภัทธิญา สิงห์แก้ว
รพส.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเพ็คแคร์เซ็น 1.นายเศรษฐัจจิ์ ลิขิตฉัตรภักดี
เตอร์ (สัตว์เล็ก)
รพส.คลองหลวง (สัตว์แปลก)
1.นส.เบญจมาศ สีดาเพ็ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
1.นายคุณากร กิจสมบูรณ์
ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก

สถานที่ฝึก
กทม
กทม
กทม.
กทม
พิษณุโลก
พิษณุโลก
จุฬาฯ
กทม
นครราชสีมา
ภูเก็ต
ปทุมธานี
พิษณุโลก
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2) รายนามบริ ษั ท ที่ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมประชุ ม วิ ช าการนานาชาติท างสั ต วแพทย์ (KVAC) ครั้ ง ที่ 19
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายชื่อบริษัท
เครือ เวทโปรดักส์
บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จากัด
บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จากัด
บริษัท ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
เวทแอนนีมอลล์
บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เจ. เอฟ. แอดวานเมด จากัด
บริษัท โซอาเมดดิคอลเทค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซีพ-ี เมจิ จากัด (สานักงานใหญ่)
บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวทอะกริเทค จากัด
บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีเบสท์ เทค จากัด
บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จากัด
บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จากัด
บริษัท ไบเออร์ไทย จากัด
CITI BANK THAILAND
บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จากัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร
บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อีดับเบิ้ลยู นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จากัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
20,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
1,020,000.-
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ที่ปรึกษา
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
นายสมัย แข็งขันธ์
นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ
นางสาวณฐาภพ เสชัง
ผู้จัดทา
นางอ้อยทิพย์ สัพโส

แบบปก
นายเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University)
123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2404, 0-4334-2693 และ 081-6621170
โทรสาร : 0-4320-2404 ,0-4334-2693
http://vet.kku.ac.th/main

