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ข้อมูลทั่วไป
ประวัติการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มาเป็นระยะเวลานาน โดยตั้งแต่
เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2511 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2511 ที่ประชุมมี
มติรับหลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผล
ตามเป้าหมาย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและการดาเนินงานขึ้น ผลการประชุมมีมติ
ดังนี้
1. ให้เตรีย มการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ทุกสาขา วางโครงการกาลังคน ขอความช่ว ยเหลือ จาก
ต่างประเทศในโครงการระยะยาวด้วยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
โดยให้เสนออนุมัติต่อรัฐบาล เพราะเป็นโครงการสาคัญมากและระยะยาว
2. เปิดโรงเรียนพยาบาลในมหาวิทยาลัย ให้รับนัก ศึกษาเข้าเรียนได้ตั้งแต่ปี 2513 ในการจัดทาแผน
รวมของศูน ย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรากฏว่าจะต้องใช้เงินทั้งสิ้นจานวน 73,442,000 บาท ซึ่งภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสาหรับนักศึกษาแพทย์ปฏิบัติการขนาด 500-600 เตียง และ
คณะต่างๆ (แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ และสัตวแพทยศาสตร์) ดังนั้น โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คม ฉบับ ที ่ 3 (2515-2519) หลังจากนั ้น เป็น ต้น มา มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ได้ด าเนิน การจัด ตั ้ง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และก่อตั้งคณะต่างๆ ขึ้น (การรับนักศึกษารุ่นแรก คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2515
คณะแพทยศาสตร์ ปี 2516 คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2521 คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2522 คณะเภสัช
ศาสตร์ ปี 2523 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2523) ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งและ
รับนักศึกษาเข้าเรียน
จนกระทั่งปี 2523 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 153/2523 ลงวันที่ 13
กุมภาพัน ธ์ 2523 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผล
การศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปี 2526 ได้มีคาสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 และคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
2125/2526 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2526 แต่งตั้ งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ขึ้น ซึ ่งคณะกรรมการและคณะอนุก รรมการจัด ตั ้งคณะสัต วแพทยศาสตร์ ได้ด าเนิน การจัด ตั ้ง คณะสัต ว
แพทยศาสตร์ในปี 2529 หลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 นับเป็นโรงเรียนสอนสัตว
แพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนสอนสัตวแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรก ตั้งอยู่ในบริเวณทิศ
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือของพื้น ที่มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ใกล้กับศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ติดกับ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ริมถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้มี
การแต่งตั้ง ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนแรก และในปี
2530 ได้มีการเปิดรับนักศึกษาสัตวแพทย์ รุ่นที่ 1 จานวน 40 คนปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่
1 จานวน 65 คน/ปี
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่ง โครงสร้างการบริห ารงานออกเป็น 1)สายวิช าการ 2)กองบริห ารงาน
คณะ และ 3)โรงพยาบาลสัตว์ ดังนี้
1. สายวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปรีคลินิก (1.กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ 2.กลุ่ม
วิช าสรีร วิท ยา 3.กลุ่ม วิช าเภสัช วิท ยาและพิษ วิท ยา 4.กลุ่ม วิช าสัตวแพทย์ส าธารณสุข) และระดับ คลินิก
(1.กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา 2.กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 3.กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ 4.กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์
เลี้ยง 5.กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์)
2. กองบริห ารงานคณะ แบ่ง ออกเป็น 5 งาน คือ งานบริห ารและธุร การ งานแผนและ
งบประมาณ งานวิจ ัย และบริก ารการศึก ษางาน ห้อ งปฏิบัติก ารและสัต วท์ด ลอง และงานสถานีฟ าร์ม ฝึก
นักศึกษา
3. โรงพยาบาลสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ งานบริหารและธุรการ และงานบริการวิชาการ
โรงพยาบาลสัตว์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2533 เป็นภาควิชาโรงพยาบาลสัตว์ และต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
เป็นโรงพยาบาลสัตว์ เมื่อปี 2542 บริหารงานโดยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สัตว์) เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2535 เพื่อเป็นหน่วยงานที่รองรับและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติทางคลินิ กสาหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6 และให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ให้
คาปรึก ษาเกี่ย วกับ สุขภาพสัต ว์แก่ผู ้เลี ้ย งเป็น แหล่งรองรับ และให้บ ริการรักษาสัต ว์ป่ว ยที่ส ่งต่อจากสถาน
บริการรักษาสัตว์ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริการของโรงพยาบ าลสัตว์
ประกอบด้วย
1) อายุรกรรมสัตว์เล็ก (Small Animal Medicine)
2) ศัลยกรรมสัตว์เล็ก (Small Animal Surgery)
3) สัตว์ป่วยใน (Ward Admission)
4) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Bovine Clinic)
5) หน่วยม้า (Equine Clinic)
6) ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ (Veterinary Diagnostic Laboratory)
7) ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์ (Veterinary Clinical Diagnostic
Laboratory)
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โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้นาสูงสุด วาระ 4 ปี ขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีคณะกรรมการประจา
คณะ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน มีรองคณบดี 4 คน หัวหน้าสาขาวิชา 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เป็น
กรรมการ และผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เป็นกรรมการและเลขานุกา) ซึ่งมีโครงสร้างและการกากับดูแล
องค์กรดังนี้

คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะฯ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

กองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
(ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

โรงพยาบาลสัตว์
(รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์)

กลุ่มรายวิชาทางปรีคลินิก

งานบริหารและธุรการ

กลุ่มรายวิชาทางคลินิก

งานบริการวิชาการ

งานแผนและ
งบประมาณ

งานบริหาร
และธุรการ

งานวิจัยและบริการ
การศึกษา

งานห้องปฏิบัติการ
และสัตว์ทดลอง

แผนภุมิที่ 1 โครงสร้างองค์กรและการกากับดูแล

งานสถานีฟาร์ม
ฝึกนักศึกษา

4

คณะผู้บริหาร

5

หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ
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บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้าประสงค์หลัก

ค่านิยม
สมรรถนะหลัก
วัฒนธรรมองค์กร
เอกลักษณ์ของคณะ
อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาจากคณะ

ประเด็น

ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะ ความรู้และความสามารถในระดั บ สากล มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยและการให้บริการ
คณะสัต วแพทยศาสตร์ชั้นน าของอาเซี ยน มีความเป็น เลิ ศด้านสุขภาพหนึ่งเดีย ว
(Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health)
1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม ในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
4. ทานุบารุงภูมปิ ัญญาพืน้ บ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
1. บัณฑิตพร้อมทางาน (Ready to Work)
2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)
4. ท านุ บ ารุ ง ภู มิ ปั ญ ญ าพื้ น บ้ า นและศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม(Cultural
Conservation)
5. เป็นองค์กรที่ทางานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and
Enhanced Quality)
มุ่งเน้นผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อสังคม
การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการที่ มุ่ ง เน้ น การแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพ สั ต ว์ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การร่วมมือร่วมใจประกอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการ
มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตว์และชุมชนอย่างมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community)
บัณฑิตพร้อมทางาน (Ready to Work)
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บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
บุ ค ลากรของคณะ รวมทั้ ง สิ้ น 213 คน แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม หลั ก ตามลั ก ษณะของสายงาน
คือ สายวิชาการ มีจานวน 72 คน และสายสนับสนุน จานวน 141 คน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
วุฒิการศึกษา

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อายุคนเฉลี่ย
อายุงานเฉลี่ย

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

0
11
13
48
72
47.43
20.98

63
57
20
1
141
44
16.92

สายวิชาการ: 1) รศ.=20 2) ผศ.=40
3) อ.=12
สายสนับสนุน:1) เชี่ยวชาญ=1
2) ชานาญการพิเศษ=19
3) ชานาญการ=11
4) ปฏิบัติการ=26
5) ชานาญงาน=9
6) ปฏิบัติงาน=15
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์ คณะ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญ
อาคารสถานที่

- อาคารเรียนและสานักงาน 2 หลัง ประกอบด้วย ห้องเรียนบรรยายจานวน 8 ห้อง ห้องเรียนปฏิบัติการ
จานวน 8 ห้อง (กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา สัตวแพทย์สาธารณสุข ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์ พยาธิชีววิทยา และห้องปฏิบัติการผ่าชันสูตรซากสัตว์) ห้องปฏิบัติการกลางจานวน 1 ห้อง
- ห้องประชุมและห้องจัดกิจกรรม จานวน 7 ห้อง
- อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 3 หลัง (1) อาคารบริการรักษาสัตว์ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัย สานักงาน (2) อาคาร
หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต (CCU) (3) อาคารรักษาสัตว์ใหญ่
- ห้องสมุดพร้อมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งวัสดุสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ มีบรรณารักษ์เป็นผู้ดาเนินงานและจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เปิดทาการทุก
วันราชการ ส่วนโซน 24 ชั่วโมงจะเปิดบริการกรณีพิเศษในช่วงการสอบ
- อาคารสโมสรนักศึกษาและห้องทางานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- อาคารสัตว์ทดลอง (สัตว์ปีก)
- อาคารโรงเรือนสัตว์ทดลอง (สุนัข)
- แปลงหญ้าและอาคารเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภท วัว แพะ แกะ
- โรงอาหารคณะ 1 หลัง
เทคโนโลยี/
- เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน 182 เครื่อง (สนับสนุนการเรียนการสอน 78 เครื่อง ใช้ปฏิบัติงานสานักงาน 104 เครื่อง)
อุปกรณ์
- ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Access Point ครอบคลุมทั่วทั้งคณะ 124 จุด
- Switching Hub จานวน 19 เครื่อง รองรับผู้ใช้บริการกว่า 2,500 คน
อุปกรณ์
- เครื่อง Real-Time PCR
ห้องปฏิบัติการทาง - เครื่องถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ (CT scan)
การแพทย์ที่สาคัญ - เครื่องอัลตราซาวน์
- รถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่
ข้อมูลสารสนเทศ
E-Book 90 รายการ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
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งานแสดงมุทิตาจิตเนือ่ งในวาระเกษียณอายุราชการของบุคลากร
ในปี พ.ศ.2562 มีผู้เกษียณอายุราชการรวม 6 ท่าน คือ
1) รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
2) นายอุดร พุทธิมา ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
3) นายวสันต์ จันทรสนิท นักวิชาการเกษตร ชานาญการพิเศษ
4) นางพัชรียา คนชาญ นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
5) นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์ นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
6) นายชาญชัย สุวรรณยุ พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้
เกษียณอายุราชการ และยังได้แสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ใน
การดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2562 รวมทั้งได้มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณสายผู้สอนดีเด่น ประจาปี 2562
ได้แก่ รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ ซึ่งบรรยาการอบอวลไปด้วยความรักความผูกพัน มีการราอวยพร พิธีบายศรี
สู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึกและการร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
และยังได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนบุคลากร
กล่าว นิยมให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลงานความภาคภูมิใจ
บุคลากร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ระดับ
คณะ ประจาปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในปี 2561 มี
บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น รวม 12 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการสอน
1.1 ระดับปรีคลินิก
ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
1.2 ระดับคลินิก
ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร
2. ด้านวิจัย
ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
3.ด้านนวัตกรรม
3.1 สายวิชาการ
ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
3.2 สายสนับสนุน
ได้แก่ นายวสันต์ จันทรสนิท
4. ด้านจรรยาบรรณ
4.1 สายวิชาการ
ได้แก่ อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
4.2 สายสนับสนุน
ได้แก่ สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทะโคตร
5. ด้านพัฒนานักศึกษา
5.1 สายวิชาการ
ได้แก่ รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ
5.2 สายสนับสนุน
ได้แก่ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์
6. ด้านสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ได้แก่ นางสุพรรณี ปูนอน
7. ด้านสนับสนุนการบริหารทัว่ ไป
ได้แก่ นางบุญเสริม สมบูรณ์
8. ด้านสนับสนุนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ นางประภัสสร ทิทา
9. ด้านบริการวิชาการและสังคม
9.1 ประเภทวิชาการ
ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
9.2 ประเภทวิชาชีพ
ได้แก่ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย
9.3 ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายอรุณ จาปาปุง้
10. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนาองค์กร
10.1 สายวิชาการ
ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คาพา
10.2 สายสนับสนุน
ได้แก่ นางสุธิดา จันทร์ลุน
11. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
11.1 สายวิชาการ
ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
11.2 สายสนับสนุน
ได้แก่ ทนพ.พิทัย กาญบุตร
12. ผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12.1 สายวิชาการ
ได้แก่ รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ
11.2 สายสนับสนุน
ได้แก่ นางสาวนิตยา แก้วก่า

10

บุคลากร
ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการสั ต วแพทย์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ

ศิษย์เก่า
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.สพ.ญ.ดร.ธิ ด ารั ต น์ บุ ญ มาศ อาจารย์ สั งกั ด ภาควิ ช าปรสิ ต วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่
ได้รับการพิ จารณาให้ ได้ รับรางวัลศิษย์ เก่าเกียรติยศด้ านการวิจั ย ประจ าปี 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 และ
เป็นศิษย์เก่าคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
โดยมีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเป็นจานวนมากในแต่ละปี
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจาปี 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น งาน
“คืนสู่เหย้าเรารัก มข.” ประจาปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี
กับศิษย์เก่าของคณะทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ปัจจุบันดารงตาแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี 2561
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจาปี 2561
น.สพ.พิทักษ์ชัย อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ปัจจุบันดารง
ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จากัด
น.สพ.ภาสวั ฒ น์ รุ่ ง เรื อ ง ศิ ษ ย์ เก่ า รุ่ น ที่ 8 ปั จ จุ บั น ด ารง
ตาแหน่งผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้านมดิบวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมทรัพย์เจริญ ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้านมดิบกาฬสินธุ์ แดรี
ฟู ด กรรมการผู้ จั ด การ บริษั ท กลุ่ ม ผู้ เลี้ ย งโคนม จั งหวั ด ขอนแก่ น
จากัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทกาฬสินธุ์แดรีฟูด จากัด กรรมการ
ผู้ จั ด การ บริ ษั ท พี แ ดรี ไ ลน์ จ ากั ด และ กรรมการผู้ จั ด การ ห้ า ง
หุ้นส่วนจากัดเคเคมิลค์
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รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “คืนสู่
เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจาปี 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระหว่างบรรดาศิษย์เก่าทุกๆ รุ่น
ของคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้ าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน และมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เรา
ภูมิใจ” ประจาปี 2562 ประกอบด้วย
ด้านวิชาการ
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิ ท ย์ บุ ต รอุ ด ม รุ่ น ที่ 1 (รองคณ บดี ฝ่ า ยวิ ช าการ คณ ะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ด้านราชการ
น.สพ.ศิลปกิจ บุญโพธิ์ รุ่นที่ 3 (นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต 4)
ด้านธุรกิจเอกชน
1) น.สพ.อัศวิน ศิริคุณ รุ่นที่ 6 (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตปศุสัตว์ บริษัทอาหารเบทเทอร์ จากัด)
2) น.สพ.ภูวนารถ ยะโสราษฎร์ รุ่นที่ 10 (กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิวเจอร์ เกรนคอร์ป จากัด)
3) น.สพ.บุญชัย สิงห์ทอง รุ่นที่ 10 (กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิวเจอร์ อะโกร แอนด์ เฮลตรี้ แคร์ จากัด
ด้านโรงพยาบาลสัตว์
1) น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน รุ่นที่ 11 (ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง)
2) น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ รุ่นที่ 16 (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
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ผลลัพธ์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาขึ้น
ภายใต้กรอบการดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ โดยใช้กรอบหลักการและแนวทางการบริหารและพัฒนาตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2559-2562 และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 ได้กาหนดเป้าหมายเป็น “คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนาของ
อาเซียน มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพหนึ่งเดียว”ที่มีอัตลักษณะ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการ
ชี้น า ตอบสนองความต้องการและเตื อนสติของสังคม เป็ น ที่ ยอมรับ ของสั งคมในระดั บ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ระดั บ ชาติ และอาเซี ย น ภายใต้ เสาหลั ก (Strategic Pillar) 4 เสาหลั ก คื อ 1) Green and Smart Campus:เป็ น
องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2) Excellence Academy:เป็น
องค์กรที่เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 3)Culture and Care Community:เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน
รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒ นธรรม และ 4)Creative Economy and Society:เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตาม
พันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 25 กลยุทธ์ 48 โครงการ โดยใน
แต่ละยุทธศาสตร์มีโครงการสาคัญ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 3 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยยึดกรอบนโยบายและพันธกิจสาหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559–2562 คณะได้
ดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
นโยบาย/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล
ประเด็นยทธศาสตร์ที่ 7 ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
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1.ยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
คณะ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้มีสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒ นาองค์ความรู้ และการทางานที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ เป็น
ปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนั้น คณะยังได้ดาเนิน โครงการประหยัดพลังงาน โดยมีคณะกรรมการอานวยการโครงการ
ประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้า
ภารกิจอาคารและสถานที่ เป็นผู้กาหนดแนวทาง นโยบาย เสนอข้อคิดเห็นและให้คาแนะนาในการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการลดดูแลการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด รวมถึงการอนุมัติแผนปฏิบัติ
การลดใช้ พ ลั ง งานในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การประหยั ด พลั งงาน ตลอดจนการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้วย
กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : พัฒนาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสีเขียว
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
5 มิถุนายน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีพร้อมบุคลากรกองบริหารงานคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จานวน 133
2562
ต้น ประกอบด้วยต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นไผ่ และต้นตะเคียน นอกเหนือจากเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับโลกแล้วยังเป็นการปลูกเพื่อทดแทนต้นไม้ส่วนหนึ่งที่ตายไปแล้ว และปลูกเพื่อป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน โดยคณะได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปี 2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

14

2.ยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
คณะ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ เป็นองค์กรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสศึ กษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล รวมถึงการเป็นแหล่ งข้อมูล
ข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้กว้างไกล และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
อาชีพให้ผู้ที่ศึกษา
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
8 พฤศจิกายน ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา
2561
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง VM 3103 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ
ได้ชี้แจงผลการดาเนินงานของคณะในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการบอกเล่าแนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะ
ในด้านต่างๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการ/ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ
ของนักศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นด้านอื่นๆ มีรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก และ
นักศึกษายังได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณะผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะได้นาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เหล่านั้นนาไปพิจารณาดาเนินการแก้ไข

3-6 มกราคม สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการค่ายเส้นทางสูส่ ัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 ณ ห้องสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
2562
ชั้น 2 เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะและมุ่งเน้นให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนาความรู้ การทางานและบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์และความสาคัญของวิชาชีพการสัตว
แพทย์ที่มีต่อสังคม

17–18
มกราคม
2562

23
กุมภาพันธ์
2562

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านการจัด
การศึกษาระดั บปริญญาตรี พร้อมบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ เข้ าร่วมพิ ธีเปิ ดงานตลาดนั ดหลั กสูตร
อุ ดมศึ กษา ครั้ งที่ 23 ณ ศู นย์ ประชุ มและ
แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) พร้อม
ทั้งแนะนาหลักสูตรต่างๆ ที่สังกัดคณะทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา แนวทาง
การศึกษา และการให้ทุนการศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพ รวมถึงเทคนิคต่างๆ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 28 คน

15

3.ยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
คณะ มี ระบบบริ หารจั ดการองค์ กรที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี การบริหารภายในแบบมี ส่ วนร่วม เอื้ อต่ อการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักมีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพโดยเน้นระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุ คลากรและการสะสมความเชี่ยวชาญในความรับผิ ดชอบ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุ ก
ภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
28
ภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6 ณ ห้อง
พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ชั้ น 6 อาคารพิ เชฏฐ์ เหลืองทองค า
2561
ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อานวยการ
กองพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ชี้แจงขั้นตอนการสมั ครโครงการพั ฒนา
คุ ณภาพการศึ กษาสู่ เป็ นเลิ ศ รุ่นที่ 6 ปี การศึ กษา พ.ศ.2561 และสรุ ป
ข้ อมู ลป้ อนกลั บของรายงานการประเมิ นตนเองตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การศึ กษาเพื่ อการด าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ (EdPEx) ในปี การศึ กษา 2560
ของคณะในปี ที่ ผ่ านมา ตลอดจนข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาพรวมของคณะให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของการประเมินตนเอง
20 ธันวาคม งานแผนและงบประมาณ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุม
2561
ราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ
ประจาปี 2561 พร้อมทั้งนาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในภาพรวมของคณะ ตลอดจนนโยบายและแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาวต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ มีการเปิดเวทีให้
บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อชี้แนะต่างๆเกี่ยวกับ
การพัฒนาการบริหารงานคณะ
27 ธันวาคม กองบริหารงานคณะ จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุ คลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ ายปีเก่า
2561
ต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนสร้างขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการเลี้ยงสรรค์
และชมการประกวดการแสดงของ
บุคลากร
7 กุมภาพันธ์
2562

14
กุมภาพันธ์
2562

งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดการอบรมการใช้
Google Form สร้ างแบบสอบถามหรื อรวบรวมข้ อมู ลอื่ นๆ ทาง
ออนไลน์ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลได้
ทั่วถึง เข้าถึงได้เร็ว ประหยัดงบประมาณ ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ สามารถนาข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก มีผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนายยรรยง วังปรีชา หัวหน้าภารกิจด้านสารสนเทศ เป็นวิทยากร
ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทตาแหน่งทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้มี
ความรู้ ความเข้ าใจในการเขี ยนคู่ มื อการปฏิ บั ติ งานเพื่ อขอก าหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้น วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

16
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
15
ภารกิ จด้ านการเจ้ าหน้ าที่ จั ดโครงการตรวจสุ ขภาพ
กุมภาพันธ์ บุ ค ลากร ประจ าปี 2562 เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม และ
2562
สนั บสนุ นให้ บุ คลากรคณะได้ ตระหนั กถึ งความส าคั ญ
ของการดู แลและเอาใจใส่ ต่ อการดู แลสุ ขภาพของตน
การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ฯลฯ
27 มีนาคม
2562

10
พฤษภาคม
2562

31
พฤษภาคม
2562

คณะสั ตวแพทยศาสตร์ ร่ วมโครงการสรุปผลคั ดเลื อกเบื้ องต้ น (Screening) ภายใต้ โครงการพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึ กษาสู่ ความเป็ น เลิ ศ EdPEx200 รุ่ น ที่ 6 ปี ก ารศึ กษา 2561 โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อเป็ น การรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะจากผลการรายงานการประเมิ นตนเองมาใช้พั ฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศ และรับข้อมูลป้ อนกลั บ
เกี่ ยวกั บ ผลการด าเนิ น งานของคณะ ตลอดจน
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงพั ฒนาคุ ณภาพการ
บริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อานวยการกองพัฒนา
คุ ณ ภ าพ การศึ กษ า ส านั กงานอธิ การบ ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาหน้าที่เป็นวิทยากร
คณะอนุกรรมการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2562 จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรเพื่อให้บุคลากรคณะฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ และ
ความเข้าใจด้ านจรรยาบรรณ ตลอดจนตระหนั กถึงความสาคัญของการเป็นผู้มี จรรยาบรรณ และการนาไป
ปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมถาม–ตอบ ทั้งในเรื่องจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อองค์กร และ
จรรยารรณต่อวิชาชีพด้วย มีผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการฯ เป็น
วิทยากร ณ หาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

บุ คลากรคณะเข้ าร่ วมรั บ รางวั ล จ านวน 2 ท่ าน คื อ บุ คลากรที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งทาง
วิ ชาการ ได้ แก่ รศ.น.สพ.สุ รสิ ทธิ์ อ้ วนพรม
มา และบุ ค ลากรผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก ได้ แก่ อ.สพ.ญ.ดร.น้ าฟ้ า เฟื่ อง
บุญ ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ
ประจาปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก
18 มิถุนายน คณะสั ตวแพทยศาสตร์ รั บการอบรมความรู้ ความเข้ าใจเกณฑ์ มาตรฐานสู่ ความเป็ นเลิ ศ (EdPEx) คณะสั ตว
2562
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดยผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA Assessors) ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคา

17
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
16-17
ภารกิจแผนและงบประมาณ จัดประชุมเพื่อจัดทา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566
กรกฎาคม วิทยากรโดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความ
2562
คิดเห็นร่วมกันของคณะผู้บริหารคณะเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารคณะในอีก 4 ปี ข้างหน้า

25 กรกฎาคม งานบริหารและธุรการ จัดโครงการถอดบทเรียนการบริหารงานและถ่ายทอดประสบการณ์ภายในคณะขึ้น เพื่อ
2562
เป็นการบริหารจัดการกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การท างาน และสามารถน ามาพั ฒนาปรับปรุงงานได้ มี การถอดบทเรียน 2 ด้าน ได้แก่ 1)ถอด
บทเรียนการบริหารงานด้านพัสดุ โดยนายอุดร พุทธิมา ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ และ 2)ถอดบทเรียน
การบริหารงานด้านการเงิน โดยนางพัชรียา คนชาญ อดีตหัวหน้างานแผนและงบประมาณ เป็นวิทยากร

1 สิงหาคม
2562

งานบริ การการศึ กษาจั ดโครงการประชุ มสั มมนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ร ายวิ ช า ณ ห้ อ ง
อาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้ วยอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตร
คณาจารย์ ที่ เปิ ดสอนรายวิ ชา ในปี การศึ กษา 2561
เพื่อให้คณาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชาในปีการศึกษา 2561 อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลการศึกษา พิ จารณาถึงความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนที่คาดหวัง กับผลสัมฤทธิ์จากการ
จัดการเรียนการสอน วิทยากรโดยผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย

1 สิงหาคม
2562

งาน บ ริ ห าร แ ล ะ ธุ ร ก าร ก อ ง
บริหารงานคณะ ได้จัดโครงการถอด
บทเรียนการบริหารงานและถ่ายทอด
ประสบการณ์ ภายในคณะ ครั้ งที่ 2
ขึ้ น เพื่ อเป็ นการบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการจั ดการความรู้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท างาน และสามารถนามาพั ฒนา
ปรับปรุงในงาน วิทยากรโดยนางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์ นักวิชาการศึกษา
งานบริ หารและธุ รการ จั ดโครงการอบรมการ
ป้ อ งกั น แ ล ะ ร ะ งั บ อั ค คี ภั ย เบื้ อ งต้ น
ประจ าปี 2562 โดยมี ที ม วิ ท ยากรจากกอง
ป้ อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น ท าหน้ าที่ ในการให้
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรม

29
สิงหาคม
2562

18
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดาเนินงาน
29-30
งานบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการพัฒนาสื่อ E-learning เพื่อการเรียนรู้สาหรับ
สิงหาคม
นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะได้รู้และเข้าใจถึงความจาเป็นและความสาคัญ
2562
ของการนาเอา E-learning มาใช้ในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนั กศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิทยากรโดยนายสามารถ สิงห์มา นักออกแบบคอมพิวเตอร์ จาก
สานักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 และ 15
กันยายน
2562

26-27
กันยายน
2562

โรงพยาบาลสั ต ว์ จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อ ง การท างานด้ วยความสุ ข เพื่ อให้ บุ คลากรของ
โรงพยาบาลสัตว์ได้เรียนรู้วิธีจัดการความเครียด มีความสุขใน
การท างาน โดยเน้ น มิ ติ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ด้ านสั งคม
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
วิ ท ยากรโดย รศ.ดร.สมพร รุ่ งเรื อ งกลกิ จ และ
ผ ศ .อิ งค ฏ า โค ต น ารา จ าก
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร โดยวันที่ 26
กันยายน 2562 จานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย1)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์ นานาชาติ มีคณะกรรมการตวจประเมิน คือ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ รศ.ดร.สิทธิ
ชัย เอี่ยมสะอาด และอ.ดร.รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ และ2)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุข มีคณะกรรมการตรวจประเมิน คือ รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุทัศน์
สุทธิประภา และ รศ.ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี และในวันที่ 27 กั นยายน 2562 ได้ มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรอีก จานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1)หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) และ2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ มีคณะกรรมการตรวจประเมิน คือ
รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานกรรมการ ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
ซึ่ งการเข้ ารับการตรวจประเมิ นมี วั ตถุ ประสงค์
หลักเพื่ อเป็ นกลไกหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริมและสนับสนุนให้
คณะบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดการศึ กษาได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย์
ประจ าหลั กสู ตร ตลอดจนผู้ เข้ าร่ วมรั บ ฟั งการตรวจ
ประเมินได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมิ น เพื่ อ น าไปพั ฒ นา
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้ องการของนั กศึ กษา ผู้ ปกครอง ผู้ ประกอบการ และ
ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป และผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้ง 4 หลักสูตรผ่านในระดับดีทุก
หลักสูตร
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4.ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
คณะ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็น
บัณฑิตที่ “พร้อมทางาน (Ready to work)” และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข มีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งมีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองศตวรรษที่ 21
หลักสูตรที่เปิดสอน คณะดาเนินการตามพันธกิจหลักคือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรและบริการที่สาคัญดังนี้
หลักสูตร
วิธีการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร (นักศึกษาทั้งหมด 487 คน) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) หลักสูตร 6 ปี
จัดการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ การ ในห้ องปฏิ บั ติการและฝึกในภาคสนาม(ชุ มชน สถานประกอบการ)
แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ปรีคลินิก (ชั้นปี ที่ 1-3) และคลินิก (ชั้นปี ที่ 4-6) นั กศึกษาทุ กคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ จริงใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลสัตว์ บริษัทเอกชน และฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประสบการณ์ จริงในรายวิชาสหกิ จศึกษา ในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน
ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของการศึกษาชั้นปีที่ 6 อันเป็นชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร (นักศึกษาทั้งหมด 60 คน)
ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี จานวน 2 หลักสูตร 1)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 2)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
ปริญญาเอกหลักสูตร 4 ปี จานวน 1 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
การจัดการเรียนการสอนบรรยาย เน้นฝึกทักษาด้านการทาวิจัยและปฏิบัติการทดลอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ฝึกทักษะการวิจัยสาหรับทาวิทยานิพนธ์ ภายใต้เงื่อนไขการมีผลงานวิจัยที่ต้องได้รับการตี พิ มพ์ เผยแพร่ก่ อนสาเร็จ
การศึกษา *มีทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ เช่น จีน ลาว อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เป็นต้น

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด)
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2557
94
94
88
8
94
88

ปีการศึกษา
2558 2559
89
97
89
96
86
90
3
4
89
96
86
90

2560
81
80
77
80
77

93.61

96.62

4
95.06

(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา)

จานวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทา และไม่ศึกษาต่อ
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2560 ใช้ข้อมูลการสารวจ ณ ธันวาคม 2561

2
97.83
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
รายละเอียด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพฯ (คน)
ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ประเด็นการประเมิน
1 ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
2 ด้านความรู้
3 ด้านทักษะทางปัญญา
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
6 ด้านทักษะทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์

ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560
94
89
93
81
32
31
17
27
34.04 34.83 18.27 33.33
3.84 4.55 3.84 4.11

-

4.45
4.61
4.68
4.43
4.52
4.65

4.22
3.72
3.69
4.01
3.62
3.65

4.33
3.92
3.98
4.3
4.06
4.08

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ที่
1

2

3

วัน/เดือน/ปีที่
ค่า
ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า
ชื่อผลงาน
ตีพิมพ์
น้าหนัก
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ
595180022-4 Ms.NALITA
14 September Veterinary Integrative
บทความชื่อ "Bacterial
1
ADSANYCHAN 2018 (25-28
Sciences. เจ้าของวารสาร Isolates and
September
Chiang mai university
Antimicrobial
2561)
ประชุมวิชาการ World
Susceptibility in Dogs
Small Animal Veterinary with Urinary Tract
Association Congress
Infection in Thailand: a
Kenes international
retrospective study
Organizers of Congresses between 2013–2017".
S.A Marina bay sand,
Singapore
595180021-6 Mr.AMPHONE 8 October 2018 Veterinary Integrative
Incidence and
0.8
KEOSENGTHO
Science Korakot
classification of bone
NG
Nganvongpanit, B.Sc.,
fracture in dogs and cats:
D.V.M., Ph.D.
A retrospective study at
Department of
veterinary teaching
Veterinary Biosciences hospital Khon Kaen
and Veterinary Public University , Thailand
Health, Chiang Mai
(2013-2016)
University, Chiang Mai,
Thailand 50000
สาขาวิชาสัตว์แพทย์สาธารณสุข
595180003-8 นายนิคม
18 July 2018 Livestock Research for ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อ
ศรีกะชา
Rural Development.
เซลล์ของปลานิลที่ได้รับ
เจ้าของวารสาร Centro
สารพิษอะฟลาทอกซินใน
para la Investigación en สภาวะทดลอง Acute
Sistemas Sostenibles de cytotoxicity of the young
Producción
Nile tilapia (Oreochromis
รหัสประจาตัว

ชื่อ-สกุล

21

4

วัน/เดือน/ปีที่
ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า
ตีพิมพ์
Agropecuaria, Cali,
Colombia (CIPAV)
595180007-0 ว่าที่ ร้อยตรี
6 November THE SOUTHEAST ASIAN
ภัทรกิติ เนินชัด 2017
JOURNAL OF TROPICAL
MEDICINE AND PUBLIC
HEALTH

5

565180004-3

5

547180002-9

6

547180004-5

7

547180008-7

8

567180004-7

9

577180002-2

ที่

รหัสประจาตัว

ค่า
ชื่อผลงาน
น้าหนัก
niloticus) injected by
aflatoxin B1
SALMONELLA
PREVALENCE,
ANTIBIOGRAMS AND
SEROTYPES FROM
CHICKEN MEAT AND EGG
IN KHON KAEN CITY,
THAILAND
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตร พ.ศ. 2555 (ปกติ)
นายนราธิป
30 June 2019 KKU Veterinary Journal Pattern Of fecal estradiol 0.6
วรวัฒนธรร
ISSN 0858-2297
and progesterone
concentrations
throughout estrous cycle
in fishing cats
(Prionailurus viverrinus)
in Chiang Mai Night Safari
ปริญญาเอก
นางสาวสุจิรา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 วารสารเกษตรพระวรุณ
Effect of heat stress on
0.8
ธรรมวัง
มกราคม-มิถุนายน คณะเทคโนโลยีการเกษตร bovine embryonic
2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
development
มหาสารคาม
นายนพดล
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 วารสารเกษตรพระวรุณ
Prevalence and genetic
0.8
สมผล
มกราคม-มิถุนายน คณะเทคโนโลยีการเกษตร profiles of
2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Staphylococcus aureus
มหาสารคาม
isolated from milk in
mastitic dairy cows
based on conventional
and multiplex PCR
assays in Khon Kaen,
Thailand
นางสาวจิตรา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 วารสารเกษตรพระวรุณ
Efficacy of Mycotoxin
0.8
ภรณ์ เยียนเพชร มกราคม-มิถุนายน คณะเทคโนโลยีการเกษตร Adsorbents on Aflatoxin
2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
B1 Decontamination and
มหาสารคาม
In vitro Rumen
Fermentation
นางสาววธัญญา 7 July 2016
Agriculture and
ANTIMICROBIAL ACTIVITY
1
จริยาวัฒนชัยกุล
Agricultural Science
OF THAI-HERBAL PLANTS
Procedia ELSEVIER
AGAINST FOODBORNE
PATHOGENS
ESCHERICHIA COLI,
STAPHYLOCOCCUS
AUREUS, AND
CAMPYLOBACTER JEJUNI
นายสุทธิดล
1)31 March
1)Probiotics and
1)Encapsulating Viability
0.6
ปิยะเดชสุนทร 2018
antimicrobial proteins. of Multi-strain
(Springer
Lactobacilli as Potential
Science+Business Media, Probiotic in Pigs
ชื่อ-สกุล

22
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปีที่
ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า
ตีพิมพ์
LLC, part of Springer
Nature)
2) 16 สิงหาคม 2)Veterinary Integrative
2561
Sciences (Faculty of
Veterinary Medicine
Chiang Mai Uiniversity)

ชื่อผลงาน
2)Eﬀect of lactobacilli
probiotics
supplementation on
intestinal bacteria and
growth performance in
weaned pigs.

ค่า
น้าหนัก
0.8

รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี
ลาดับ

รหัสประจาตัว

ชื่อ สกุล

GPA

หมายเหตุ

คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
1
543180151-2
นายเสริมสุข ประทีป
3.26
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
1
553180064-0
นายธีรภัทร ยงประพัฒน์
3.44
เกียรตินิยมอันดับสอง
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
1
553180064-0
นางสาววิภาพร ภัทรจินดา
3.71
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2
563180026-9
นางสาวญาณิศา ชูชาติพงษ์
3.41
เกียรตินิยมอันดับสอง
3
563180035-8
นายพงศธร เหาะเจริญสุข
3.47
เกียรตินิยมอันดับสอง
4
563180067-5
นายปัณณธร บุตรศาสตร์
2.83
5
563180072-2
นางสาวพัชรี ท้วมพงษ์
3.45
6
563180104-5
นายพรรธวิตร จันทรามระ
3.29
เกียรตินิยมอันดับสอง
7
573180103-8
นายธีรชน กมลเลิศ
3.37
เกียรตินิยมอันดับสอง
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
1
553180055-1
นางสาวฑิฆัมพร พรหมทอง
2.66
2
553180097-5
นางสาวธนภรณ์ คล้ายแก้ว
2.51
3
553180135-3
นางสาวสิริกร สุภารัตน์
2.90
4
563180001-5
นางสาวกุลวรา พริ้งเพราะ
3.11
5
563180003-1
นางสาวจารุวรรณ พืชสิงห์
3.49
เกียรตินิยมอันดับสอง
6
563180004-9
นางสาวเจสซิก้า เบ็คเคอร์
3.27
เกียรตินิยมอันดับสอง
7
563180005-7
นางสาวชนินาถ น้อยนรินทร์
2.88
8
563180006-5
นายชิติพัทธ์ คราวจันทึก
3.78
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
9
563180007-3
นายเอกชัย ทองคา
3.67
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
10
563180008-1
นายณัฐชนน ศรีสุชน
3.51
เกียรตินิยมอันดับสอง
11
563180011-2
นายธนายุ อุริยะพงศ์สรรค์
3.32
เกียรตินิยมอันดับสอง
12
563180015-4
นางสาวเบญจภา ศรีเชียงสา
3.33
เกียรตินิยมอันดับสอง
13
563180016-2
นายพีรนิธ นากรณ์
3.28
เกียรตินิยมอันดับสอง
14
563180017-0
นายภาคภูมิ นาวานุเคราะห์
3.42
เกียรตินิยมอันดับสอง

23
ลาดับ

รหัสประจาตัว

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

563180020-1
563180021-9
563180023-5
563180024-3
563180025-1
563180027-7
563180028-5
563180031-6
563180032-4
563180034-0
563180036-6
563180037-4
563180038-2
563180039-0
563180046-3
563180048-9
563180050-2
563180052-8
563180054-4
563180055-2
563180056-0
563180058-6
563180060-9
563180062-5
563180064-1
563180077-2
563180078-0
563180079-8
563180081-1
563180086-1
563180088-7
563180089-5
563180090-0
563180091-8
563180094-2
563180095-0
563180096-8
563180098-4
563180099-2
563180100-3
563180101-1
563180103-7
563180105-3
563180106-1

ชื่อ สกุล
นายศุภากร สว่างวงศ์
นางสาวสุภาพร ธานี
นางสาวเพ็ญวิสา คาพิฑูรย์
นางสาวกนกภรณ์ รักสุข
นางสาวชุติมน สิงหะการ
นางสาวณภัชญา ธิวโต
นางสาวดวงพิทักษ์ เพียเฮียง
นายนภาทิพย์ หนูมา
นางสาวนริศรา กาใจ
นายปิยะโรจน์ ธงรัตนะ
นายพงษ์วสิน สิมมาทัน
นางสาวพนิดา ณรงค์ฤทธิเดช
นางสาวพรรณิภา จาปาดง
นางสาวพัชรินทร์ สงวนต้นกัลยา
นางสาวสุพิชญา หะรินเดช
นางสาวธัญญ์ธีราณัท พลราษฎร์
นายชนา อมรเทพรักษ์
นางสาวช่อผกา บุญรอด
นางสาวฐิติพร รุ่งทรัพย์วารี
นางสาวธนาพรรณ สิทธิหาญ
นางสาวธัญวรัตม์ กัณฐวิจิตร
นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจี่ย
นายนรวร นาคทิพวรรณ
นางสาวนิศามณี วารีจันทร์
นางสาวปรมาภรณ์ สุนทราวิรัตน์
นายศรัณย์พร ไกรทอง
นายศุภกฤต ศิริเจริญกิจ
นายศุภโชติ พิกุลทิพย์สาคร
นายสุขกฤษฏิ์ สีห์รา
นางสาวอารียา แข็งแอ
นางสาวกิจตาภรณ์ แสงจันทร์
นางสาวกิตยาพร ประถมวงษ์
นางสาวกุลธิดา ธนารักษ์
นายขจรยศ พรมดวงสี
นายณัชทิวัตถ์ คอนงูเหลือม
นางสาวณัฐปวีณ์ วรามิตร
นางสาวณัฐรีย์ ล.รุ่งเรืองชัย
นางสาวธมลวรรณ ตรียมณีรัตน์
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีรัตน์
นางสาวนิศารัตน์ เสนามา
นางสาวประภาภรณ์ โพธิเสถียร
นางสาวพรรณภัสสร แสนรักษ์
นางสาวพิมพ์ แก้วหนู
นายภานุวัฒน์ เศียรสุวรรณ์

GPA

หมายเหตุ

3.61
3.10
3.52
3.43
3.46
3.25
3.13
3.30
3.56
3.70
2.83
3.51
3.22
3.21
3.10
2.88
3.01
3.39
2.90
3.44
3.26
2.42
3.53
3.06
3.57
3.42
2.61
3.29
2.95
3.37
3.22
2.93
3.40
2.64
3.36
2.96
3.10
3.41
3.51
3.73
3.14
2.84
3.10
2.91

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับสอง

เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง

เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

24
ลาดับ

รหัสประจาตัว

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

563180108-7
563180109-5
563180110-0
563180112-6
563180113-4
563180115-0
563180116-8
563180118-4
563180120-7
573180097-7
573180107-0
573180115-1

ชื่อ สกุล
นางสาวศรีสุดา พรมแดน
นางสาวศศิร์พัช กิตติสารธรรมา
นางสาวศิวนาถ จุ้ยบุตร
นางสาวศุภากร เกลี้ยงมณี
นางสาวสวรส อินต๊ะแก้ว
นายสิรภพ ภัทรฤทธิกุล
นางสาวโสรยา คงธนเนตร
นางสาวเอื้อการย์ หลักเขต
นางสาวสุทธิดา สอนอ่อน
นางสาวกานต์สิรี ธีรธนวัฒน์
นางสาวปาณิศา สารฤทธิ์
นายศิวพงษ์ ศรีสุแล

GPA

หมายเหตุ

3.38
3.63
3.40
3.12
3.08
2.91
3.15
3.10
3.00
3.08
2.99
3.62

เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับสอง

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

รหัสประจาตัว

ระดับปริญญาโท
1
595180003-8
2
575180012-5
3
595180019-3
4
595180022-4
5
595180010-1
6
595180011-9
7
595180014-3
8
595180007-0
9
575180003-6
10 575180005-2
11 565180004-3
ปริญญาเอก
1
547180004-5
2
547180008-7
3
567180004-7
4
577180002-2
5
597180006-6
6
587180001-5
7
587180002-3

ชื่อ สกุล

อนุมัติจบการศึกษา

สาขาวิชา

นายนิคม ศรีกะชา
Mr.KHONESAVANH PHOMVIXAY
MissWENJING YANG
Ms.NALITA ADSANYCHAN
นายพีรพัฒน์ ดีสุข
นางเพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา
นางสาวดุษฎี ผ่องอรัญ
ว่าที่ ร้อยตรีภัทรกิติ เนินชัด
นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์
นางสาวศุภธิดา ภิเศก
นายนราธิป วรวัฒนธรรม

9 สิงหาคม 2561
27 เมษายน 2561
18 มิถุนายน 2561
18 ตุลาคม 2561
19 มิถุนายน 2562
12 กันยายน 2562
8 สิงหาคม 2562
18 กันยายน 2561
11 กรกฎาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562

สัตวแพทย์สาธารณสุข
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สัตวแพทย์สาธารณสุข
สัตวแพทย์สาธารณสุข
สัตวแพทย์สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

นางสาวสุจิรา ธรรมวัง
นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร
นางสาววธัญญา จริยาวัฒนชัยกุล
นายสุทธิดล ปิยะเดชสุนทร
Mr.XIN WU
นายสายใจ กองเพชร
นายดาเนิน เสาะสืบงาม

19 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
13 กันยายน 2561
25 ตุลาคม 2561
24 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
10 ตุลาคม 2562

สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
สหวิทยาการสัตวแพทย์
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รายชื่อทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ชื่อทุน
ภาคเรียนที่ 1
1
บริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)
2
น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)
3
น.สพ.อนุรักษ์ ณุวงษ์ศรี
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)
4
ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)

5

6

7

8

น.สพ.อัตพล ทองอร่าม (รุ่นที่ 18)
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)

ทุนกองทุนพระราชทาน
สยามบรมราชกุมารี
ในวาระครบรอบ 40
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561

ทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพยศาสตร์
(ประกาศคณะที่ 13/2558
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558)
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)

นักศึกษาที่ได้รับทุน

ชั้นปี

คุณสมบัติผู้รับทุน

จานวน
เงินทุน

นายเอกชัย ทองคา

6

-

20,000.-

นางสาวศิวนาถ จุ้ยบุตร

6

-

10,000.-

นางสาวธนพร มนต์เหลา

4

10,000.-

นางสาวเพ็ญวิสา คาพิทูรย์

6

นางสาวอารียา ปอมโคก

5

นางสาวรัศมี ดอนต้อ

5

นางสาวตวิษา เกษมรักษ์กุล
นางสาวศศิธร พร้อมพรัง่
นางสาวมานา ผนิดรัตนากร

1
4
5

นางสาวธิดารัตน์ ช่วยเมือง
นางสาววิภาพร ทากุดเรือ
นางสาวณัฐนรี มุฑิตาสกุล
นายสิทธิพร เวชแพทย์
นางสาวกุลรดา ธนาโชคกุลธร
นางสาวศรวณีย์ พันธ์สุวรรณ

4
5
4
2
3
5

นายณัฐวุฒิ คงถาวร
นายวัชวรากร ถมจอหอ
นางสาวปทิตตา อาชา
นางสาวจิรา เที่ยงธรรม
นางสาวศตรพร วงษ์ชมภู
นางสาวณัทศศิร์ จิรัญญโรจน์

4
3
2
2
2
2

นางสาวพิชชาภา สุธรรมวิรัตน์
นางสาวธัญจิรา จึงสมาน
นางสาวรัศมี ดอนต้อ
นางสาวณฐมน ใต้กิ

2
3
5
1

นางสาวอวัสฎา นิติวิสิฏฐากร
นายภัทรธร เครือณรงค์สันติ
นางสาวกัลยรัตน์ มโนภินิเวศ
นายชิติพัทธ์ คราวจันทึก
นายชนา อมรเทพรักษ์

2
3
4
5
5

ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
คะแนนยอดเยี่ยมวิชา
อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
คะแนนยอดเยี่ยม
วิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
นักศึกษาที่มีผลการเรียน
สูงสุด ชั้นปีที่ 1-5
ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมดีเด่น
(นายกสโมสรนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560)

10,000.10,000.10,000.20,000.20,000.20,000.20,000.20,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-
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ชื่อทุน
9

นักศึกษาที่ได้รับทุน

ชั้นปี

คุณสมบัติผู้รับทุน

นายเอกชัย ทองคา

6

นางสาวศศิธร พร้อมพรั่ง

4

นางสาวพนิดา ณรงค์ฤทธิ์เดช

6

-

50,000.-

นางสาวกุลรดา ธนาโชคกุลธร

4

นายจิรักษ์ ยิ่งยงวัฒนกิจ

3

นายกฤษฏา เลิกนอก

4

นายศักดิ์สิทธิ์ สิทธิสาตร์

2

นายเอกชัย ทองคา

6

16

หอการค้าญี่ปุ่น

นางสาวนริศรา กาใจ

6

17

Fujimoto รายเดิมต่อเนื่อง (ครั้งที่
3)
รายเดิมต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2)

นางสาวสุพิชชา เซ่งแซ่

5

นางสาวศิรภัทร เวชศิริกุล

3

รายใหม่ ปีการศึกษา2561 (ครั้งที่1)
รายใหม่ ปีการศึกษา2561
รายใหม่ ปีการศึกษา2561
ทุนการศึกษา SCG
ปีการศึกษา 2558-2561 (ครั้งที่ 4)
ทุนกองทุนพระราชทาน
สยามบรมราชกุมารี
ในวาระครบรอบ 40
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคปลาย/ปีการศึกษา2561
(ประกาศผล 15 มีนาคม 2562)

นายธนพล ไชยปัญญา
นายสิทธิพร เวชแพทย์
นางสาววรพนิด สอนบ้านไผ่
นางสาวศธิธร พร้อมพรั่ง

2
2
5
3

นางสาวณัทศศิร์ จิรัญญ์โรจน์
นางสาวพิชชาภา สุธรรมวิรัตน์
นางสาวศตพร วงษ์ชมภู
นางสาวเขมจิรา ตันวรัชญ์
นางสาวชนิฏฐา กล้าแข็ง
นางสาวธัญชนก ติ๊บเหล็ก

2
2
2
3
4
4

นายพงษ์ภัค พิทักษ์พล
นายนพณัฐ ขวัญพรหม
นางสาวรัศมี ดอนต้อ
นางสาวอารียา ปอมโคก
นายปริญญา สร้อยทองคา
นายพรรธวิตร จันทรามระ
นางสาวศิรประภา พิมพ์ทอง
นางสาวอัยริญ นาเมืองรักษ์

4
4
5
5
5
6
1
1

มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00
ขึ้นไป มีความประพฤติดี
อยู่ในศีลธรรมอันดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
มีความประพฤติดี
ตั้งใจเล่าเรียน
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สาหรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนตั้งแต่ 3.00
ขึ้นไป
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 และมีผล
การเรียน 2.75 ขึ้นไป
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และมีผลการเรียน
เฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 เรียนดี

10,000.-

15

ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธ์
ปีการศึกษา 2561
ทุนการศึกษาทอฝันในวันเกิด ครั้งที่
6
ปีการศึกษา 2561
ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
ประจาปี 2558
ทุนโฆษะเพื่อตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดินและในหลวง
ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
ประจาปี 2559
มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ปีการศึกษา
2559 (ปีที่ 3)
มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ปีการศึกษา
2561 (ปีที่ 1)
ทุนการศึกษา KKU-JICF

10
11
12
13
14

18
19

20

ทุนรวมพลคนใจบุญ ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561

ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์

จานวน
เงินทุน
20,000.20,000.-

10,000.41,000.44,320.30,000.40,000.10000.20,000.10,000.5,000.5,000.20,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10000.10000.-

27
ชื่อทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุน

ชั้นปี

คุณสมบัติผู้รับทุน

นางสาวอุบลวรรณ พลเยี่ยม
นางสาวตวิษา เกษมรักษ์กุล

1
1

ขาดแคลนทุนทรัพย์
GPA ม.6
ไม่ต่ากว่า 2.50 รับทุน
1 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมโฆษะ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ย
3.00 ขึ้นไป ขาดแคลน
ทุนทรัพย์
ประกาศผล
27 มีนาคม2562
ประพฤติดี เรียนดี
ขาดแคลนทุนทรัพย์
-

21

ทุนโฆษะ เพื่อตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดินและในหลวง ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561

นายธนพล ไชยปัญญา

2

22

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
ปีการศึกษา2561 (ครั้งที่ 1)
ทุนมูลนิธิเลนาคิน (เอกชนส่วนกลาง)

นางสาวณัชชา จรัสแสง

4

นส.ชนกชนม์ พิลาภ

7

ทุนการศึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวศรวณีย์ พันธ์สุวรรณ

5

23
24

จานวน
เงินทุน
10000.10000.-

10,000.-

30,000.10,000.10,000.-

สถานประกอบการที่นักศึกษาออกสหกิจศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ 14 ตุลาคม 2562)
ลาดับ สถานประกอบการ/หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์ สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตั ว์ กรมปศุสัตว์
สานักงานปศุสตั ว์ ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลตะวันออก
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ (CP)
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
ฟาร์มกรุงไทย
ฟาร์มโชคชัย
บริษัทโชคประเสริฐ อาหารสัตว์ จากัด
บริษัท ฮู เวฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บีอาร์เอฟ ไทยแลนด์ จากัด
บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท คาร์กิลล์สยาม จากัด
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลสัตว์อุ้มรักสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลสัตว์หมอสุพจน์
โรงพยาบาลสัตว์หมอเปรียว
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด
โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย
โรงพยาบาลสัตว์สถานีรักษาสัตว์
โรงพยาบาลสัตว์ศริ ิราษฏร์พังงา

จานวน
นักศึกษา
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
4
1
1
1
3
1
2
2
3
2
2
1

28

ลาดับ สถานประกอบการ/หน่วยงาน
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์เซ็นเตอร์
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาปทุมธานี
โรงพยาบาลสัตว์ภูเก็ตอินเตอร์เนชัน่ แนลเพ็ทแคร์เซ็นต์เตอร์
โรงพยาบาลสัตว์ภาสุข
โรงพยาบาลสัตว์พนัสนิคม
โรงพยาบาลสัตว์ปยิ ะมิตร
โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาติสุวินทวงศ์
โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง
โรงพยาบาลสัตว์บูคา
โรงพยาบาลสัตว์บ้านคุ้งทองสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว
โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง
โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคา สาขาวัชรพล
โรงพยาบาลสัตว์แสนรักษ์
โรงพยาบาลสัตว์เวชพงษ์
โรงพยาบาลสัตว์เจ้าฟ้าอันดามัน
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
โรงพยาบาลสัตว์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ์
University of Georgia College of Agricultural & Environmental Sciences
School of Veternary Medicine
Jichi Medical University Japan

จานวน
นักศึกษา
2
2
2
4
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
1
1
3
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โครงการนาเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ“ ประจาปี
การศึกษา 2561
ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา
ได้จัดโครงการ “การนาเสนอผลงานฝึกงานภายใต้ความร่วมมือ
กั บ สถาบั น สั ต วแพทย์ ณ ต่ า งประเทศ (MOU)“ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ขึ้น ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ห้องอาชาไนย ชั้น
5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในช่วง
หลายปี ที่ ผ่ านมาคณะ ได้สนั บสนุ นส่ งเสริมให้ นักศึ กษามี โอกาส
ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน และเพิ่มทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์
เพื่อก้าวสู่ความเป็ นสากลและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ณ
สถาบั นการศึ กษาในต่ างประเทศอย่ างต่ อเนื่ องเป็ นประจาทุ กปี
กอปรกั บ ทางคณะได้ ท าข้ อตกลงความร่ วมมื อทางวิ ช าการกั บ
สถาบั นการศึกษาของต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ ยนนักศึกษาและ
บุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะได้จัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5 เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบัน
ต่างประเทศภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 24 คน
ได้ แก่ 1) College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรั ฐประชาชนจี น
จ านวน 8 คน 2)National Chun Hsing University ประเทศไต้ ห วั น จ านวน 3 คน 3)Airlangga University
ประเทศอิ นโดนี เซี ย จ านวน 2 คน 4)Gadjamada University ประเทศอิ นโดนี เซี ย จ านวน 2 คน 5)Nippon
Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ ปุ่ น จ านวน 4 คน 6)Bacgiang University ประเทศ
เวียดนาม จานวน 2 คน 7)Laurentian University ประเทศแคนาดา จานวน 3 คน
วัตถุป ระสงค์ หลั กในการจั ดโครงนี้ ก็ เพื่ อให้ นั กศึ กษาที่ ผ่ านโครงการแลกเปลี่ ยน ณ ต่ างประเทศ ได้
นาเสนอผลงานฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจาวันในต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ
การการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจได้มีข้อมูลและ
ซักถามถึงประเด็นต่างๆ โดยมีผู้บริหารและนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ให้ความสนใจเข้ารับฟังการนาเสนอเป็นจานวน
มาก ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ในปีต่อๆ ไป
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กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์
วัน เดือน ปี
13 ตุลาคม
2561

รายละเอียดการดาเนินงาน
ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นานักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จานวน 52 คน ร่วมโครงการพัฒนา
จิตกับการใช้ชีวิตนักศึกษาและพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ วัด
สวนป่าสารัตถวโนทยานธุดงค์สถาน (วัดป่าหนองหลุบ) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้ธรรมะในพุทธ
ศาสนา มีจิตสานึกที่ดี มีส่วนช่วยพัฒนาสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และบาเพ็ญประโยชน์ทางพุทธศาสนา ร่วม
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา
ทั้งภายในคณะและนอกสถานที่

25 ตุลาคม
2561

งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ
ห้อง VM3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เตรียม
ความพร้อมทั้งด้านความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทางานก่อนออก
ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะเข้าร่วมโครงการ
จานวน 82 คน และได้มีการชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา
3 เดือน ในภาคการศึกษาปลาย หากเป็นการเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศคณะจะสนับสนุนงบประมาณ
จานวน 40,000 บาท/คน

3-4 พฤศจิกายน ชุมนุมรักษ์สัตว์น้า สังกัดสโมสรนักศึกษา จัดโครงการเธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษา
2561
ชุมชน) ณ อุทยานแห่งชาติน้าพองและอุทยานแห่งชาติหินช้างสี อาเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มี
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น จานวน 52 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศของปลา
น้าจืด เรียนรู้วิถีชุมชน และเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนและบาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สร้าง
ความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทากิจกรรม เช่น สร้างฝาย 2 ลูก ปลูกหญ้า
แฝกร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้าพอง ปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านภูเขาวง และไหว้พระ
ใหญ่วัดพระบาทภูพานคา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิต เต็งเจริญกุล สังกัดกลุ่มวิชา
อายุรศาสตร์ปศุสัตว์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

19 และ 21
พฤศจิกายน
2561

ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในความดูแล
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และห้องVM 2105-2106 ชั้น 2 อาคารเชิดชัย
รัตนเศรษฐากุล โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลได้มีโอกาส
พูดคุยสร้างความคุ้นเคยต่อกันให้มากขึ้น ทาให้อาจารย์และนักศึกษาได้พูดคุยปรึกษากันทั้งด้านการเรียนการ
สอน การออกฝึกงาน การทากิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้ชีวิตของ
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นักศึกษาในคณะและหอพัก ตลอดจนการเสนอแนะปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางในการพัฒนาคณะ
โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 5 และ 6 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

4 ธันวาคม
2561

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการงานราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง ประจาปี 2561 ณ
โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่ อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 26 ที่สาเร็จ
การศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ทั้งเป็นการต้อนรับบัณฑิตในการกลับมาเยือนคณะอีกครั้ง
นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างอาจารย์ บุคลากร ศิษย์
เก่ าและศิ ษย์ ปั จจุ บั นเพื่ อแสดงถึ งความภาคภู มิ ใจในสถาบั นการศึ กษาโดย รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมล
เลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มีคณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมงานจานวนมาก

5 ธันวาคม
2561

ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “บัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจาปี 2561” ณ สนามหญ้าหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย
รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ราลึกถึงบุญคุณของ
คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นสถาบันประสิทธิ์ประสาทวิชา เป็นโอกาสที่คณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน นั กศึ กษารุ่นน้ อง และญาติ มิตร ได้ ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิ ตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 93 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.
2561

5 ธันวาคม
2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม Like1 โรงแรม I-Hotel Khon Kaen ผู้ร่วมงานประกอบด้วย รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสู ตร อาจารย์ที่ ปรึกษา ผู้สาเร็จการศึ กษาหลั กสูตรดุษฎีบั ณฑิ ต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ มีผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้ งสิ้ น จ านวน 12 คน เป็ นนั กศึ กษาหลั กสู ตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต จ านวน 5 คน และหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต จานวน 7 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ จานวน 2 คน (จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

32
20–27 ธันวาคม ฝึกภาคสนามร่วม ประจาปีการศึกษา 2561 นาเสนอผลงาน
2561
การศึกษาชุมชนและโครงการบริการของนักศึกษา มีนักศึกษา
เข้ าร่ วมโครงการทั้ งสิ้ น ประมาณ 654 คน ประกอบด้ วย
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนักศึกษาในสาย
วิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทั น ต
แพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสั ชศาสตร์ และจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลั ย
บัณฑิตเอเชีย การดาเนินการโครงการได้มีการแบ่งนักศึกษา
ประจ าอยู่ ต ามเขตหมู่ บ้ านต่ างๆ ในเขตอ าเภอบ้ านฝาง จ.ขอนแก่ น ทั้ งสิ้ น 4 เขต ดั งนี้ บ้ านโคก
งาม (เขต 1) บ้านโคกกว้าง (เขต 2) บ้านโคกงามและตาบลป่าหวายนั่ง (เขต 3) และบ้านป่าหวายนั่งและบ้าน
หนองเซียงซุย (เขต 4) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักทางานผ่านการเรียนรู้ชุมชน และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน การทางานร่วมกัน
ระหว่างบุคคลากรในสาขาต่างๆ สามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับประชาชนทั่วไป การมีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและการปฏิบัติงานในชุมชน ตลอดถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน
26-28 ธันวาคม สโมสรนักศึกษาคณะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์
2561
ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี ผศ.ดร.จรี
รัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ และนักศึกษาทุกชั้นปี จานวน 60 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยมีการแข่งขันกีฬาสากลต่างๆ ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล
ฟุ ตบอล แบดมิ นตั น กรีฑา และ E-Sport การประกวดการแสดง
และการประกวดสันทนาการ วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ อ ใช้ กี ฬ าเป็ น สื่ อ กลางในการเสริ ม สร้ างความสามั ค คี แ ละ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต/นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆทั้ง 11 สถาบันจากทั่ ว
ประเทศ อั นน าไปสู่ ความเอื้ อเฟื้ อช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น รวมถึ งตระหนั ก ถึ งความส าคั ญของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาจิตใจ สอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการมีน้าใจนักกีฬาอีกด้วย ในการแข่งขันในครั้งนี้ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล 1 เหรียญ
ทอง กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ 1 เหรียญทองแดง กีฬา
วอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง และ 1 เหรียญทองแดง การ
แข่งขัน E-SPORT
10 มกราคม
2562

15 มกราคม
2562

งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อ
เตรี ย มสอบใบประกอบวิ ชาชี พ ฯ ประจ าปี 2562 ณ ห้ อ ง
VM3203 ชั้น 2 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา วัตถุประสงค์เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ในการสอบประเมิ น
ความรู้ ขั้ นพื้ นฐานของการประกอบวิ ชาชี พการสั ตวแพทย์
รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา สาขาสัตวแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสอบอย่างไรถึงไม่ผ่าน”
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.
ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยแลวิเทศสัมพั นธ์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาต่ า งชาติ ประจ าปี 2562 โดยแบ่ งเป็ น
นั กศึ กษาจากประเทศ สปป.ลาว 5 คน อิ นโดนี เซี ย 2 คน
เวียดนาม 1 คน และจีน 1 คน
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3 กุมภาพันธ์
2562

7 กุมภาพันธ์
2562

16-17
กุมภาพันธ์
2562
17-24
กุมภาพันธ์
2562

22 กุมภาพันธ์
2562

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงานโครงการราตรีอาลาฟ้า
หม่นมอดินแดง รุ่นที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงแรมกรีน
โฮเต็ ล แอนด์ รี ส อร์ ท จั งหวั ด ขอนแก่ น โดยการจั ด โครงการนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดี สร้างขวัญและกาลังใจ และ
การแสดงออกถึ งความภาคภูมิ ใจในสถาบั น แสดงถึงความรักใคร่กลม
เกลียวระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561
เพื่ อเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาชั้ นปี ที่ 6 ก่อนออกปฏิ บั ติงานในสถาน
ประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอย
งาม และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ได้มาให้แนวคิดในการเตรียมตัวเข้า
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเก็บเกี่ยวความรู้ และการประพฤติตน
ที่เหมาะสม
ชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิ เศษใน
สังกัดสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ฯ
มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าภู หลวง ต าบลท่ าศาลา อ าเภอภู เรื อ จั งหวั ดเลย
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 68 คน
สโมสรนั กศึ กษาคณ ะได้ ร่ ว มกั บ สมาพั นธ์ นั ก ศึ กษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย
นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ จานวน 500
คน ได้ เข้ าร่ วมโครงการกี ฬ าศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ป ร ะ จ า ปี ก าร ศึ ก ษ า 2561 ณ ส น าม กี ฬ า 50 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้คณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้รับรางวัลทั้งหมด 15 เหรียญ (เหรียญทอง 4,
เหรียญเงิน 8, เหรียญทองแดง 3)
ต้อนรับวิทยากรจากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สัตวแพทยสภา รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส ผู้อานวยการศูนย์ฯ รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต และ ผศ.
น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม จัดโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 5 ในหั วข้ อเจาะลึกการสอบ
ประเมินฯ : ที่นี่มีคาตอบ ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้แก่
นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สัตวแพทยสภา
กาหนด และมีสิทธิ์สมัครสอบประเมินความรู้ฯ

34
13 มีนาคม
2562

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการปรับปรุง
หลั กสู ตร อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและเจ้ าหน้ าที่ งานวิ จั ยและบริ การ
การศึ กษา ได้ จั ดโครงการประชุ มสั มมนาปรั บปรุ งหลั กสู ตร สพบ. 2563 และ
โครงการเสวนาทางวิ ชาการ เรื่ อง หลั กสู ตรสั ตวแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.
สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และ น.สพ.ดร.สาทิส
ผลภาค เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา
จิวากานนท์ ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ฯ เป็นผู้ดาเนินรายการ ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อมูลรวมถึง
ข้อเสนอแนะในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ ง
ระดั บรายวิชาและระดับหลักสูตร ณ วารี วัลเล่ย์ รี
สอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
14-26 เมษายน ฝ่ ายวิ ช าการได้ จั ด โครงการนิ เทศนั กศึ กษาสหกิ จ ศึ กษา ประจ าปี
2562
การศึกษา 2561 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสังกัดคณะได้เป็น
ตัวแทนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาล
สั ต ว์ บริ ษั ท เอกชน ศู น ย์ สถาบั น ส านั ก มู ล นิ ธิ ฟาร์ ม และ School of
Veterinary Medicine/Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ ปุ่ น โดยจาก
ผลการประเมิ นพบว่านั กศึ กษาสหกิ จทางสั ตวแพทย์ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ตามวั ตถุประสงค์ และบรรลุ
เป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ด้วยดีทุกประการ

28 มีนาคม
2562

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้อาจารย์บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
วิเคราะห์ความยากง่าย วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวลวง และความชัดเจนของข้อสอบ เพื่อนาไปพัฒนา
ข้อสอบที่ใช้วัดผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทาหน้าที่เป็นวิทยากร

2 พฤษภาคม
2562

โครงการนาเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจาปี
การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิด
ชัย รัตนเศรษฐากุล โครงการน าเสนอในครั้งนี้มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อให้
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได้ น าเสนอผลการด าเนิ น งานวิ จั ย สู่
สาธารณชน เป็ นเวทีในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในการทาวิจั ย และฝึ ก
ความสามารถในเชิงวิจารณ์บนพื้นฐานของวิชาการ
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โครงการนาเสนอรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยกิจกรรมใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้มีการนาเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของ
โครงงานที่ได้ดาเนินการในช่วงของการออกฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การฝึกอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับฟังปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปในอนาคต

15 พฤษภาคม
2562

ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัย
และบริ การการศึ ก ษาได้ จั ดโครงการ ปั จฉิ ม นิ เทศว่ าที่
บั ณ ฑิ ต สั ต วแพทย์ มข.รุ่ น ที่ 27 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2561 ณ ห้ องราชสี ห์ อาคารพิ เชฎฐ์ เหลื องทองค า และ
ห้ องสุ ณี รั ตน์ เอี่ ยมละมั ย อาคารเชิ ดชั ย รั ตนเศรษฐา
กุล คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ว่าที่บัณฑิตสัตว
แพทย์ รุ่ นที่ 27 ได้ รั บทราบข้ อมู ลต่ างๆที่ จ าเป็ นได้ แก่
บทบาทและหน้าที่ขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ นอกจากนั้นคณะยังได้จัดกิจกรรมสะท้อนการเรียนการสอน โดยว่าที่บัณฑิตได้ร่วมกันให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะ และในช่วง
ท้ายได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับว่าที่บัณฑิตก่อนที่จะก้าวออกไป
ประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
ฝ่ายวิชาการได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น) ได้จัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาและ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการให้คาปรึกษา
ควบคุม ดูแล และกากับนักศึกษาในความดูแลให้ดาเนินการทาวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึ กษา และสามารถเผยแพร่ ผลงานดั งกล่ าวได้ ตามเงื่ อนไขของหลั กสู ตรหรื อเงื่ อนไขของ
ทุนการศึกษาที่ได้รับ

30 พฤษภาคม
2562

3 กรกฎาคม
2562

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5
อาคารพิ เชฏฐ์ เหลื อ งทองค า โดยการจั ด โครงการในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด การ
ประเมิ นผลของการผลิ ตบั ณ ฑิ ตของคณะได้ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนดให้ มคอ. 3 และ
มคอ.4 และคณ ะได้ รั บเกี ยรติ จาก รศ.ดร.อิ ศรา ก้ าน
จั กร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายน อก จากค ณ ะศึ กษ าศ าสต ร์
มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น และ ผศ.น.สพ.ดร.สุ ชาติ วั ฒ น
ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรร่วมกันจัดทาการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในครั้งนี้

36
14–17
กรกฎาคม
2562

18 กรกฎาคม
2562

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยม
ละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ างความสั มพั นธ์ อั นดี ระหว่ างนั กศึ กษาน้ องใหม่ ด้ วยกั นและนั กศึ กษารุ่ นพี่ โดยมี นั กศึ กษาน้ องใหม่
นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 200 คน
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาทั้งสิ้น
จานวน 10 คน เป็นนักศึกษาไทย จานวน 4 คน และนักศึกษาต่างชาติ จานวน 6 คน มีคณาจารย์แต่ละสาขา
และนักศึกษารุ่นพี่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น จานวน 45 คน

19 กรกฎาคม
2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33 และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2562 ขึ้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนของคณะ สาหรับในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น จานวน 75 คน มีคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมจานวนกว่า 50 คน

28 กรกฎาคม
2562

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม
หัวหน้าชั้นปี รวมถึงอาจารย์และบุคลากร ในด้านการวางแผนและจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดปัญหาน้อยที่สุด

4 สิงหาคม
2562

ภารกิ จด้ านวิ เทศสั มพั น ธ์ งานวิ จั ยและบริ การและบริ การ
การศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด
โ ค ร ง ก า ร Veterinary Friendship 2019 เพื่ อ ก ร ะ ชั บ
ความสัมพั นธ์ระหว่างนั กศึกษาไทยและนั กศึกษาแลกเปลี่ ยน
นานาชาติ ที่ เดิ นทางมาท าการฝึ กปฏิ บั ติ และศึ กษาดู งาน ณ
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ โดยผู้ ร่ วมกิ จ กรรมประกอบด้ วย
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน
15 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science
and Technology, Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 10 คน และนักศึกษา
จาก College of Veterinary Science, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ จานวน 10 คน
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8 สิงหาคม
2562

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักศึกษาสัตวแพทย์รุ่น
น้อง/รุ่นพี่ ประมาณ 300 คน ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

22 สิงหาคม
2562

ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัย
และบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้มีการจัดพิธี
มอบเน็คไทด์และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจาคณะให้กับ
นั ก ศึ ก ษาสั ต วแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562

29 สิงหาคม
2562

ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพั นธ์ ได้ร่วมกับบริษัท ฮิลส์
เพ็ ท นู ท ริ ชั่ น (ประเทศไทย) จ ากั ด จั ด โครงการสั ม มนาความรู้ ด้ าน
โภ ชนาการในสั ตว์ เล็ กเรื่ อง Nutrition in Action for Transforming
Lives โดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เล็ก ซึ่งการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์
และคณาจารย์ รวมจานวนทั้งสิ้น 217 คน
งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทาง
สัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาด้านแนวทางการเรียน และการปฏิบัติงาน ใน
รายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ด้ านความรู้ ทางวิชาการและทั กษะทางการปฏิ บั ติ และเตรียมการเลื อก
สถานประกอบการ นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้มีทั้งสิ้น 72 คน
กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อกระชับ
ความสั มพั นธ์ และเป็ นช่ องทางให้ นั กศึ กษาชาวต่ างชาติ ได้ แนะน าตนเอง
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการศึกษา และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนที่
คณะให้ เพื่ อนร่ วมชั้ นและผู้ บริหารได้ รับทราบ นอกจากนั้ นคณะยั งได้ เปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนได้รายงานเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบเจอเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจาวัน เพื่อที่ทางคณะจะได้หาช่องทาง
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที
กิจกรรมวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจ
ศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ประ
วิ ทย์ บุ ตรอุ ดม รองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ กล่ าวรายงานและกล่ าวถึ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด กิ จ กรรมว่ า เพื่ อ เป็ น เวที ส าหรั บ สถาน
ประกอบการได้นาเสนอข้อมูลของสถานประกอบการให้กับนักศึกษาเพื่อ
ประกอบการตั ดสิ นใจสมัครรับคั ดเลือกไปปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาตาม
สถานประกอบการที่ ตนสนใจในรายวิ ชาสหกิ จศึ กษาทางสั ตวแพทย์
ประกอบด้ วยนั กศึ กษาสั ตวแพทย์ ชั้นปี ที่ 6 ที่ ลงทะเบี ยนเรียนวิชาสหกิ จศึ กษาทางสั ตวแพทย์ ประจ าปี
การศึ กษา 2562 และสถานประกอบการที่ ตอบรั บเข้ าร่วมโครงการสหกิ จศึ กษาทางสั ตวแพทย์ จ านวน
มากกว่า 68 หน่วยงาน และได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมนาเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์นักศึกษาจานวน 18
หน่วยงาน ณ ห้อง VM 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา

12 กันยายน
2562

16 กันยายน
2562

28 กันยายน
2562
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5.ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
คณะ มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติพัฒนาและส่งเสริม
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาทางสังคมผลิตผลงานวิจัยที่มีคณุภาพสูง เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ชุมชนและวัฒนธรรม
กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์
วัน เดือน ปี
18 ตุลาคม
2561

รายละเอียดการดาเนินงาน
ภารกิจด้านการวิจัย จัดโครงการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2562 ในหัวข้อ “การใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยทางสัตวแพทย์ ” ณ ห้องประชุม
อาชาไนย ชั้ น 5 อาคารพิ เ ชฏฐ์ เหลื อ งทองค า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประกอบด้ ว ยคณ าจารย์
นักวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งสิ้น 88 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือ
ทางสัตวแพทยศาสตร์โดยใช้ลาแสงวินโครตรอน ทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยในการนาแสงซินโครตรอนไปใช้พัฒนางานวิจัยเพื่อเกิดประโยชน์ในขั้นต่อไป การ
จัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จานวน 7 คน ดังนี้
1. ดร.แพร จิรวัฒน์กุล ผู้จัดการระบบลาเลียงแสง 1.1
2. ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ ผู้จัดการระบบลาเลียงแสง 1.2
3. ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์ ผู้จดั การระบบลาเลียงแสง 1.3
4. ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง 1
5. ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง 1
6. ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง 1
7. ดร.ปิยนันท์ พันบุรี ผู้ชานาญการเฉพาะด้านประจาโครงการ
นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะ 2 ท่าน คือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ
ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ ซึ่งกาลังทาวิจัยด้วยลาแสงซินโครตรอนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของ
การไปใช้งานทีส่ ถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังด้วย

20-21 เมษายน
2562

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมประชุมวิชาการ
น า น า ช า ติ 2019 INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY
INNOVATION AND RESEARCH MOSCOW
:RUSSIA และได้ รั บรางวั ล ผลงานวิ จั ยยอดเยี่ ยม
(Best Research Award) จากการน าเสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อง An Investigation on the P300 Eventrelated Potential and Brain Topographical Organization of Veterinary Medicine Students
through Working Memory Training ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

39
วัน เดือน ปี
29–7 มิถุนายน
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิ เท ศ สั ม พั น ธ์ ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ เ ดิ น ทางไปท าวิ จั ย
ร่ ว ม กั บ นั ก วิ จั ย ช าวต่ างป ระ เท ศ ใน หั วข้ อ
เรื่ อ ง Glucose transporter in vascular and
ileal smooth muscle contractions
(GLUTs/SGLTs)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ประจาปี พ.ศ. 2561
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ (Proceeding ระดับนานาชาติ)
No.
1

2

3

Authors
Sirilak Boonmee,
Lamyai Neeratanaphan,
Manop Sriuttha,
Alongklod Tanamtong,
Bundit Tengjaroenkul
Suwit Uopasai

Suwit Uopasai,
Kanoknapa Erwun,
Jenjira Wiyasing

Title

Source Title

The 19th Khon Kaen
Veterinary Annual
International
Conference (KVAC
2018)
The P300 Wave and Brain
The 19th KKU
Topography in Veterinary
Veterinary Annual
Students with Trained and International
Untrained Working Memory Conference (KVAC
2018)
The Critical Thinking,
The 19th KKU
Metacognitive and Executive Veterinary Annual
Functions of Working
International
Memory Abilities in
Conference (KVAC
Veterinary Students
2018)
Bioaccumulation of Lead
Acetate in Rice Field Frogs
(Fejervarya limnocharis) in
vivo

Date

Vol(Iss)

Pages

Quality

April
2018

2018

79-84

0.25

April
2018

2018

144149

0.25

April
2018

2018

137143

0.25

งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จานวน 35 เรื่อง
No.
1

2

Authors

Title

Source Title

Date

S Upontain,
P Sereerak,
Thewarach Laha,
Banchob Sripa,
Prasarn Tangkawattana,
PJ Brindley,
Sirikachorn Tangkawattana
Sirintra Sirivisoot,
Patharakrit Teewasutrakul,
Anudep Rungsipipat,
Sirikachorn Tangkawattana,
Somporn Techangamsuwan

Granulin expression in
hamsters during
Opisthorchis viverrini
infection-induced
cholangiocarcinogenesis

Asian Pacific Journal of
Cancer Prevention

September
2018

Transcriptome analysis of Acta VeterinariaABCB1, ABCG2 and the
Beograd
BCL2'BAX ratio in
refractory and relapsed
canine lymphomas
under treatment and
rescue protocol

March 2018

Vol
(Iss)
9

Pages

Quality

2437-2445

isi,scopus,
Q2

1

16-31

isi

40

No.
3

4
5

6

7

THANIKUL SRITHUNYARAT,
Anna Svensson,
Sofia Hanås,
Odd V. Höglund,
Ragnvi Hagman,
Inger Lilliehöök,
Ulf Olsson,
Ingrid Ljungvall,
Jens Haggstrom,
Bodil Ström Holst,
Ann Pettersson,
Katja Höglund
Chuleeporn Saksangawong,
Anothai Trevanich,
Bundit Tengjaroenkul
Lamyai Neeratanaphan,
Bundit Tengjaroenkul

Evaluation of an ELISA
for metanephrines in
feline urine

Journal of Veterinary
Diagnostic Investigation

August 2018

Vol
(Iss)
0

Micro Mineral Contents
in Thai honey

International Journal of
Applied Engineering
Research
Livestock Research for
Rural Development

March 2018

6

4153-4156

scopus,
Q3

August 2018

8

N/A

scopus,
Q3

N Srikacha,
Lamyai Neeratanaphan,
S Jongyotha,
U Tengjaroensakul,
Bundit Tengjaroenkul
C Setthawongsin,
Sirikachorn Tangkawattana,
A Rungsipipat,
S Techangamsuwan

Acute cytotoxicity of the
young nile tilapia
(Oreochromis niloticus)
injected by aflatoxin B1

Livestock Research for
Rural Development

August 2018

8

N/A

scopus,
Q3

Computerized
Cytomorphometric and
Cytomorphological
Analysis of Canine
Transmissible Venereal
Tumours
Integrative
EcoHealth/One Health
Approach for Sustainable
Liver Fluke Control: The
Lawa Model
Genotypic and
phenotypic
characterization of
salmonella enterica
subsp. Enterica serovar
typhimurium
monophasic variants
isolated in Thailand and
Japan
Immune Response to
Opisthorchis viverrini
Infection and Its Role in
Pathology

Journal of Comparative
Pathology

August 2018

18-22

scopus,
Q2

Advances in
Parasitology

August 2018

N/A

isi,scopus,
Q1

Journal of Veterinary
Medical Science

December
2018

1839-1846

isi,scopus,
Q2

Advances in
Parasitology

September
2018

N/A

isi,scopus,
Q1

Authors

8

Sirikachorn Tangkawattana,
Banchob Sripa

9

T Murase,
H Ozaki,
Patchara Phuektes,
Sunpetch Angkititrakul

10

Banchob Sripa,
Amonrat Jumnainsong,
Sirikachorn Tangkawattana,
MR Haswell

Title

Protective effects of Thai
bentonite on aflatoxin
B1contaminated in diet
of tilapia fish

Source Title

Date

12

Pages

Quality

1-25

isi,scopus,
Q2

41

No.

Authors
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C Heak,
Peerapol Sukon,
Pairat Sornplang

12

W Yang,
D Phongaran,
T Prasertsee,
R Fang,
Patchara Phuektes,
Sunpetch Angkititrakul

13

Lamyai Neeratanaphan,
Bundit Tengjaroenkul

14

Banchob Sripa,
Sirikachorn Tangkawattana,
PJ Brindley
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T Hirose,
N Takahashi,
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S Hayashi,
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Lamyai Neeratanaphan
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K Duenngai,
Sirikachorn Tangkawattana,
T Petney,
R Andrews,
Paiboon Sithithaworn

15

16

17

18

19

Sirikachorn Tangkawattana,
Prasarn Tangkawattana

Title

Source Title

Date

Vol
(Iss)
31

Pages

Quality

1781-1794

isi,scopus,
Q1

Effect of direct-fed
microbials on culturable
gut microbiotas in broiler
chickens: a meta-analysis
of controlled trials
Molecular epidemiology
and antimicrobial
resistance of Salmonella
spp. isolated from
broilers and pigs at
slaughterhouses in
Thailand and China
Potential of thai
bentonite to ameliorate
aflatoxin
B1contaminated in the
diet of the pacific white
shrimp (Litopenaeus
vannamei)
Update on Pathogenesis
of Opisthorchiasis and
Cholangiocarcinoma
Reporting quality of
controlled-trial abstracts
from chicken research

ASIAN-AUSTRALASIAN
JOURNAL OF ANIMAL
SCIENCES

November
2018

Thai Journal of
Veterinary Medicine

October
2018

3

393-401

isi,scopus,
Q4

Livestock Research for
Rural Development

October
2018

10

N/A

scopus,
Q3

Advances in
Parasitology

October
2018

N/A

isi,scopus,
Q1

International Journal of
Poultry Science

November
2018

431-442

scopus,
Q3

Structural alteration of
glycosaminoglycan side
chains and spatial
disorganization of
collagen networks in the
skin of patients with
mcEDS-CHST14

Biochimica et
Biophysica Acta General Subjects

December
2018

N/A

scopus,
Q1

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

International Journal of
Environmental Studies

June 2018

580-591

isi,scopus,
Q3

Recent Advances in the
Diagnosis and Detection
of Opisthorchis viverrini
Sensu Lato in Human
and Intermediate Hosts
for Use in Control and
Elimination Programs
Reservoir Animals and
Their Roles in
Transmission of
Opisthorchis viverrini

Advances in
Parasitology

June 2018

177-214

isi,scopus,
Q1

Advances in
Parasitology

June 2018

69-95

isi,scopus,
Q1

9

4

42

No.
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20

W Phimpraphai,
Sirikachorn Tangkawattana,
S Kasemsuwan,
Banchob Sripa

21

Onanong Kritpetcharat,
Lertchai Charerntanyarak,
U Lek-Uthai,
Peerapol Sukon,
Suttiphan Kitcharoen,
P Kritpetcharat

22

S Sirivisoot,
P Teewasutrakul,
S Techangamsuwan,
Sirikachorn Tangkawattana,
A Rungsipipat

23

K Aiyaranoi,
N Boonchalaew,
N Chawnan,
S Chotikul,
Jaruwan Kampa
T Hirose,
I Suzuki,
N Takahashi,
T Fukada,
Prasarn Tangkawattana,
K Takehana
Patcharin Ruchuwararak,
S Intamat,
Bundit Tengjaroenkul,
Lamyai Neeratanaphan

24

25

26

27

28

Somkamon Boonmee,
T Thitiyan,
Along Tanomtong,
Bundit Tengjaroenkul,
Lamyai Neeratanaphan
L Ninh,
Sirikachorn Tangkawattana,
Peerapol Sukon,
N Takahashi,
K Takehana,
Prasarn Tangkawattana*
S Piyadeatsoontorn,
R Taharnklaew,
T Upathanpreecha,
Pairat Sornplang

Title

Source Title

Date

Vol
(Iss)

Pages

Quality

97-124

isi,scopus,
Q1

Social Influence in Liver
Fluke Transmission:
Application of Social
Network Analysis of
Food Sharing in Thai
Isaan Culture
Chromosome
abnormalities and
absolute telomere
lengths of leukocytes
from silk weavers with
emphasis on potential
genotoxicity and
mutagenicity of silk dyes
MONITORING MINIMAL
RESIDUAL DISEASE IN
CANINE LYMPHOMAS
TREATED WITH MODIFIED
L-COP OR L-CHOP
PROTOCOLS
Prevalence of feline
immunodeficiency virus
& feline leukemia virus in
clinically healthy cats in
Khon Kaen province
Morphometric analysis of
cornea in the
Slc39a13/Zip13knockout mice

Advances in
Parasitology

June 2018

Asian Pacific Journal of
Cancer Prevention

March 2018

2

541-548

isi,scopus,
Q2

ACTA VETERINARIA
HUNGARICA

April 2018

1

66-84

isi,Q2

THAI JOURNAL OF
VETERINARY MEDICINE

April 2018

1

117-121

isi,scopus,
Q4

Journal of Veterinary
Medical Science

May 2018

5

814-818

isi,scopus,
Q2

Bioaccumulation of
heavy metals in local
edible plants near a
municipal landfill and
the related human
health risk assessment
Cytotoxicity in the frog
(Fejervarya limnocharis)
after acute cadmium
exposure in vivo

Human and Ecological
Risk Assessment

May 2018

1-13

isi,scopus

International Journal of
Environmental Studies

May 2018

1-12

isi,scopus,
Q3

Neutralizing
formaldehyde in chicken
cadaver with urea and
urea fertilizer solution

Journal of Veterinary
Medical Science

April 2018

606-610

isi,scopus,
Q2

Encapsulating Viability of
Multi-strain Lactobacilli
as Potential Probiotic in
Pigs

Probiotics and
Antimicrobial Proteins

April 2018

1-9

isi,scopus,
Q3

4

43

No.
29

30

31

32

Authors
R Kedkovid,
Y Woonwong,
J Arunorat,
C Sirisereewan,
N Sangpratum,
M Lumyai,
S Kesdangsakonwut,
K Teankum,
Suphattra Jittimanee,
R Thanawongnuwech
N Takahashi,
T Hirose,
JA Minaguchi,
H Ueda,
Prasarn Tangkawattana,
K Takehana
THANIKUL SRITHUNYARAT,
R Hagman,
OV H?glund,
M Stridsberg,
J Hanson,
AS Lagerstedt,
A Pettersson
Sarinya Rerkyusuke,
Kwankate Kanistanon,
Sarthorn Porntrakulpipat,
Aran Janlun

33

N. Suphrap,
C. Wachirapakorn,
C. Thamrongyoswittayakul,
C. Wongnen

34

Arayaporn Macotpet,
Ekkachai Pattarapanwichien,
Fanan Suksawat,
Patcharee Boonsiri
N Suphrap,
C Wachirapakorn,
C Thamrongyoswittayakul,
C Wongnen

35

Title

Source Title

Porcine circovirus type 3 Veterinary Microbiology
(PCV3) infection in grower
pigs from a Thai farm
suffering from porcine
respiratory disease
complex (PRDC)

Date
February
2018

Fibrillar architecture at
three different sites of
the bovine superficial
digital flexor tendon

Journal of Veterinary
Medical Science

March 2018

Catestatin, vasostatin,
cortisol, and visual
analog scale scoring for
stress assessment in
healthy dogs

Research in Veterinary
Science

January 2018

Risk factors associated
with seroprevalence of
paratuberculosis in
mature goats in
Northeastern Thailand
Effects of vegetable oil
and yeast fermented
cassava pulp (YFCP)
supplementation on
feed intake, nutrient
digestibility and rumen
fermentation in Thai
Friesian dairy cows
Oxidative stress and
antioxidant in canine
cutaneous mast cell
tumors
Effect of vegetable oil
source supplementation
on feed intake, nutrients
digestibility and rumen
biohydrogenation
bacterial population in
Thai Friesian dairy cows

Thai Journal of
Veterinary Medicine

August 2018

Indian Journal Of
Animal Research

August 2018

Thai Journal of
Veterinary Medicine

December
2018

Indian Journal Of
Animal Research

Vol
(Iss)

October
2018

3

48(2)

48(4)

Pages

Quality

71-76

isi,scopus,
Q1

405-412

isi,scopus,
Q2

74-80

isi,scopus,
Q2

165-170

isi,scopus,
Q4

B-952(1-6)

isi,scopus,
Q3

631-637

isi,scopus,
Q4

B-889(1-6)

isi,scopus,
Q3
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ระดับชาติ)
No.

Authors

Title

1

นภดล สมผล,
ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล,
โชติชนะ วิไลลักขณา,
พัชรา เผือกเทศ,
จิตราภรณ์ เยียนเพชร

2

จิตราภรณ์ เยียนเพชร,
ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล,
ฉลอง วชิราภากร,
ปิยะดา ส่งเสริมสกุล,
นพดล สมผล,
จันทิรา วงศ์เณร
กฤดา ชูเกียรติศิริ,
ธวัชชัย โพธิ์เฮือง

ความชุกและรูปแบบทาง
พันธุกรรมของ Staphylococcus
aureus จากตัวอย่างน้านมของโค
นมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วย
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบ
มาตรฐานและ multiplex PCR
ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษ
จากเชื้อราต่อการขจัดการ
ปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1
และการหมักในกระเพาะรูเมนใน
หลอดทดลอง

3

4
5

อารยาพร มคธเพศ,
เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร,
ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์
สิทธิชัย แซงภูเขียว,
สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน,
คมกริช พิมพ์ภกั ดี,
ฑิฆัมพร เจริญวัย,
Carsten Pedersen,
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

การสารวจทางซีรัมวิทยาของโรค
กล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่ที่
เลี้ยงแบบหลังบ้านในอาเภอแม่ฟา้
หลวง จังหวัดเชียงราย
Hemostatic disorders in
canine monocytic
ehrlichiosis
อาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการ
ผลิตและคุณภาพซาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่น

Source
Title
วารสาร
เกษตรพระ
วรุณ

Date

Vol(Iss)

Pages

Quality

มกราคม มิถุนายน
2561

1

278-288

tci

วารสาร
เกษตรพระ
วรุณ

มกราคม มิถุนายน
2561

1

260-268

tci

เชียงใหม่สัตว
แพทยสาร

เมษายน
2561

1

83-91

tci

วารสารสัตว
แพทยศาสตร์
มข.
แก่นเกษตร

มกราคม มิถุนายน
2561
มกราคม
2561

1

11-18

tci

พิเศษ 1

113-118

tci

Pages

Pub.

Quality

1-5

journal

isi,
scopus,
Q1

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
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Source Title
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A bread-based lyophilized Transbounda
C-strain CSF virus vaccine ry and
as an oral vaccine in pigs Emerging
Diseases
Effect of a rapid heat
THAI
treatment on Thai QX-like JOURNAL OF
infectious bronchitis virus VETERINARY
and evaluation of
MEDICINE
protection induced by a
heat-treated virus
Effect of vegetable oil
INDIAN
source supplementation JOURNAL OF
on feed intake nutrients
ANIMAL
digestibility and rumen
RESEARCH
biohydrogenation
bacterial population in
Thai Friesian dairy cows

March
2019

Vol
(Iss)
2019

March
2019

49

49-55

journal

isi,
scopus,
Q4

August
2019

7

907912

journal

isi,
scopus,
Q3
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6

N Likitpongpipat,
Somboon Sangmaneedet,
Poramaporn Klanrit,
Rajda Noisombut,
S Krisanaprakornkit,
Pattama Chailertvanitkul
Suwit Uopasai,
Tassanee Bunterm,
TangKeow Ngang,
Chuchat Kamollerd,
Prawit Butudom,
J Aiemsaard

7

8

N Suphrap, C
Wachirapakorn,
C Thamrongyoswittayakul,
C Wongnen

9

Tawatchai Pohuang,
Sucheeva Junnu

10 C Setthawongsin,
P Teewasutrakul,
Sirikachorn Tangkawattana,
S Techangamsuwan,
A Rungsipipat
11 D Phongaran,
S Khang-Air,
Sunpetch Angkititrakul

Title

Source Title

Date

Vol
(Iss)
191

Pages

Pub.

Quality

N/A

journal

isi,
scopus,
Q2

4

648662

journal

isi,
scopus,
Q3

Effects of electronic waste
on cytogenetic and
physiological changes in
snakehead fish (Channa
striata)
Abnormal chromosome
assessment of snakehead
fish (Channa striata)
affected by heavy metals
from a reservoir near an
industrial factory
Promotion of Dental Pulp
Wound Healing in New
Zealand White Rabbits'
Teeth by Thai Propolis
Product

ENVIRONMEN June 2019
TAL
MONITORING
AND
ASSESSMENT
International June 2019
Journal of
Environment
al Studies
JOURNAL OF
VETERINARY
DENTISTRY

March
2019

36

17-24

journal

isi,
scopus,
Q3

An investigation on the
P300 eventrelatedpotential and brain
topographical organization
of veterinary medicine
students through working
memory training
Effects of vegetable oil
and yeast fermented
cassava pulp (YFCP)
supplementation on feed
intake nutrient digestibility
and rumen fermentation
in Thai Friesian dairy cows
Molecular characterization
of Plasmodium
juxtanucleare in Thai
native fowls based on
partial cytochrome C
oxidase subunit I gene
Conventional-Vincristine
Sulfate vs. Modified
Protocol of Vincristine
Sulfate and LAsparaginase in Canine
Transmissible Venereal
Tumor
Molecular epidemiology
and antimicrobial
resistance of Salmonella
isolates from broilers and
pigs in Thailand

International
Journal of
Pharmaceutic
al Research

July 2019

1

299305

journal

scopus

INDIAN
JOURNAL OF
ANIMAL
RESEARCH

August
2019

7

895900

journal

isi,
scopus,
Q3

Korean
Journal of
Veterinary
Research

August
2019

2

69-74

journal

scopus,
Q4

N/A

journal

isi,Q1

13111318

journal

isi,
scopus,
Q2

FRONTIERS IN Septembe
VETERINARY
r 2019
SCIENCE

VETERINARY
WORLD

Septembe
r 2019

8

46
No

Authors

12 P Doungmala,
Patchara Phuektes,
Weerapol Taweenan,
Somboon Sangmaneedet,
O Japa
13 P Sa-ardta,
M Rinder,
P Sanyathitiseree,
Sompoth Weerakhun,
P Lertwatcharasarakul,
B Lorsunyaluck,
A Schmitz,
R Korbel
14 K Salao,
K Watakulsin,
Eimorn Mairiang,
Sutas Suttiprapa,
Sirikachorn Tangkawattana,
S Edwards,
Banchob Sripa
15 P Thanomsangad,
Bundit Tengjaroenkul,
Manop Sriuttha,
Lamyai Neeratanaphan
16 T Hirose,
T Shimazaki,
N Takahashi,
T Fukada,
T Watanabe,
Prasarn Tangkawattana,
K Takehana
17 K Singha,
Weerapol Taweenan,
Goonnapa Fucharoen,
Supan Fucharoen

18 R Prathan,
A Bitrus,
N Sinwat,
Sunpetch Angkititrakul,
R Chuanchuen

Title

Source Title

Date

Prevalence and species
identification of
Cryptosporidium spp. in
the newborn dairy calves
from Muang District, Khon
Kaen Province, Thailand
First detection and
characterization of
Psittaciform bornaviruses
in naturally infected and
diseased birds in Thailand

VETERINARY
WORLD

October
2019

Veterinary
Microbiology

January
2019

High macrophage activities PARASITE
are associated with
IMMUNOLOG
advanced periductal
Y
fibrosis in chronic
Opisthorchis viverrini
infection

January
2019

Heavy metal
accumulation in frogs
surrounding an e-waste
dump site and human
health risk assessment
Morphometric analysis of
thoracic aorta in
Slc39a13/Zip13-KO mice

Human and
Ecological
Risk
Assessment

Erythrocyte indices in a
large cohort of ?thalassemia carrier:
Implication for population
screening in an area with
high prevalence and
heterogeneity of
thalassemia
Phylogenetic
characterization of
Salmonella enterica from
pig production and
humans in Thailand and
Laos border provinces

Vol
(Iss)
9

Pages

Pub.

Quality

14541459

journal

isi,scop
us,Q2

62-71

journal

isi,scop
us,Q1

N/A

journal

isi,scop
us,Q2

March
2019

N/A

journal

scopus

Cell and
Tissue
Research

January
2019

N/A

journal

scopus,
Q1

International
Journal of
Laboratory
Hematology

May 2019

N/A

journal

scopus,
Q2

VETERINARY
WORLD

January
2019

79-84

journal

isi,
scopus,
Q2

41

12

47

งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ 2562
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์
1
การวิเคราะห์อภิมานเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้วัคซีนป้องกันโรคบิดในไก่
2
การวิเคราะห์อภิมานเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้พรีไบโอติกส์ในไก่เนื้อ
3
ระบาดวิทยาและการเป็นตัวนาเชื้อแบคทีเรียสแตฟ
ไฟโลคอกคัส ซูสอินเตอร์มีเดียส ที่ดื้อต่อเมธิซิลลิน
ในสุนัชเป็นโรคผิวหนัง
4
การพัฒนาตารับยาต้านเชื้อราเฉพาะที่จากสมุนไพร
กานพลูเพื่อรักษาโรคผิดหนังเนื่องจากเชื้อราในสัตว์
ปีก
5
ผลของราข้าวไฮโดรไลเสทต่อการทางานของแองจิ
โอเทนซินคอนเวอทิงเอนไซม์และภาวะเครียด
ออกซิเดชันในสุนัขที่มีปัญหาหัวใจออกซิเดชันใน
สุนัขที่มีปัญหาโรคหัวใจ
6
การเปรียบเทียบผลของ APGAR score ในลูกสุนัข
จากการผ่าคลอดที่ได้รับยาเหนีย่ วนาการสลบ
propofol, alfaxalone หรือ etomidate
7
ระบาดวิทยาทางโมเลกุลและการดื้อต่อสารต้านจุล
ชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนือ้ สุกร เนื้อไก่
และเนื้อโค ที่ตลาดสดของประเทศลาว
8
กลุ่มวิจยั "สมุนไพรสาหรับสัตว์"
รวม
ทุนอุดหนุนทั่วไป มข.
9
การคัดเลือกสายพันธุ์ Bifidobacterium spp. ที่มี
สมบัติเป็นโปรไบโอติกจากอุจจาระสุกร
10 ผลของใยอาหารจากกล้วยน้าว้าต่อระดับน้าตาล
อินซูลิน อะดิโปเนกติน ไตรกลีเซอไรด์และคลอ
เรสเตอรอลในแมวที่ถูกเหนี่ยวนาให้มีภาวะน้าตาล
ในเลือดสูง
11 การทดสอบในสภาวะจาลองเสมือนจริง (Ex-vivo)
เพื่อดูผลของการเสริมฤทธิ์ (Synbiotic) ระหว่าง
แป้งกล้วยน้าว้าดิบ และ Bifidobacteria ในการ
ยับยั้งเชื้อ Salmonella spp. ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
หลายชนิดซึ่งแยกได้จากสุกร หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
สุกร
12 พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันเปรียบเทียบในโมเดลของ
สัตว์ทดลองที่ไวและไม่ไวต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับ
13 การใช้วัคซีนนาโนชนิดฉีดร่วมกับสารกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มการป้องกันโรค สเตรปโตคอคโค
ซิสในปลานิลเลี้ยง
14 การพัฒนาตารับยาน้ามันหอมระเหยกานพลูต้าน
เชื้อมาลาสซีเซียแคคคีเดอมาติสที่ก่อให้เกิดโรค
ผิวหนังสุนัขชนิดที่สร้างไบโอฟิลม์
15 ประสิทธิภาพสารดูดซับเบนโทไนท์ของไทยในการ
ดูดซับตะกั่ว โครเมียมและแคดเมียมในพื้นที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น

หัวหน้าโครงการ

ชื่อแหล่งทุน

งบประมาณ (บาท)

พีระพล สุขอ้วน

รายได้คณะฯ

150,000

พีระพล สุขอ้วน

รายได้คณะฯ

150,000

จารุวรรณ คาพา

รายได้คณะฯ

150,000

จรีรัตน์ เอี่ยดสะอาด

รายได้คณะฯ

150,000

เกตุมณี เสนาพันธ์

รายได้คณะฯ

150,000

ธนิกุล ศรีธัญรัตน์

รายได้คณะฯ

118,000

สรรเพชญ อังกิติตระกูล

รายได้คณะฯ

150,000

จรีรัตน์ เอี่ยดสะอาด

รายได้คณะฯ
1,318,000.00 บาท

300,000

กชกร ดิเรกศิลป์

บูรณาการวิจยั

1,000,000

ราณี ซิงห์

บูรณาการวิจยั

700,000

สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์

บูรณาการวิจยั

1,000,000

สิริขจร ตังควัฒนา

อุดหนุนทั่วไป
(โครงการชุด)

435,750

ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงศ์

อุดหนุนทั่วไป
(โครงการชุด)

250,000

จรีรัตน์ เอี่ยดสะอาด

อุดหนุนทั่วไป
(โครงการเดี่ยว)

300,000

บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

อุดหนุนเฉพาะกิจ
(มข.)

200,000

48
ลาดับ
ชื่อโครงการ
16 การใช้วัคซีนนาโนชนิดฉีดร่วมกับชนิดแช่ เพื่อเพิ่ม
การป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิลเลี้ยง
17 กลุ่มวิจยั สารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้า
18 กลุ่มวิจยั เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
รวม
ทุนโครงการวิจัยสถาบัน มข.
19 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 วิเคราะห์ต้นทุนบริการรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์
ประจาปีงบประมาณ 2561
21 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 การศึกษาแนวทางส่งเสริมผลการดาเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวม
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข.
23 การสารวจการติดเชื้อไวรัสอาโบในยุ่งและจาแนกยุง
พาหะของไวรัสอาโบแต่ละชนิดในพื้นทีส่ ่วน
สาธารณะในตัวเมืองเชียงใหม่และเมืองขอนแก่น
ประเทศไทย
รวม
รวมทั้งหมด

หัวหน้าโครงการ
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

ชื่อแหล่งทุน
อุดหนุนทั่วไป
(วช.)
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
กลุ่มวิจยั
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
กลุ่มวิจยั
6,176,750.00 บาท

งบประมาณ (บาท)
291,000
1,500,000
500,000

อ้อยทิพย์ สัพโส

โครงการวิจัย
สถาบัน มข.

10,000

ฐานิตย์ อริยะกอง

โครงการวิจัย
สถาบัน มข.
โครงการวิจัย
สถาบัน มข.
โครงการวิจัย
สถาบัน มข.

20,000

สมบัติ แสงพล
ณฐาภพ เสชัง

10,000
15,000

55,000.00 บาท
สุภัทตรา จิตติมณี

โครงการพัฒนา
นักวิจยั รุ่นใหม่
มช.-มข.

199,780

199,780.00 บาท
7,749,530.00 บาท

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 22 เรื่อง
Researcher
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

Sarawanee Phansuwan,
Wipapohn Thagudrua,
Ratsamee Donto,
Patchara Phuektes,
Aran Chanlun
อรัญ จันทร์ลุน,
สุธิดา จันทร์ลุน,
มนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร,
ศันศนีย์ สุพรรณคง
Aran Chanlun,
Nitipat Khumhirun,
Supawadee Liangchaisiri,
Wasan Kasri,
Suchat Taowmor,
Pornpan Sommawang,
Thidarat Hiransatid,
Sontaya Thongbu

Title
การประยุกต์ใช้สเปคโตรสโปี
แบบ FTIR เพื่อแยกประเภท
และการวัดปริมาณของการ
ปลอมปนน้าเชื่อมในน้าผึ้งไทย
Effects of Bacterial
Contaminations and
Somatic Cell Count in Milk
on Resazurin Reduction
Test and Methylene Blue
Reduction Test
ความสัมพันธ์ของการทดสอบ
น้านมด้วยสารละลาย
แอลกอฮอล์ ความเป็นกรดด่าง และจานวนโซมาติดเซลล์
ในน้านมถังรวมฟาร์ม
Alternative Approaches for
Treatment and Prevention
of Dairy Cattle Suffered
from Foot and Mouth
Disease

Date Finish Date Use
24/04/2561 12/6/2562

28/02/2562 27/4/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

User Applied
ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัด
เชียงใหม่
สหกรณ์โคนมขอนแก่น
จากัด

31/05/2561 27/4/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

สหกรณ์โคนมขอนแก่น
จากัด

31/10/2559 27/4/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

สหกรณ์โคนมขอนแก่น
จากัด

Utilization Type

การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์

49
Researcher
Aran Chanlun,
Suthida Chanlun
ชัยวัฒน์ จรัสแสง,
สุทธินนท์ ผุยคาสิงห์,
ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร,
อดิศักดิ์ สังข์แก้ว
ชัยวัฒน์ จรัสแสง,
อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์,
ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร,
ศิริประภา คาโคตร,
อภิรมย์ เจริญไชย
ชัยวัฒน์ จรัสแสง,
สุทธินนท์ ผุยคาสิงห์,
อวิรทุ ธิ์ วิชัยวงษ์,
ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร
ชัยวัฒน์ จรัสแสง,
อดิศักดิ์ สังข์แก้ว,
พันธ์กมล ตวงวานิชนาม,
ธนัชชา กุดีรักษ์,
วัชราพร ทองวโรทัย
ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

Jareerat Aimsaard,
Korawuth Punareewattana

Title
Effects of Acidity and
Somatic Cell Count on
Alcohol Stability Test in
Raw Milk
comparison of Ovulation
Induction with Two
Different Timed-AI after
CIDR Removal in
Anoestrus Beef Cows
Effect of Bypass Fat on
Milk Production and
Composition in Crossbred
Dairy Cows

Date Finish Date Use
31/05/2560 27/4/2562

Utilization Type

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

User Applied
สหกรณ์โคนมขอนแก่น
จากัด

30/06/2559 3/1/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ต.บ้านคอ
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

31/07/2559 25/2/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
มหาสารคาม จากัด
จังหวัดมหาสารคาม

การเพิ่มอัตราการตั้งท้องในแม่
โคนมที่มีปัญหาผสมซ้า

31/07/2561 22/2/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

สหกรณ์ุเลี
ผ้ ้ยงโคนม
มหาสารคาม จากัด
จังหวัดมหาสารคาม

Hormone Profiles during
Ovulation Induction in
Postpartum Anestrus Beef
Cattle

30/11/2560 18/4/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านกุด
เชียงมี ต.บ้านคอ อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น

การประยุกต์ใช้สเปคโตรสโคปี
แบบ FTIR เพื่อแยกประเภท
และการวัดปริมาณของการ
ปลอมปนน้าเชื่อมในน้าผึ้งไทย
Milk Fat to Protein Ratio
and Somatic Cell Count in
Bulk Milk of Dairy Farms in
Upper Northeastern
Region
ลดวันท้องว่างในโคนมหลัก
คลอด Shortening of Days
Open by Modified
Cosynch Protocol in Early
Postpartum Dairy Cows: A
Preliminary Report
ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันุใน
ธ์
โคนม Factors Affecting
Fertility in Dairy Cattle in
Muang District, Khon Kane
Province
The impact of Foot-andMouth Disease on milk
quality and fertility on
dairy cattle
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของน้ามันหอม
ระเหยจาก Syzygium
aromaticum, Piper betle

24/03/2561 27/2/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งไทย

31/12/2560 4/10/2561

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

สหกรณ์โคนมพิมาย

31/12/2560 28/11/2561 การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ
ตอนล่าง

31/12/2560 28/11/2561 การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

องค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ
ตอนล่าง

30/12/2560 4/10/2561

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

สหกรณ์โคนมพิมาย
จากัด จังหวัด
นครราชสีมา

12/07/2560 13/7/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น
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Researcher

Jareerat Aimsaard,
Korawuth Punareewattana
Jareerat Aimsaard,
Korawuth Punareewattana

Jareerat Aimsaard,
Korawuth Punareewattana
Setthat Likitchatpakdee,
Jareerat Aimsaard,
Korawuth Punareewattana
Natchanon Srisuchon,
Pngwasin Simmatun,
Therachon Kamollerd,
Jareerat Aimsaard,
Korawuth Punareewattana
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด,
กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา
Duangpitak Piahiang,
Kansiree Therathanawat,
Kulwara Phringphro,
Jareerat Aimsaard,
Korawuth Punareewattana

Title
และ Ocimum sactum ต่อ
เชื้อราโรคผิวหนังที่แยกได้จาก
สุนัข
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัด
ส้มแขกต่อเชื้อโรคที่มัก
ก่อให้เกิดการติดเชื้อของ
ผิวหนังสุนัข
การฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ
Eleutherine americana
Merr. extract และการใช้
ร่วมกับ Cephalexin ในการ
ต้านเชื้อ staphylococcus
intermedius ที่แยกได้ทาง
คลินิค

Date Finish

Date Use

Utilization Type

30/04/2559 13/7/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

30/03/2561 12/7/2562

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ Piper 30/03/2561 12/7/2562
betle extract ต่อ antibioticresistant Staphylococcus
aureus
ประสิทธิภาพของ essential
30/03/2561 12/7/2562
oils ointment ต่อโรคผิวหนัง
อักเสบของสุนัขที่เกิดจากเชื้อ
Malassezia
การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 30/03/2561 12/7/2562
ของน้ามันหอมระเหยกานพลู
กับน้ามันหอมระเหยไพลและ
วิตามินอี

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

อบต.แดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลแดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

ผลของสารสกัดกระชายดาต่อ
แบคทีเรียสแตฟฟิโลคอคคัส
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัด
จากว่านหอมแดงและฤทธิ์เมื่อ
ใช้ร่วมกับยา clotrimazole
ต่อเชื้อ Malassezia
pachydermates

การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ
การใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ

อบต.แดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น
อบต.แดงใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

30/4/2559

13/7/2562

30/03/2561 13/7/2562

User Applied
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6.ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่ความเป็นสากล
คณะ ได้ รับการยอมรั บ เป็ นที่ รู้ จั กในความเป็ นเลิ ศด้ านวิชาการ และการวิจัยบุ คลากรและนั กศึกษามี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติซึ่งในรอบงบประมาณที่ผ่านมาคณะได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
พัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทา MOU ทั้งหน่วยงาน/สถาบันในประเทศและต่างประเทศ มี
การดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษา บุคลากร และงานวิจัย
รายชื่อสถาบันที่มีการดาเนินการร่วมกัน
ลาดับ
1
2
3
4

ประเทศ
China
Japan
Japan
Japan

กิจกรรม
Life Time
Life Time
5 years
5 years

5
6
7
8
9
10

Taiwan
Lao PDR
Indonesia
Indonesia
Bangladesh
Vietnam

Life Time
Life Time
5 years
5 years
5 years
5 years

11

Sweden

5 years

12
13
14
15
16

Norway
USA
New Zealand
Canada
Japan

Life Time
5 years
Life Time
Life Time
Life Time

สถาบัน
College of Animal Science and Technology, Southwest University
Nippon Veterinary and Life Science University
Raguno Gakuen University
Faculty of Agriculture and Center of Animal Disease Control,
University of Miyazaki
National Chung Hsing University
Faculty of Agriculture, National University of Laos
Faulty of Veterinary Medicine, Airlangga University
Faculty of Veterinary Medicine, Bogor University
Chittagong Veterinary and Animal Sciences University
Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam
University
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish
University of Agricultural Sciences
Norwegian Veterinary Institute, Norway
University of Georgia
Massey University, New Zealand
Laurentian University, Canada
Jichi Medical University, Japan

นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชั้นปี
ปีที่รับเข้า
ประเทศ
ชื่อนักศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ
2
2561
สปป ลาว
Mr. Boualy Saphangtong
2
2561
สปป ลาว
Mr. Chanthala Laxaphakdy
2
2561
สปป ลาว
Mr. Sitthasone Xaymontry
1
2562
สปป ลาว
Mr. Xaynguen
1
2562
สปป ลาว
Mr. Thongpheth Mitpasa
1
2562
อินโดนีเซีย
Ms. Istiana Nur Vidayanti
1
2562
จีน
Miss LIU DADAN
1
2562
บังคลาเทศ
Miss Biethee Rani Sarker
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ
2
2561
อินโดนีเซีย
Ms. Woro Danur Wendo
2
2561
อินโดนีเซีย
Ms. Putu Ayu Sisyawati Putriningsih
2561
สปป ลาว
2
Mr. Khao Keonam
2
2561
สปป ลาว
Mr. Latsamy Soulivongsa
1
2562
อินโดนีเซีย
Mr. I Putu Gede Yudhi Arjentinia

52

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อนักศึกษา
นางสาววิภาพร ภัทรจินดา
นายภาคภูมิ นาวารุเคราะห์
นายพงศธร เหาะเจริญสุข
นายพรรธวิตร จันทรามระ
นาวสางญาณิศา ชูชาติพงษ์

ชั้นปี
6
6
6
6
6

ระยะเวลา
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน

สถาบัน/ประเทศ
University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา
Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น
Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น
Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น
Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชั้นปี
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
11

5
5

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5

หลักสูตร
Nippon Veterinary and
Life Science University

ประเทศ
ประเทศญี่ปุ่น

National Chung Hsing
University

ประเทศไต้หวัน

Faculty of Veterinary
Medicine, Gadjahmada
University
Faculty of Veterinary
Medicine, Airlangga
University

ประเทศ
อินโดนีเซีย

รายชื่อนักศึกษา
น.ส.กัลยรัตน์ มโนภินิเวศ
น.ส. แพรวา วีระผดุงผล
น.ส. ธิติอร อัศวรังษี
น.ส.กมลลักษณ์ จิรเจษฎา
นายปริญญา สร้อยทองคา
น.ส. วรพนิต สอนบ้านไผ่
น.ส. มาริ อิชิดะ
น.ส. ปภาวี มณีโชติ
น.ส. ธนัชชา กุฎีรักษ์

ประเทศ
อินโดนีเซีย

น.ส.นฤภร นพวิญญูวงศ์
น.ส.สุภัสสร ปัญญาเลิศ

น.ส.ชนกนันท์ ตระกูลเจริญสุข
นายศุภสัณห์ กลิ่นมาลี
น.ส.พวงเพชร วิริยะสืบพงศ์
ประเทศ
นายลิขสิทธิ์ พลพันธ์
สาธารณรัฐ
น.ส.บุรัสกร พันธุปาล
ประชาชนจีน
น.ส.ณัฐธิดา เวียงจันดา
น.ส.วริษฐา นุ่มดี
น.ส ศิริจรรยา แสนชัยกุลวัฒน์
น.ส.ณัฐภรณ์ ประยูรทอง
น.ส.สมิตา อยู่สอน
น.ส.ศรินทร์ธร วรรณทวี
ประเทศเวียดนาม นส. จิรัชญา พินิจมนตรี
นส. วรรณสิริ สิริปราชญา

College of Animal
Science and
Technology, Southwest
University

Bac Giang Agriculture
and Forestry University

ระยะเวลา
25 มิถุนายน–
19 กรกฎาคม
2562
1-31 กรกฎาคม
2562
17 มิถุนายน12 กรกฎาคม
2562
24 มิถุนายน19 กรกฎาคม
2562
18 มิถุนายน17 กรกฎาคม
2562
3 มิถุนายน–
2 กรกฎาคม
2562

28 มิถุนายน–
14 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ
ลาดับ
สถาบัน
1
2
3
Hajee Mohammad Danesh
4
Science and Technology
5
University
6
7
8

ประเทศ

Bangladesh

รายชื่อนักศึกษา
Mr. Md. Ariful Alam
Mr. Md. Kashfek Ahmed
Mr. Shamim Ahammed
Mr. Shishir Sarkar
Mr. Md. Dulal Hosen
Mr. Anu Duwal
Mr. Md. Rabiul Islam
Miss Rohinee Maharjan

ระยะเวลา

4–30 มีนาคม
2562
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

สถาบัน

Medicine, Airlangga University

Massey University

ประเทศ

Indonesia

New Zealand

College of Animal Science
and Technology, Southwest
University

China

National Chung Hsing
University

Taiwan

รายชื่อนักศึกษา
Miss Sujana Dongol
Miss Mst. Tachhzima Akter
Mr. Achmad Fajar Alam
Mr. Ahmad Nasir Fachrudin
Miss Myrza Azarine
Miss Nabilah Rahmawati
Miss Aldhia Safiranisa
Miss Dinda Distika Fazriyah
Miss Vinca Firdausi Rosea
Miss Mutia Nur Fitriani
Miss Neisry Arysta
Mr. Hayden Datt
Mr. Alisdair Eddie
Mr. Finn Maloney
Miss Shannon Boyle
Miss Nicky Jackson
Miss Hannah O’Connor
Miss Georgia Simpson-Higgins
Miss Jess Slattery
Miss Jayne Spooner
Miss Brechtsje Tacoma
Miss Margaret Gater
Mr. Chao Wan
Mr. Xiaoyang Yan
Mr. Keyao Xiong
Mr. Le Xiao
Miss Jinying Long
Miss Tan Lo
Miss Xinyue Wang
Miss Panpan Xu
Miss Yifang Sun
Miss Lin Feng
Mr. YU, YI-LING
Miss TSAI, MIN-TZE
Mr. CHEN, JIE-YI

ระยะเวลา

30 มิถนุ ายน–
18 กรกฎาคม
2562

20 กรกฎาคม–
19 สิงหาคม
2562

20 กรกฎาคม–
19 สิงหาคม
2562

1–31 สิงหาคม
2562
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การจัด Pre-congress Workshop on Equestrian Veterinarians
หัวข้อ : “How to be FEI Official Veterinarian”
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องรูปพรรณม้าที่ถูกต้องตามหลักการของสหพันธ์ขี่ม้า
นานาชาติ(FEI) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการลงบันทึกข้อมูลในหนังสือประจาตัวม้าที่ถูกต้อง ได้รับความรู้
ในเรื่องหลักการและเทคนิคการฝังไมโครชิพในม้า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทาสมุดประจาตัวม้าและไมโครชิพเพื่อ
ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ สมาคมขี่ ม้ าฯ และเพื่ อส่ งเสริ มกี ฬ าขี่ ม้ าและสร้างชื่ อเสี ยงสมาคมขี่ ม้ าฯในส่ วนของภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ (FEI Official Veterinarian) จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้ วย ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จั นดา คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์
กาแพงแสน ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.น.สพ.ธนากร
พจน์ประสาท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ Professor Jonathan H Foreman,
FEI Official Vet (Eventing and Reining), College of Veterinary Medicine, University of Illinois at
Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA
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การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
ชื ่อ การประชุม สัม มนา : ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ท างสั ต วแพทย์ (Khon Kaen Veterinary Annual
International Conference : KVAC) ครั้ งที่ 20 หั ว ข้ อ “Global Challenge on Veterinary Profession and
Education”
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมปศุสัตว์
สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย กลุ่มวิจัย
เทคโนโลยี การป้ องกั น โรคในปศุ สั ตว์ และ กลุ่ มวิจั ยสารพิ ษ ในปศุ สั ตว์และสั ตว์น้ า จั ดการประชุ มวิช าการ
นานาชาติ ท างสั ต วแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้ งที่ 20
ในหั ว ข้ อ “Global Challenge on Veterinary Profession and Education” เพื่ อ น าเสนอข้ อ มู ล ความรู้
เทคโนโลยีทางวิชาการที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพคนและสัตว์แล้ว ยังได้
มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนที่ได้กาหนดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆร่วมกัน โดยมี
เป้ าหมายว่ าทุ กประเทศจะร่ ว มมื อ และประสานงานให้ เกิ ดสุ ข ภาพองค์ รวม (One Health) ท าให้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ และการสื่อสาร เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
ของประชากรในภูมิภาคนี้ประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนการจัดการด้านสุขภาพของคนและ
สัตว์จาเป็นต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ ของฝ่ายหนึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของอีกฝ่ายหนึ่ง ความรู้ความเข้าใจในองค์รวมด้านสุขภาพของคนและสัตว์ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่
จะช่วยส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ทั้งสองด้ านเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการด้านปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาทั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมในการ
ประชุ ม กว่ า 700 คน ในนามคณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ขอขอบคุ ณ วิ ท ยากรจากทุ ก
หน่วยงาน เจ้าภาพร่วมทุกองค์กร และบริษัทต่างๆที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุนทุกท่าน และนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่จนทาให้การจัดประชุมสาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ : พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ไปสู่ความเป็นสากล
1

2

3

4

5

ว.ด.ป.
26 ตุลาคม
2561

รายละเอียดการดาเนินงาน
รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี พร้อมด้ วย
บุ ค คลากรสาย of Laos (FOA-NUOL), Nabong
Campus สปป.ลาว จานวน 4 ท่าน ที่ เดิ นทางมา
หารื อ เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการและ
แนวท างการศึ กษ าต่ อของนั กศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษาจาก NOUL ต่อไปในอนาคตที่คาดว่า
จะมีเพิ่มมาก
21 พฤศจิกายน ต้ อนรั บ Prof. Ahasanul Hoque อดี ตคณบดี
2561
จ า ก Faculty of Veterinary Medicine,
Chittagong Veterinary and Animal
Sciences University(CVASU) ประเทศบังคลา
เทศ พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr.Saroj
Kumar Yadav ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการศึกษา
ต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก CVASU ในอนาคต
26 พฤศจิกายน
ต้ อ นรั บ คณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
- 3 ธันวาคม
แห่ งชาติ ลาว วิ ทยาเขตนาบง จ านวน 6
2561
ท่าน มี Mr.Vannaphone Puttana จาก
สาขาวิ ช าสั ตวแพ ท ยศาสตร์ คณ ะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
วิทยาเขตนาบง ซึ่ งเดิ นทางมาศึกษาดู งานและฝึ กอบรมด้ าน Veterinary anatomy and
physiology เป็นระยะเวลา 8 วัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือทางด้านวิชาการและ
พัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
18 ธันวาคม การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชั้น
2561
ปี ที่ 3 จ านวน 8 คน จาก Faculty
of Veterinary Medicine,
Airlangga University ป ร ะ เท ศ
อินโดนี เซี ย เดินทางมาฝึกงานด้าน
ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาล
สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
20 ธันวาคม
ต้อนรับอาจารย์จานวน 3 ราย จาก Faculty of Veterinary
2561
Medicine, Airlangga University ประเทศอิ น โดนี เซี ย ที่
เดินทางมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนนั กศึกษารวมถึงบุ คลากรระหว่างสถาบั น และ
แนวทางการศึ กษ าต่ อ ณ คณ ะสั ตวแพ ทยศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น ในระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษาทั้ งระดั บปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกของ
บุคคลากรจาก Airlangga University

57

6

ว.ด.ป.
4 มีนาคม
2562

7

17 เมษายน
2562

8

3-7 มิถุนายน
2562

9

1 กรกฎาคม
2562

10

10 กรกฎาคม
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
ต้ อนรับ นั กศึ กษาแลกเปลี่ ยนซึ่ งเป็ น
นั กศึ กษาสั ต วแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 5 (ชั้ น ปี
สุดท้ าย) จาก Faculty of Veterinary
and Animal Science, Hajee
Mohammad Danesh Science and
Technology University (HSTU)
ประเทศบังคลาเทศ จานวน 10 คน ทั้งหมดได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงานด้าน
คลินิกปฏิบัติสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่าง
วันที่ 4–24 มีนาคม 2562
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีมอบเกียรติบั ตรแก่ Miss
LIU Dadan นั ก ศึ ก ษาสั ต วแพทยศาสตร์ ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยจาก
College of Animal Science and Technology,
Southwest University (CAST-SWU ) สาธารณรัฐประชาชน
จีน ที่ได้เดินทางมาเพื่อร่วมปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.
ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ อาจารย์ประจากลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุ
สัตว์ ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์–18 เมษายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์
บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เดินทางไปราชการ ณ College of Animal Science
and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ
ด าเนิ น งานภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) ระหว่ า ง SWU กั บ คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จานวน 9 คน
ซึ่ งได้ เดินทางมาฝึ กงานด้ านศั ลยศาสตร์สั ตว์
เล็ ก ณ โร งพ ย า บ า ล สั ต ว์ ค ณ ะ สั ต ว
แพทยศาสตร์
ต้ อ น รั บ Assoc. Prof. Dr. Wendi Roe, Dean of Postgraduate Studies & Deputy
Head of School, School of Veterinary Science พร้อมด้ วยนั กศึ กษาสั ตวแพทย์ ชั้ นปี
สุ ด ท้ าย จาก School of Veterinary Science, Massey University ประเทศนิ วซี แลนด์
จานวน 10 คน ซึ่งได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก สัตว์
ใหญ่ และฟาร์มปศุสัตว์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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11

ว.ด.ป.
22 กรกฎาคม
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
ต้ อน รั บ ค ณ าจารย์ จาก Southwest University
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 4 ท่าน พร้อมด้วย
นักศึกษาสัตวแพทย์ จานวน 10 คน จาก College of
Animal Science and Technology โดยอาจารย์ทั้ง
4 ราย เดินทางมาทั ศนะศึกษาและศึกษาดู งานด้ าน
โรงพยาบาลสัตว์ ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม
2562 และนั กศึ กษาทั้ ง 10 ราย ได้ เดิ น ทางมาเพื่ อ
ศึ กษาดู งานและฝึ กปฏิ บั ติ งานที่ ในส่ วนของคลิ นิ ก
ปฏิบัติด้านสัตว์เล็ก และด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2562
ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาสั ต วแพทย์ ชั้ น ปี สุ ด ท้ าย จ านวน 4 คน จาก College of Veterinary
Medicine, National Chung Hsing University เมืองไทจุง ประเทศไต้หวัน ที่ได้เดินทางมา
เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าและสัตว์แปลก ที่โรงพยาบาลสัตว์ และบริเวณ
ต่างๆ ของสวนสั ตว์ขอนแก่น อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) เป็นระยะเวลา 1 เดือน

12

2 สิงหาคม
2562

13

22 สิงหาคม
2562

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จานวน 24 คน
จาก Faculty of Veterinary Science, Nippon
Veterinary and Life Science University,
Japan (NVLU) ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร study
tour โดยแบ่ งเป็ น อาจารย์ จ านวน 4 คน และ
นักศึกษา จานวน 20 คน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี
ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้
เกียรติเป็ นผู้แทนคณบดี กล่ าวต้ อนรับและมอบ
ของที่ระลึกแก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU

14

11 กันยายน
2562

ต้ อนรั บ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นซึ่ งเป็ น
นั ก ศึ ก ษาสั ต วแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 5 (ชั้ น ปี
สุ ด ท้ า ย) จาก Faculty of Veterinary
Medicine, Chittagong Veterinary
and Animal Sciences University
(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ จานวน 10 คน ซึ่งได้เดินทางมาเพื่ อศึกษาดูงานและฝึกงาน
ด้ านคลิ นิ กปฏิ บั ติ สั ตว์เล็ กและสั ตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสั ตว์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์ ใน
ระหว่างวันที่ 12 - 24 กันยายน 2562
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7.ยุทธศาสตร์ : ร่วมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะ ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ร่วมบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยเข้า กับ การเรีย นการสอน การวิจ ัย และบริก ารวิช าการ นอกจากนี้ยัง ได้ร่ว มจัด กิจ กรรม ที่ส าคัญ กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามงานเทศกาลประเพณีท้องถิ่น ชุมชน และของคณะ
กิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์
วัน เดือน ปี
22 พฤศจิกายน
2561

2 มีนาคม
2562

10 เมษายน
2562

13 พฤษภาคม
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสืบสาน
ประเพณี ล อยกระทงสานสั ม พั น ธ์ พี่ น้ อ งสั ต วแพทย์ และ
ประกวดนางนพมาศประจาปีการศึกษา 2561 โดยนาขบวน
แห่ ก ระทง เข้ า ร่ ว มงานสี ฐ านเฟสติ วั ล บุ ญ สมมาบู ช า
น้า ประจาปี 2561 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
ผู้เข้าร่วมขบวนแห่กระทงประกอบด้วยนักศึกษาสั ตวแพทย์
ชั้ น ปี ที่ 1-3 พร้ อ มนั ก ศึ ก ษารุ่ น พี่ แ ละคณาจารย์ รวมทั้ ง
บุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ได้มีโอกาสร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เสริมสร้าง
ความรั ก ความสามั ค คี รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แก่
สาธารณชนมากยิ่งขึ้น
โครงการทอดผ้ าป่ าสามัค คี เนื่ องในโอกาสของ
ก า ร ส ถ า ป น า ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ครบรอบ 33 ปี โดย
ร่ ว มกั น ทอดถวาย ณ วั ด โพธิ์ ห นองบุ ญ ชู บ้ า น
หนองบุญชู ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม
ประเพณี วั น สงกรานต์ คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ประจาปี 2562 เพื่ อ
เป็ น การร่ ว มสื บ สานวั ฒ นธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยเราให้คง
อยู่ สื บ ไป และเพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และคณะฯ ยังได้
ร่วมออกโรงทานฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบีสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้งคณะ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทาบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสของการสถาปนา ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด
กองบริหารงานคณะได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง ซึ่งเป็นต้นไม้ทนแล้ง จานวน 133 ต้น ณ บริเวณสวน
ป่าหน้าคณะอีกด้วย พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

60
วัน เดือน ปี
8 กรกฎาคม
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้าผาแดงผานิมิต บ้านดง
เย็น ตาบลบัวเงิน อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น และทาการปล่อยปลา ณ เขื่อนหนองหวาย อาเภอ
น้าพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

15 สิงหาคม
2562

ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2
อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
กองบริ ห ารงานคณะได้ เป็ น เจ้ าภาพจั ด
โครงการท าบุ ญ สั ต ว์ ท ดลอง ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยงานห้องปฏิบัติการ
และสัตว์ทดลอง

15 สิงหาคม
2562

พิ ธี ไ หว้ ค รู ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ขึ้ น โดยมี
ผู้ เข้ า ร่ว มโครงการไหว้ค รูในครั้ งนี้ ป ระกอบด้ ว ย
คณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-6
บุคลากรสายสนับสนุน จานวนกว่า 400 คน
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8.ยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยสังคม
คณะ เป็ นองค์กรที่มีความห่ วงใยต่อสังคมและให้ บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการเลี้ยงสั ตว์ตามแนว
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสร้างความมีชื่อเสี ยงของคณะส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับ
งานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลสั ตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็ น
หน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการรักษาสัตว์ ทั้งนี้สัตว์ที่มารับบริการมีหลาย
ประเภท เช่น สุนัข แมว วัว ม้า สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงพิเศษ โดยมีความพร้อมให้บริการด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ และคลินิกพิเศษได้แก่ คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคตา คลินิกโรคเนื้องอกและมะเร็ง
คลิ นิ กโรคผิ วหนั ง คลินิ กระบบสื บพั นธุ์ คลิ นิกสั ตว์เลี้ยงพิ เศษ/สัตว์ป่า คลิ นิกพิ เศษแมวซึ่งผลดาเนิ นการของ
โรงพยาบาลสัตว์ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2562 เป็นดังตารางนี้
จานวนสัตว์ที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560–2562
ประเภทสัตว์
สุนัข
แมว
สัตว์ปีก
สัตว์ป่า/สัตว์แปลก
หนู,กระต่าย
สัตว์ใหญ่ (โค,ม้า)
สัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งสิ้น
รายรับของโรงพยาบาลสัตว์
จานวนสัตว์ป่วยที่ส่งต่อมารักษา (Refer)
จานวนการตาย

ปีงบประมาณ 2560
25,620
8,111
18
386
51
751
34,937
31,569,547.00
390
ไม่ได้สารวจ

ปีงบประมาณ2561
26,498
8,995
34
98
155
802
36,582
35,645,518.44
375
ไม่ได้สารวจ

ปีงบประมาณ2562
25,044
7,722
21
25
114
886
33,870
38,916,939.00
367
228

สัตว์ที่เข้ารับบริการหน่วยสัตว์ป่วยใน โรงพยาบาลสัตว์ ประจาปีงบประมาณ 2562
การรับบริการ
จานวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ
รวมทั้งสิ้น

2561
2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
97 119 90 144 147 137 110 124 127 150 156 136
97 119 90 144 147 137 110 124 127 150 156 136

รวม
1,537
1,537

ตัวอย่างที่เข้ารับบริการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ ประจาปีงบประมาณ 2562
การรับบริการ

ต.ค.

ชันสูตรโรคสัตว์ปศุสัตว์
ชันสูตรแบคทีเรีย
รวมทั้งสิ้น

2561
พ.ย.

ธ.ค.

1,213 1,176 1,030
88
48
50
1,301 1,224 1,080

2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

520
0
520

515
0
515

282
0
282

908
0
908

881
0
881

320
0
320

596
0
596

611
0
611

555
0
555

รวม
8,607
186
8,793

จานวนตัวอย่างที่ให้บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ(สัตว์เล็ก)
ต.ค.
3,376
885
625
76

2561
พ.ย.
3,178
820
625
108

ธ.ค.
2,746
764
528
75

ม.ค.
3,632
1026
675
96

ก.พ.
3,060
871
563
56

มี.ค.
3,766
964
632
85

เม.ย.
2,846
766
498
47

2562
พ.ค.
2,991
766
554
73

มิ.ย.
3,046
829
553
56

ก.ค.
3,166
864
574
110

ส.ค.
3,299
895
607
90

ก.ย.
3,474
851
564
74

38,580
10,301
6,998
946

จุลทรรศน์วินิจฉัยและ
อื่นๆ

72

70

62

66

63

68

76

72

60

89

70

86

854

จุลชีววิทยาคลินิก
รวมทั้งสิ้น

39
5,073

32
4,833

29
4,204

48
5,543

47
4,660

85
5,600

48
4,281

33
4,489

67
4,611

79
4,882

70
5,031

67
5,116

644
58,323

การรับบริการ
เคมีคลินิก
โลหิตวิทยา
ปรสิตในเลือด
ภูมิคุ้มกัน

รวม

62

การจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์
วัน เดือน ปี
18 ตุลาคม
2561

รายละเอียดการดาเนินงาน
ภารกิ จด้านกิ จการนั กศึ กษาและศิ ษย์ เก่าสั มพั นธ์ ร่วมกับ บริษั ท เพอร์เฟ็ ค คอมพาเนี ยน กรุ๊ป จากั ด จั ด
สัมมนา The 5th Vet Student Seminars on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018 หัวข้อโภชนศาสตร์
ในม้า: Introduction to Equine Nutrition ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง
ทองค า นั กศึ กษาคณะสั ตวแพทยศาสตร์ นายสั ตวแพทย์ ศิ ษย์ เก่ า และประชาชนผู้ สนใจ บริ ษั ทได้ เชิ ญ
คุ ณ Theresa Jo Kujawa ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านโภชนาการอาหารม้ าจากประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นวิ ทยากร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านอาหารม้ารวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับคณะ มีนักศึกษาสัตว
แพทย์ บุคลากร และผู้สนใจภายนอกคณะเข้าร่วมจานวน 233 คน และ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ สรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทย

19 ตุลาคม
2561

ต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียน
จากสถาบันกวดวิชาเดลต้าทรี อคาเดมี (Delta3 Academy) ในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะ จานวน 230 คน คณะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การทากิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะ และข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

20-21 ตุลาคม
2561

ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาและชุมนุม
ป้องกันและต่อต้านโรคพิ ษสุ นั ข
บ้ า สั งกั ดสโมสรนั กศึ กษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ
อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อพั ฒนา
ทั กษะวิชาชีพทางสั ตวแพทย์ ณ
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะ
พุ ง จ.เลย วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ งานเบื้ องต้ น ทางด้ านสั ต ว์ เล็ ก สั ต ว์ ใหญ่ งานด้ าน
ห้ องปฏิ บั ติ การ และเกษตรอิ นทรี ย์ มี นั กศึ กษาเข้ าร่วมโครงการ จ านวน 120 คน นายสั ตวแพทย์ ประจ า
โรงพยาบาลสัตว์ 3 คน คือ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย และ น.สพ.พันทิศ กาลังชัย โดย
กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนั ขและแมว มี สั ตว์เลี้ ยงมารับบริ การรวมจ านวนทั้ งสิ้ น 394 ตั ว โครงการนี้ มี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(สพ.บ.) แก่ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละนั กเรี ย นจากสถาบั นกวดวิ ช า One Up
Academy ณ VM3103 ชั้ น 1 อาคารพิ เชฏฐ์ เหลื อ งทองค า ในครั้ งนี้ มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยม
ชมหลักสูตรคณะ จานวน 50 คน คณะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การท ากิ จกรรมเสริ มหลั กสู ตรในคณะ และข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์

25 ตุลาคม
2561
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วัน เดือน ปี
27 ตุลาคม
2561

รายละเอียดการดาเนินงาน
ชุมนุมผู้ฝึกสุนัข สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัตวแพทย์พบปะมะหมา สมาคมสุนัข
ไทยหลังอาน (See U ridge back) ณ สมาคมเอกลักษณ์สุนัขไทยหลังอาน และพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี มีนักศึกษาเข้าร่วม จานวน 28 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเพาะพันธุ์สุนัข
ให้ได้มาตรฐาน ลักษณะที่ดีของสุนัขที่ ใช้เพาะพันธุ์ โภชนาการสุนัขในแต่ละช่วงอายุ การจัดการดูแลสถาน
เพาะพันธุ์ รวมถึงหลักการขอและการนาใบเพ็ทดีกรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ทา
ให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวทางในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

8 พฤศจิกายน
2561

ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คาพา พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันทาหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและ
แมวในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดโพธิ์กลาง บ้านทุ่ม ตาบล
บ้านทุ่ ม อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น โครงการนี้
คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท โซ
เอทิส (ประเทศไทย) จากัด และมีจานวนสุนัขและ
แมวที่รับบริการฉีดวัคซีนและทาหมัน จานวน 33 ตัว
โรงพยาบาลสั ตว์ จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง การผ่ าตั ดแก้ ไขภาวะ
portosystemic shunt ในสุนัขและแมว ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพการสั ตวแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง เสริมสร้างประสบการณ์ การผ่าตัดแก้ไขภาวะ portosystemic shunt ใน
สุนัขและแมวให้แก่สัตวแพทย์ บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 50 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ภาสกร พฤกษะ
วัน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยาย
และรอบบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผ่าตัดในสัตว์ป่วยมีชีวิตให้แก่สัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์
อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
สาขาวิชาสั ตวแพทยศาสตร์ พร้ อมด้ วยคณาจารย์ สั ตว
แพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้น
ปี ที่ 6 ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ส า นั ก บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ชั้น 1
อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา กิจกรรมครั้งนี้ให้บริการฉีดวัคซีนและทาหมันแก่สุนัขและแมว จานวน 25 ตัว
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15
พฤศจิกายน
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13 ธันวาคม
2561

15 ธันวาคม
2561

รองคณบดี ฝ่ ายโรงพยาบาลสั ต ว์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.
ปาณิสรา คุณกิตติ อาจารย์ประจาหน่วยวิทยาการสืบพันธุ์
จัดโครงการฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ มพู นทั กษะและความรู้ด้ าน
โลหิตวิทยา เรื่องความรู้ทางโลหิตวิทยา การถ่ายเลือดใน
สุนัขและแมว ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์
เหลืองทองคา วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการให้แก่สัตวแพทย์ในเขตภาคอีสานที่มีความสนใจในงานด้านโลหิตวิทยา และธนาคารเลือด
และเพื่อให้สัตวแพทย์โดยเฉพาะศิษย์เก่าของคณะที่จบการศึกษาไปแล้วได้อัพเดทความรู้ใหม่ๆ และมีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมจานวน 40 คน ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์
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รายละเอียดการดาเนินงาน
ในคลิ นิ ก รั ก ษาสั ต ว์ โรงพยาบาลสั ต ว์ ห รื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ และศิ ษ ย์ เก่ า คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 64 คน ได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.สุวรัตน์ วดีรัตน์ หัวหน้าหน่วยศูนย์บริการ
โลหิตเพื่อสุนัขและแมว และ นายต่อลาภ มาระวิชะโย นักเทคนิคการสัตวแพทย์ประจาศูนย์บริการโลหิตเพื่อ
สุนขั และแมว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
19-20 ธันวาคม
ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชา
2561
สั ต วแพทยศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ สั ต วแพทย์ ป ระจ า
โรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้ร่วมกับ น.สพ.
ฐิติวงศ์ ภูโอบ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 เจ้าของคลินิกอานาจเจริญรักษาสัตว์
พร้อมด้วยสัตวแพทย์อาสาจากภาคเอกชนได้เข้าร่วมโครงการป้องกัน
และควบคุ มโรคพิ ษ สุ นั ขบ้ าซึ่ งจั ดโดยส านั กงานปศุ สั ตว์ จั งหวั ด
อานาจเจริญ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนและ
ทาหมันแก่สุนัขและแมวจานวนมาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างดี
20-24 ธันวาคม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
2561
สัมพั นธ์ ผู้ ช่วยคณบดี ฝ่ ายพั ฒนานั กศึ กษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะ เข้า
ร่ วมพิ ธี เปิ ดโครงการ “บริ การวิ ชาการทาง
สั ตวแพทย์ เพื่ อชุ มชน” ประจ าปี การศึ กษา
2561 ซึ่ งจั ดขึ้ นโดยชุมนุ มสัตวแพทย์อาสา
พัฒนาชนบท สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ โรงเรียนช่อระกา ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จานวน 110 คน และคณาจารย์ จานวน 3
คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดยให้บริการฉีด
วัคซีน ถ่ายพยาธิเพื่ อป้ องกันโรค ตรวจสุ ขภาพสัตว์เล็ กและสัตว์ใหญ่ ได้ เรียนรู้วิถี ชุมชน และภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการบาเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โดยพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก นายอนุ ชา เจริ ญ รั กษ์ นายอ าเภอเมื องชั ยภู มิ เป็ นประธานในพิ ธี เปิ ด พร้ อมผู้ น าในเขตชุ มชน เช่ น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รองสารวัตร ผู้อานวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านช่อระกา ให้เกียรติเข้าร่วมใน
พิธี อนึ่งโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน ได้รับงบประมาณสนับสนุน จานวน 20,000 บาท
จากเงินอุดหนุนบารุงสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 และ เงินสนับสนุน จานวน
10,000 บาท จากเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ กาหนดออกค่าย ระยะเวลา 5 วัน ในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ และมี ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
3 มกราคม
คณ ะสั ต วแพทยศาสตร์ เข้ า ร่ ว มจั ด นิ ทรรศการโครงการสานฝั นสู่
2562
มหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 ณ หอประชุ มโรงเรี ยนขอนแก่ น
วิทยายน นาโดย คณบดี ตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ พร้อมบุคลากรงานวิจัย
และบริการการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ของคณะ โดยในครั้ง
นี้ รศ.น.สพ.ดร.ชู ชาติ กมลเลิ ศ และ นศ.สพ.นฤภร นพวิ ญ ญู วงศ์ ได้ ร่ วม
เสวนาการให้ข้อมูลหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเป็นข้อมูลทาง
การศึ กษาให้ แก่ นั กเรี ยน ครู ผู้ ป กครอง รวมทั้ งเป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นเพื่ อการศึ กษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษาและยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย
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ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้ร่วมกับนายสัตวแพทย์จากปศุสัตว์เขต 4
ออกให้โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในโครงการอบรมและให้ความรู้
แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคอหิ วาต์ แอฟริ กาในสุ กร อบรมแก่ ผู้ น าท้ องถิ่ น ซึ่ งประกอบด้ วย
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกร วัตถุประสงค์ให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
และจะได้เป็นแนวร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากเกิดโรคจะทาให้สัตว์ตายจานวนมาก (30100% ในลูกสุกร) ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่ จาเพาะ แต่ ไม่ ติดต่อถึงมนุ ษย์ มีการระบาดอย่างรุนแรงใน
ประเทศจีนเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย
12, 17 และ 19 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อ
มกราคม 2562 เพื่อนสี่ขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุนัข
และแมวจรจั ดในสั งคม โดยใช้ ความสามารถทางด้ านดนตรี และการ
ถ่ายภาพของนั กศึ กษา ในการระดมทุ นตามสถานที่ ต่ างๆ เพื่ อน าเงินที่
ได้รับบริจาค นาไปมอบให้แก่มูลนิธิเซฟต์โซลส์ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.
ขอนแก่น ซึ่งเป็ นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด มี
ผู้เข้ าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน ได้ท ากิ จกรรม ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่ อวัน
เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 กิจกรรมเปิ ดหมวกรับบริจาคที่ งานเปิ ดท้ าย
ขายของช่วงเย็นที่ ศูนย์ ประชุมกาญจนาภิ เษก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ครั้งที่ 2 วันพฤหั สบดีที่ 17 มกราคม
2562 ช่วงพั กเที่ ยง เล่นดนตรีรับบริจาค ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุ ล คณะสัตว
แพทยศาสตร์ และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นักศึกษาได้ให้บริการตรวจสุขภาพสุนัขและแมว
ณ มูลนิธิเซฟต์โซลส์
15 มกราคม
ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย รศ.
2562
น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้จัด
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการอบรมในหัวข้อ “การ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้ยาสัตว์น้าอย่างถูกวิธี
เพื่อการผลิตปลาดุกบ่อดินอนามัย” ณ ห้อง VM3104 ชั้น 1
อาคารพิ เชฏฐ์ เหลื องทองค า วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ เกษตรกรผู้ เลี้ ยงปลาดุ กในบ่ อดิ นจากจั งหวั ดขอนแก่ น
มหาสารคาม และชัยภูมิ ประมาณ 60 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาใน
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยไปยังผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสานั กบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ อสานต่อการเป็ นมหาวิทยาลัยที่
“อุทิศเพื่อสังคม” อย่างเข้มแข็ง
24 มกราคม
อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ พร้อมด้วยคณาจารย์
2562
สั ตวแพทย์ และนั กศึ กษาคณะสั ตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดทาโครงการท า
หมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในโครงการควบคุ ม
โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โดยสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม
จานวนสุนัขและแมวที่รับบริการทาหมันทั้งสิ้น จานวน 35 ตัว
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วัน เดือน ปี
5 กุมภาพันธ์
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
สพ.ญ.ภัชญา ทัศคร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม
โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม" ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น โดยกิ จกรรมดั งกล่ าวนี้ ได้ จั ดขึ้ นเพื่ อส่ งเสริ มสนั บสนุ นงานวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริการสู่สังคมและองค์กร ซึ่งบุคลลากรสามารถเข้าถึงและได้ รับบริการวิชาการ
ด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการ
ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ การกาจัดเห็บ หมัด ฯลฯ

7 กุมภาพันธ์
2562

ผศ.สพ.ญ.ดวงเดื อน แก่ นค้ างพลู พร้ อมด้ วย
คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นคลินิก ได้เข้าร่วม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิ ธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประจาปี 2562 ณ เทศบาลตาบลกุดน้าใส อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
จานวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นพาหะที่สาคัญของโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจานวนที่เหมาะสม เพื่อให้ง่ายและสะดวก
ต่อการควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาพสุนัขและแมวให้แข็งแรงปลอดโรคผิวหนังและโรคติดเชื้อต่างๆ
กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการสู่
สังคมในการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ผู้นา
ชุมชน ณ เทศบาลต าบลค าแคน และเทศบาลต าบลนางาม อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้
สมุนไพรในการรักษาโรคและลดการใช้สารเคมีในสัตว์ลง

8 และ 15
กุมภาพันธ์
2562

13-15
กุมภาพันธ์
2562

28 กุมภาพันธ์
2562

ผศ.น.สพ.พงษ์ ธร สุ วรรณธาดา รองคณบดี ฝ่ ายโรงพยาบาลสั ตว์ พร้ อมด้ วย
คณาจารย์ สั ตวแพทย์ สั งกั ดประจ าโรงพยาบาล พร้อมด้ วยนั กศึ กษา ได้ เป็ น
ตัวแทนคณะเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ใน “โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
ในพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ใน
พื้ นที่ อ าเภอคอนสวรรค์ และอ าเภอเมื อง จั งหวั ดชั ยภู มิ โดยกิ จกรรมของ
โครงการประกอบด้วยการรักษาสัตว์ การตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิให้กับโค
กระบือ แพะ แกะ และสุกร การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทาหมันให้สุนัขและแมว การ
ผสมเทียม การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในหลักสูตรที่ตรงความต้องการในพื้นที่
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ ได้ ร่วมกั บบริษั ทธเนศพั ฒนา จ ากั ด และบริษั ท PHC
Corporation จากประเทศญี่ ปุ่ น จั ด สั ม มนาวิ ช าการในหั ว ข้ อ “เทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงตัวอ่อน 2019” การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จานวน 50 คน โดย
ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยาย โดย ดร.วิภาพร พัฒน์เวช นักวิจัยจากสถาบันวิจัย
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งประเทศไทย และดร.มาลี อภิ เมธี ธ ารง จาก
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชวี ภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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วัน เดือน ปี
1-2 มีนาคม
2562

13-15 มีนาคม
2562

18 มีนาคม
2562

27-28 มีนาคม
2562

28 มีนาคม
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
ผศ.สพ.ญ.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุ
สัตว์ พร้อมด้ วยนั กศึ กษาสั ตวแพทย์ ได้ ออกโครงการบริการ
วิชาการสู่สังคมในหัวข้อ “การติดตามสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
และเฝ้าระวังโรคบลูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงพะ แกะ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจาปี 2562 ณ อาเภอพรรณนานิคม
จั ง หวั ด สกลนคร และอ าเภอเมื องจั งหวั ด ชั ยภู มิ โดย
วัตถุ ประสงค์ ของโครงการก็ เพื่ อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
การให้ บริ การวิชาสู่ สั งคมกั บการเรียนการสอนในวิ ชาคลิ นิ ก
ปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้น
ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวา
กานนท์ และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้ร่วมกับนายสัตวแพทย์จากปศุสัตว์
เขต 4 ออกให้ โครงการบริ การวิ ชาการสู่ ชุมชนพื้ นที่ อ าเภอชี ยงคานและ
อ าเภอท่ าลี จั งหวั ดเลย คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น
ภายใต้โครงการ “อบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” โดยผู้เข้าร่วม
อบรมประกอบด้วยผู้นาท้องถิ่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน
ตามแนวชายแดนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและจะได้เป็นแนวร่วมในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้อีกด้วย
ผศ.สพ.ญ.พิมพชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.พงษ์ธร
สุวรรณชาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธ
เพศ น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6
ได้ร่วมกันออกหน่วยเพื่อคัดกรองสัตว์ ณ สถานสงเคราะห์ป้าเดือนและ
สถานกั กกั นสั ตว์ ชั่ วคราวเทศบาลเมื องศิ ลา คณะสั ตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันคัดกรองสัตว์ ดูแลสุขภาพและให้บริการ
ฉีดวั คซี นและถ่ ายพยาธิ สุ นั ขและแมว โดยฉีดวั คซี นรวม 5 เชื้ อ วั คซี น
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข จานวน 91 ตัว วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแมว 45 ตัว
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์
อ้วนพรมมา ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนั นท์ อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ ศิริ ศิ ริเสถียร น.สพ.
พีรพัฒน์ ดีสุข น.สพ.รักษ์พล เดชคง พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
จานวน 17 คน ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พืน้ ที่จังหวัดเลย
โครงการยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกทักษะด้านการ
จั ดการกั บภาวะฉุ กเฉิ นเบื้ องต้ นแก่ นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 2-5 ที่ ช่วยงานคลิ นิ กนอกเวลา และผู้ ช่วยสั ตวแพทย์
ตลอดจนให้สัตวแพทย์ได้พัฒนาตัวเอง และฝึกการนาเสนองานวิชาการในที่สาธารณะ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี
ผู้เข้าร่วมจานวนทั้ งสิ้น 121 คน ณ ห้ อง 3104 ชั้น 1 อาคารพิ เชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้จัดกิจกรรม
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วัน เดือน ปี
29 มีนาคม
2562

29 มีนาคม
2562

30-31 มีนาคม
2562

1 เมษายน
2562

1 เมษายน
2562

1-3 เมษายน
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และ
นักเรียนจากสถาบั นกวดวิชา CUD CAMP ภายใต้โครงการ
สานฝันน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อทาให้นักเรียนเกิดแนวคิด
และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดั บอุ ดมศึ กษาต่ อไปในอนาคต ซึ่ งกิ จกรรมดั งกล่ าวมี
นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆให้ความ
สนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จานวน 50 คน ซึ่งนอกจาก
ทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการ
ทากิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย
ผศ.น.สพ.เสรี แข็ งแอ พร้ อมด้ วยนายสั ตวแพทย์ และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ช่ วยสั งกั ด
โรงพยาบาลสั ตว์ ได้ เข้ าร่ วมโครงการ “รณรงค์ ป้ องกั นโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ” ที่
ส านั กงานปศุ สั ตว์ อ าเภอเขาสวนกวางร่ วมกั บเทศบาลต าบลต่ างๆได้ จั ดขึ้ น
ภายใต้ โครงการสั ตว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ยจากโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ตามพระ
ปณิ ธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
ชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ ได้
จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษ
สุนัขบ้า” ณ ตาบลกระสัง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว
โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร รวม
จานวน 107 คน
ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.
พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.น.สพ.
ดร.สุ วิทย์ อุปสั ย รองคณบดีฝ่ายพั ฒนานักศึ กษาและศิษย์ เก่ า
สั มพั นธ์ พร้ อมด้ วยบุ คลากรสายสนั บสนุ น และนั กศึ กษาชั้ น
คลินิกกว่า 20 คน ได้เข้าร่วมกับทีมผู้บริหารและคณาจารย์จาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดขอนแก่น และสานักงานเทศบาลตาบลศิลาเข้าร่วม
ดาเนินการตรวจสุขภาพสุนัขจานวนกว่า 200 ตัว
ต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J
Knowledge Tutor ภายใต้ ค่ ายวิ ช าการ J Summer
Intensive Camp 2019 ซึ่ งกิ จกรรมดั งกล่ าวมี นั กเรี ยน
ชั้นมัธยม ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จานวนกว่า 200 คน
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญ
จากสม าคม กี ฬ าขี่ ม้ าป ระเทศ จี น (Chinese Equestrian
Association) ไปเป็นประธานกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์ (President
of Veterinary Commission) เพื่ อตรวจม้ าก่ อนเข้ าแข่ งขั นและ
ระหว่ างการแข่ งขั นม้ ากี ฬาประเภทเอนดู แรนซ์ (Endurance) ระดั บนานาชาติ รายการ Dangshan China
International Equestrian Endurance FEI CEI 1* & 2* ระยะทาง 80 และ 120 กิ โลเมตร ณ เมื อง
Dangshan จังหวัด An Hui สาธารณรัฐประชาชนจีน

69
วัน เดือน ปี
5 เมษายน
2562
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ต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(สพ.บ.) แก่ เจ้ าหน้ าที่ และนั กเรี ยนจากสถาบั นกวด
วิ ช า One Up Academy ภายใต้ ค่ ายวิ ช าการ One
Up Summer Camp 2019 ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ
ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จานวนกว่า 150 คน
19-21 เมษายน ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจาก
2562
ส โ ม ส ร ขี่ ม้ า Table Top Endurance, Table Top, NSW, 2640
Australia ไปร่ วมเป็ นกรรมการฝ่ ายสั ตว์ แพทย์ ในต าแหน่ งผู้ แทนสั ตว
แพทย์จากต่างชาติ (Foreign Veterinary Delegate) ในการตรวจม้าก่อน
การแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ (Endurance) นานาชาติ รายการ CEI
1*/2** (80/120 km) Table Top ประเทศออสเตรเลีย
28 เมษายน
โครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามินิมาราธอน) ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อ
2562
เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็น
อีกโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุน “กองทุนโรงพยาบาล
สัตว์ ศูนย์ สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ” หรือ “กองทุ นสัตววิทย
รักษ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุรวมถึง
การซ่ อมแซมครุ ภั ณ ฑ์ ทางการแพทย์ ที่ ใช้ ในการรั กษาสั ตว์ ป่ วยใน
โรงพยาบาลสัตว์
30 เมษายน
ต้อนรับและให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับหลั กสูตรสัตวแพทยศาสตร
2562
บัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวด
วิชาพี่เอก (P.A.S. Tutor) ภายใต้โครงการ P.A.S Summer
Camp 2019 ซึ่ งกิ จกรรม ดั งกล่ าวนี้ มี นั กเรี ยน ชั้ น
มัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม
และรับฟังข้อมูลหลักสูตรคณะฯ จานวนกว่า 270 คน
16-18
โรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตว
พฤษภาคม แพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น จั ดโครงการ
2562
สัมมนาให้ความรู้ให้แก่บริษัทผู้เลี้ ยงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ)
ภายใต้ การสั มมนาเรื่อง “การเพิ่ มศั กยภาพผู้ ตรวจ
ติ ดตามภายในส าหรั บ ผลิ ตสั ตว์ ปี กเพื่ อการ
ส่ ง อ อ ก Update EU regulation (Salmonella control, poultry welfare) and internal auditor for
EUGAP 2026” ผู้เข้าอบรมมีจานวน 42 ท่าน ณ โรงแรม Lecasa Bangsaen Hotel บางแสน จังหวัดชลบุรี
19-28
การออกค่ ายบู รณาการทางสั ตวแพทย์ ครั้งที่ 15 ขึ้น ในพื้ นที่หมู่บ้ านทั้ งหมด 43 หมู่บ้ าน ของอ าเภอเมือง
มิถุนายน
หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกชั้นปีได้ฝึกทักษะวิชาชีพการสัตว
2562
แพทย์และทักษะชีวิตอันประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
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สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.
สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ นายอนุสิทธิ์
สั งคี รี นายภิ ร ายุ พวงจั น ทร์ นางสาวจรรยาภรณ์ ศรี ส าร
คาม นายสั ตวแพทย์ สั งกั ดโรงพยาบาลสั ตว์ ออกพื้ นที่ ให้ บริการ
วิชาการแก่สั งคม ภายใต้ชื่อโครงการ "หน่ วยเคลื่อนที่ รับบริจาค
โลหิ ต โรงพยาบาลสัตว์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มข." เพื่อออกพื้ นที่ ในการรับบริจาคโลหิ ตสุนั ข ณ อาเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น
11 -12
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
กรกฎาคม
คณาจารย์ นายสั ตวแพทย์ และนั กศึ กษา จ านวน 21 คน ได้
2562
ร่วมกับสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปยัง
ศูนย์พั กพิ งสุ นัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อ าเภอปากช่อง จังหวั ด
นครราชสีมา เพื่อดาเนินโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
จรจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทาหมัน ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิ ษสุ นั ขบ้ า สุ นั ขและแมวจรจั ด ช่ วยลดอั ตราการเกิ ดของ
สุนัขและแมว ณ ศูนย์พั กพิ งสุนัขจรจัด นครชัยบุ รินทร์ อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
12-13
ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด พร้อมคณาจารย์กลุ่มเภสัชวิทยา
กรกฎาคม 2562 และพิษวิทยา บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาสัตวแพทย์
ได้จัดโครงการอบรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงให้
กลุ่มเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตาบลแดงใหญ่ ตาบลแดง
ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการใช้สมุนไพรในสัตว์
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เข้ากันได้กับเกษตรธรรมชาติและทาให้
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ยาสัตว์เพื่อนามาใช้ในการรักษาสัตว์ในโรคบางชนิดที่สามารถ
รักษาเองได้หรือป้องกันการเกิดโรคได้
2–8 สิงหาคม โรงพยาบาลสัตว์ได้จัดโครงการสัปดาห์ สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจาปี 2562 และร่วมกิจกรรมภายใต้ "วันสัตว
2562
แพทย์ไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปีโดยให้บริการตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ฉีดป้องกันพยาธิหนอนหัวใจฟรี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ ณ บริเวณห้องโถงอาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

4 สิงหาคม
2562

กิ จกรรมวั นสั ตวแพ ทย์ ไทย ภ าค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประจ าปี 2562
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
สั ต วแพทย์ ในเขตภาคะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ ได้มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ภูมิภาค แลกเปลี่ยนความรู้ และทากิจกรรมเพื่อพัฒนาให้กิจกรรมสัตว
แพทย์ ให้ ก ว้ างขวางมากยิ่ งขึ้ น ณ ห้ อง VM3103 อาคารพิ เชฏฐ์ เหลื อ งทองค า ได้ มี กิ จกรรมบรรยาย
หัวข้อ “แนวทางการทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย” และ หัวข้อ “อาชีพสัตวแพทย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและความรับผิดชอบต่อสังคม”

71
วัน เดือน ปี
1 กันยายน
2562

2 กันยายน
2562

5 กันยายน
2562

5 กันยายน
2562

19 กันยายน
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
ชุ ม นุ ม ป้ อ งกั น และต่ อ ต้ านโรคพิ ษ สุ นั ข สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย
ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจาปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณาจารย์
สัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 70 คน โดย
กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การ
ถ่ายพยาธิและให้บริการตรวจสุขภาพแก่สุนัขและแมวเบื้องต้น ณ พื้นที่
ตาบลศิลาและตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วย
สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจาโรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน
ออกหน่ วยตรวจรักษา ฉี ดวั คซี น และท าหมั นสัตว์เลี้ ยงในพื้ นที่ จั งหวั ด
อุดรธานี ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี "
ผศ.สพ.ญ.พิ มชนก สุ วรรณธาดา รองคณบดี ฝ่ ายบริหาร พร้อมด้ วยคณาจารย์ สั ตวแพทย์ และเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม ณ โรงเรียนเทศบาล
บ้านสามเหลี่ยม ถนนศิลปสนิท ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆอันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรอบข้างมหาวิทยาลัย
โดยในส่วนของคณะได้มีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
และกาจัดหมัด เห็บ ในสัตว์เลี้ยง

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อม
ด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จานวน 21 คน ได้
ร่วมเดินทางไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
อ าเภอบ้ านไผ่ จั งหวั ดขอนแก่ น โดยกิ จกรรมประกอบด้ วยการมอบ
อาหารกลางวันเพื่อให้กาลังใจแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของใน
พื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ 1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2. ณ วัดจันทร์ประสิทธิ์ 3. วัดสุมนามัย และจุดที่ 4 ส่งมอบ
อาหารสาหรับสัตว์ใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสานักงานปศุสัตว์
ผศ.น.สพ.พงษ์ ธร สุ วรรณ ธาดา รองคณ บดี
โรงพยาบาลสั ตว์ พร้ อ มด้ วยบุ คลากรสั งกั ด
โรงพ ยาบ าลสั ต ว์ ค ณ ะสั ต วแพ ท ย ศาส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 11 คน เดินทางเข้า
พื้นที่ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยใน
พื้ น ที่ บ้ านกุ ด ระงุ ม อ าเภอวาริ น ช าราบ จั งหวั ด
อุบลราชธานี โดยได้ มีการจัดแบ่ งอาหารลงตามจุ ด
ต่างๆ ทั้งนี้คณะได้ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ชุมชนบ้านกุดระงุม และให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นด้วย และในส่วนของเวชภัณฑ์คณะได้ส่ง
มอบให้กับสานักงานปศุสัตว์อาเภอวารินชาราบและทีมสัตวแพทย์อาสาซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่าของคณะที่จะ
รับผิดชอบในการทาหมั นในโอกาสต่อไปด้ วย คณะขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้ แก่ผู้ ประสบ
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วัน เดือน ปี
20 กันยายน
2562

26 กันยายน
2562

28 กันยายน
2562

รายละเอียดการดาเนินงาน
อุทกภัย และร่วมบริจาคอาหารสุนัขและแมวทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทสมาร์ทฮาร์ทที่จัดส่งอาหารสุนัข
อาหารแมว มาร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
สพ.ญ.ภั ชญา ทั ศ คร และ สพ.ญ.ณั ฏ ฐดา ภู กิ จ สั ต วแพทย์ สั งกั ด
โรงพยาบาลสั ตว์ ออกบู ธตรวจสุ ขภาพสุ นั ข ณ ตลาดต้ นตาล จั งหวั ด
ขอนแก่น ภายใต้สโลแกน “ตลาดฝันคนมีไอเดีย” โดยกิจกรรมเป็นการ
รวมศูนย์งานศิลปะ ของสะสม สิ่งประดิษฐ์ และเป็นกิจกรรมเพื่อกลุ่มคน
รักสุนัขที่เลี้ยงและสนใจเลี้ยงสุนัขในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
ภายใต้ ชื่ อ งานว่ า “ตู บ ตาล Mini Meeting ตอนพาน้ อ งหมามาหา
เพื่อน” กิจกรรมเน้นพาสุนัขออกมาเล่นสนุก พบปะกลุ่มคนสุนัขในสาย
พันธุ์ต่าง ๆ โดยสัตวแพทย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดู และให้บริการตรวจสุขภาพฟรีในครั้งนี้ด้วย
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสั ตว์
พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนปากและ
เท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิโคกระบือ การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจการตั้ง
ท้ องและให้ ค าแนะน าในการดู แลสุ ขภาพสั ตว์ พร้ อมทั้ งมอบ
เวชภัณฑ์บางส่วน เช่น ยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีโคกระบือเข้ารับบริการจานวน
134 ตั ว อนึ่ งคณะได้ มี การหารือกั บส านั กงานปศุ สั ตว์ จั งหวัดอุ บลราชธานี ในการที่ จะร่ วมกั นท าโครงการ
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังจากน้าลดต่อไป
น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จึงได้
ร่วมกับนักศึกษาชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า สโมสร
นั ก ศึ ก ษาคณะสั ต วแพทยศาสตร์ จ านวน 7 คน ร่ วมกั น จั ด
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกั นโรคพิ ษสุนั ขบ้ า โดยได้ ออก
หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนน
ม่วง ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชน
รอบข้ างมหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น ผลการออกหน่ วยในครั้ งนี้ มี
ประชาชนในชุ มชนบ้ านโนนม่ วงได้ น าสั ตว์ เลี้ ยงเข้ ามารั บ บริ การวั คซี น จ านวนทั้ งสิ้ น จ านวน 87 ตั ว
ประกอบด้วย สุนัข จานวน 64 ตัว และแมว จานวน 23 ตัว
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9.ยุทธศาสตร์ : ร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
คณะ ร่วมส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของภูมิภาค ตระหนัก
ถึงคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
กับชุ มชน ช่ วยพั ฒ นาคุ ณภาพผลผลิ ตของเกษตรกรในชุ มชนให้ เกิ ดการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นโดยสนั บสนุ นบุ คลากร
ผลงานวิจัย การจัดประชุม/สัมมนาให้ความรู้เกษตรกรเพื่อร่วมสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค
การจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์
ร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Pet Shop)
ที่ตั้ง :
123/2015 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
เทศบาลนครขอนแก่น 40000
เวลาทาการ : เวลาเปิดทาการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-15.30 น. โทรศัพท์ 094-3805333
การให้บริการ : จาหน่าย ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ ยง ได้แก่ อาหารรักษาโรค อาหารทั่วไป อุปกรณ์สาหรับสัตว์
เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ยาป้องกันและกาจัดเห็บหมดสุนัขและแมว อาหารกระต่าย
ซึ่งมีพ นั กงานให้ บ ริ การและสามารถให้ ข้อมูล เกี่ย วกั บผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้ เป็ นอย่างดี พร้อมทั้ ง
สามารถแนะนาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย
วันเวลาเปิดปิด : จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-15.30 น. การให้บริการ
ผู้จัดการร้าน : ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ
คณะอนุกรรมการ : รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ประธานอนุกรรมการ)
ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อนุกรรมการ)
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ (อนุกรรมการ)
อ.น.สพ.จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ (อนุกรรมการ)
นายอุดร พุทธิมา
(อนุกรรมการและเลขานุการ)
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จานวนผลิตภัณฑ์/บริก ารที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอิ สานหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อผลิตภัณฑ์/
บริการ

ชื่ออาจารย์ (เจ้าของ)

สถานที่

คุณค่า/ประโยชน์ของบริการ

8 และ 15
กุมภาพันธ์
2562

กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

ผู้นาชุมชน
ณ เทศบาลตาบลคาแคน
และเทศบาลตาบลนางาม
อาเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

12-13
กรกฎาคม
2562

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
พร้อมคณาจารย์กลุ่มเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษาสัตว
แพทย์

กลุ่มเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนตาบล
แดงใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

โครงการบริการวิชาการสูส่ ังคมให้
ความรู้การใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการ
ประยุกต์ใช้จลุ ินทรีย์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สมุนไพร
ในการรักษาโรคและลดการใช้สารเคมี
ในสัตว์ลง
โครงการอบรมการใช้ สมุ นไพรรัก ษา
โรคของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ความรู้ในการ
ใช้สมุนไพรในสัตว์เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่เข้ ากั น ได้กั บ เกษตรธรรมชาติ และ
ท าให้ เกษตรกรสามารถพึ่ งตนเองได้
โดยการใช้ส มุน ไพรธรรมชาติที่ ห าได้
ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง ทาให้
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ยาสั ต ว์ เ พื่ อ
น ามาใช้ ในการรั ก ษาสั ต ว์ ในโรคบาง
ชนิดที่สามารถรักษาเองได้หรือป้องกัน
การเกิดโรคได้
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รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษา
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

ผู้จัดทา
นางสาวณฐาภพ เสชัง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University)
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