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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารยังคงมีความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลื่อน
คณะให้ไปสู่วิสัยทัศน์ของการเป็น “คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์
เพื่อสังคม” โดยการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ซึ่งอยู่ภายใต้และเป็นไปตาม
แผน 4 ปี ของคณะ (พ.ศ.2563-2566) รวมถึงล้อตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งน าโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุปสรรคที่ส าคัญหลายอย่างในรอบปีที่ผ่านมาท าให้การปฏิบัติตามแผน
หลายตัวชี้วัดส าคัญไม่สามารถด าเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่เร่ิมระบาดในประเทศมาตั้งแต่ต้นเดือน
มีนาคม 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะหลายด้าน ทั้งในด้านงบประมาณที่ต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้น ด้านการ
ด าเนินงานที่มิอาจด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ส าคัญตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทาง
สัตวแพทย์ (KVAC) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ โครงการสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาสอนหรือวิจัยที่คณะ ฯลฯ เหล่านี้คือตัวอย่างของกิจกรรม/โครงการที่คณะไม่
สามารถด าเนินการได้ และท าให้คณะต้องมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงมาตรการและแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีอุปสรรคต่อการด าเนินงานคณะก็ยังมีผลการด าเนินการต่าง ๆเป็นที่น่าพึงพอใจ 
และสอดคล้องตามพันธกิจต่าง ๆ ที่คณะได้ก าหนดไว้  

ในด้านการผลิตบัณฑิต หรือการจัดการศึกษา จากจ านวนหลักสูตรที่คณะมีอยู่ทั้ง 6 หลักสูตร (ไม่ต้องรับการตรวจ
ประเมิน 1 หลักสูตร และพึ่งจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่ได้รับนักศึกษาอีก 1 หลักสูตร) ทุกหลักสูตรทั้ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาได้ผ่านการประเมินในระดับดีทุกหลักสูตร ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนั้นในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนหลักของคณะก็ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาหลักสูตรของสัตวแพทยสภา การปรับปรุงหลักสูตรก็มีเป้าหมายเพื่อให้หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มี
ทักษะ และความรู้ ความช านาญสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
รวมทั้งผู้รับบริการหรือเจ้าของสัตว์ที่มีความคาดหวังต่อคุณภาพของบัณฑิตสัตวแพทย์มากขึ้น และผลกระทบของโควิด-19 ที่
เกิดขึ้นท าให้คณะต้องมีการด าเนินการหลายอย่างเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1.การปรับปรุงอาคารสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการดิจิทัล และภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ร่วมกัน
ส ารวจความพร้อมและความต้องการของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในห้องเรียนจ านวน 10 ห้อง ของ
คณะที่มีอยู่ โดยในการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนอาคารสถานที่ในครั้งนี้ท าให้คณะมีการใช้จ่ายงบประมาณไปประมาณ 3 
ล้านบาท และท าให้ในปัจจุบันคณะมีห้องเรียนที่พร้อมส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครบทุกห้อง 2.การจัดหาแท็บ
เล็ตให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งคณะได้มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาทุกชั้นปี และ
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะได้มีแท็บเล็ตส่วนตัวอยู่แล้ว และมีนักศึกษาเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีความต้องการให้คณะ
จัดหาให ้3.การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวนร้อยละ 10 ซึ่งเป็นมาตรการที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดออกมาเพื่อ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นมา โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคณะได้ด าเนินการจ่ายคืนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.การเพิ่มงบประมาณเพื่อการจ้างงานนักศึกษา ในแต่ละปีที่ผ่านมาคณะจะมีการจ้างงานนักศึกษาเพื่อ
ช่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยภารกิจด้านนี้จะรับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์โดย
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คลินิกนอกเวลาของคณะได้มีการตั้งงบประมาณการจ้างงานนักศึกษาอยู่แล้วปีละประมาณ 800,000 บาท 5.การจัดเตรียมวัสดุ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย ส าหรับบุคลากร และนักศึกษาในชั้นคลินิก โดยส าหรับนักศึกษาในชั้นปรี
คลินิกคณะได้แจกให้เป็นหน้ากากอนามัยที่ท าจากผ้า 

ในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม แม้จะมีอุปสรรคส่วนหนึ่งจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ในการจัดสรรทุนวิจัยเป็นผลท าให้การได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจากมหาวิทยาลัยเป็นไปค่อนข้างน้อยคณะจึงได้มีการจัดสรร
ทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะในรูปของกองทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการ
สร้างนวัตกรรมพรอ้มด้วย 

ในด้านการบริการวิชาการ คณะมีการแบ่งการให้บริการวิชาการออกเป็น 2 ส่วน คือการบริการวิชาการทั่วไป และ
บริการสุขภาพสัตว์ โดยในส่วนของการบริการวิชาการทั่วไปนั้นอาจจะมีการด าเนินการที่ลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับทุกปี
ก่อนหน้านั้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณเช่นกัน อย่างไรก็ตามในด้านการ
ให้บริการสุขภาพสัตว์นั้นคณะได้มีการเปิดให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยจัดให้มีห้องป่วยสัตว์วิกฤติ หรือ CCU ขึ้น และ
นอกจากนั้นยังมีการเตรียมการเปิดให้บริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวอีกด้วย และแม้จะต้องเผชิญกับการปิดให้บริการ
ของโรคพยาบาลสัตว์ไปช่วงเวลาหนึ่งแต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมารายได้ของโรงพยาบาลสัตว์ก็อยู่ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา นั่นคือมีรายได้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านบาท 

ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้น คณะได้มีการบริหารจัดการภายใต้การเป็นส่วนงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดยในรอบปี
ที่ผ่านมานอกจากคณะจะต้องถูกประเมินในหลักสูตรต่าง ๆที่ได้ท าการเรียนการสอนแล้วยังถูกประเมินการบริหารจัดการใน
ภาพรวมอีกอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1.การถูกประเมินโดยตัวชี้วัดส าคัญที่คณะผู้บริหารได้ท าข้อตกลงร่วมกับอธิการบดี โดย
ปีงบประมาณ 2563 คณะได้รับ OKRs จ านวน 8 ตัว ซึ่งทุกตัวสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามข้อตกลง 2.การถูกตรวจ
ประเมินการบริหารจัดการด้านงบประมาณและพัสดุโดยกองตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แม้
จะมีค่าคะแนนผลการตรวจสอบต่ ากว่าปี 2562 แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงและข้อบกพร่องที่พบนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อย
และคณะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเกือบทั้งหมด 3.การถูกตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินในภาพรวมของการบริหารจัดการคณะ และ
เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ทุกส่วนงานใช้ EdPEx เป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพในระดับคณะ และ
คณะมีผลการตรวจประเมินที่ 171.5 เพิ่มขึน้จากปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับคะแนนที่ 134 คะแนน 

ท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาคส่วนราชการและเอกชนที่ได้มีส่วน
ร่วมให้การด าเนินงานของคณะ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามล าดับ 
 

                                            รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
                                            คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Pet Shop) 69 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 เป็นโรงเรียนสอน
สัตวแพทย์ระดับปริญญาแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัตว
แพทย์ปริญญาของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพ่ือเป็นการยกมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้ให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะจึงได้มุ่งมั่นใน
การพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการกับการสร้างงานวิจัย
ที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ และการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่สังคมและชุมชน   

หลักสูตร และบริการ คณะด าเนินการตามพันธกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการ และมีการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่  
  1. ปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 6 ปี)  คือ   
  1)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 244 หน่วยกิต  

2)วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย์ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
  2. ปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร (หลักสูตร 2 ปี) คือ  
  1)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  และ 2)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ 
  3. ประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตว
แพทย์คลินิก 
  4. ปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร (หลักสูตร 3-4 ปี) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ 

การบริการที่ส าคัญ คือ 1)การวิจัย คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้สายวิชาการท าการวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญโดยนอกจากจะมีการขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกแล้วคณะยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ภายใต้กองทุนวิจัยของคณะเพ่ือเป็นแหล่งทุนวิจัยภายใน โดยในปัจจุบันบุคลากรสายวิชาการมีการผลิตผลงานวิจัย
ทั้งในรูปแบบวิจัยเดี่ยวและในรูปกลุ่มวิจัย ซึ่งปัจจุบันมี 5 กลุ่มวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิจัยสัตว์ปีก กลุ่มวิจัยสมุนไพร กลุ่ม
วิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้ า กลุ่มวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ โดยคณะได้
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยบูรณาการกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2)การบริการด้านสุขภาพสัตว์ 
คณะให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ผ่านโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งให้บริการรักษาสัตว์ป่วยทุกชนิด โดยเน้น สุนัข แมว โค 
กระบือ ม้า สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงพิเศษ ฯลฯ มีความพร้อมในการให้บริการด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคสัตว์ และคลินิกพิเศษ (คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคตา คลินิกโรคเนื้องอกและมะเร็ง คลินิกโรคผิวหนัง 
คลินิกระบบสืบพันธุ์ คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ/สัตว์ป่า คลินิกพิเศษแมว และคลินิกระบบประสาท) ทั้งยังรองรับและ
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สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก รวมถึงรองรับการฝึกอบรม/ดูงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ 
นอกจากจะสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วโรงพยาบาลสัตว์ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของคณะอีกด้วย นอกจากนั้น
ยังให้บริการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์โดยให้บริการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ปีก โรคสุกร โรคสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง การตรวจด้านซีรัมวิทยา การตรวจด้านแบคทีเรียและไวรัสแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งฟาร์มเอกชน นักวิจัย และ
ประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย  

นอกจากนั้นเพื่อให้การให้บริการสุขภาพสัตว์เป็นไปอย่างมีคุณภาพคณะได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ 
(Pet shop) ให้บริการเกี่ยวกับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารประกอบการรักษาโรค 3)การบริการวิชาการทั่วไป คณะให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล อีกท้ังยังบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง 
มีการให้บริการวิชาการ การรักษาพยาบาล วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ 
หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กรและการก ากับดูแล 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด วาระ 4 ปี ขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีคณะกรรมการประจ า
คณะ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน มีรองคณบดี 4 คน หัวหน้าสาขาวิชา 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีโครงสร้างและการก ากับดูแล
องค์กรดังนี ้ 
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บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2562-2566) 

หัวข้อ ประเด็น 
วิสัยทัศน์ 

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

พันธกิจ 
 

1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา    
2. เป็นศนูย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้านสุขภาพสัตว์   
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์หลัก 
 

1. บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 
2. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health) 
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ (Animal Health Hub) 
4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(Cultural 

Conservation) 
5. เป็นองค์กรที่ท างานด้วยความสุขและเพ่ิมคุณภาพ (Happy Work Place 

and Enhanced Quality) 

ค่านิยม มุ่งเน้นผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อสังคม 
สมรรถนะหลัก การวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่ งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ          
วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

เอกลักษณ์  ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพ่ือชุมชน (Animal Health Hub for Community) 

อัตลักษณ์  บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 
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บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  มีทั้งสิ้น จ านวน 209 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการที่จะก้าวไปเป็น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพ่ือสังคม คณะจึงได้แบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ 
สายสนับสนุนวิชาชีพ 

(สัตวแพทย)์ 
สายสนับสนุน

ท่ัวไป 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 0 0 59 สายวิชาการ : รศ. 25/ผศ. 35/อ. 11 คิดเป็นร้อยละ 
35.2/49.3/15.5 
สายสนับสนุนวิชาชีพ : เชี่ยวชาญ 0/ช านาญการ
พิเศษ 0/ช านาญการ 2/ปฏิบัติการ 21   
สายสนับสนุนท่ัวไป : เชี่ยวชาญ 1/ช านาญการพิเศษ 
17/ช านาญการ 15/ปฏิบัติการ 8/ช านาญงาน 17/
ปฏิบัติงาน 13 

ปริญญาตรี 8 21 23 

ปริญญาโท 13 2 33 

ปริญญาเอก 49 - 1 

รวม 70 23 116 

อายุคนเฉลีย่ 50.38 33.26 46.53 

อายุงานเฉลีย่ 23.83 6.3 17.28 
หมายเหต ุสายสนับสนุนทัว่ไปที่ไม่มีระดับความกา้วหน้าในสายอาชีพ ประกอบดว้ย ลูกจา้งมหาวิทยาลัย 36 คน และลูกจา้งประจ า 9 คน รวม 45 คน 
 

สินทรัพย์ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
รายละเอียด 

อาคาร/สถานที่ 

 1.อาคารเรียนและส านักงาน 2 หลัง (อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อาคาร 4 ช้ัน และอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
อาคาร 6 ช้ัน) ประกอบด้วย ห้องเรียนบรรยายจ านวน 8 ห้อง ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน 8 ห้อง ห้องประชุมและห้อง
จัดกิจกรรม จ านวน 7 ห้อง ห้องปฏิบัติการชันสูตรซากสัตว์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการกลางจ านวน 1 ห้อง และห้องท างาน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 ห้อง  นอกจากนั้นที่บริเวณช้ัน 1 ของอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ยังจัดเป็น
ห้องสมุดพร้อมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งวัสดุสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มี
บรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงานและจัดบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เปิดท าการตลอด 24 ช่ัวโมง  
2.อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 3 หลัง (2.1) อาคารสัตววิทยรักษ์ 4 ช้ัน ประกอบด้วยห้องตรวจบริการรักษาสัตว์ 
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัย ส านักงาน (2.2) อาคารณรงค์ กิจพานิชย์ 2 ช้ัน จัดท าเป็นหน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต (CCU) รับสัตว์
ป่วยไว้รักษาเป็นสัตว์ป่วยใน (2.3) อาคารรักษาสัตว์ใหญ่ 3.อาคารโรงอาหารคณะ 1 หลัง ช้ันบนจัดท าเป็นห้องประชุม
สโมสรนักศึกษา และห้องออกก าลังกาย 4.อาคารสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.อาคารโรงเรือนสัตว์ทดลอง (สัตว์
ปีก) 6.อาคารโรงเรือนสัตว์ทดลอง (สุนัข) 7.อาคารเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภท โค แพะ/แกะ จ านวน 4 หลัง 

เทคโนโลยี/อุปกรณ์ 
 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 190 เคร่ือง (สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 78 เครื่อง ใช้ปฏิบัติงานส านักงาน 

จ านวน112 เครื่อง) 2.ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Access Point ครอบคลุมทั่วท้ังคณะ จ านวน 124 จุด
3.Switching Hub จ านวน 19 เครื่อง รองรับผู้ใช้บริการ ประมาณ 4,960 คน   

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีส าคัญ 
 1.เคร่ือง Real-Time PCR  2.เคร่ืองถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ (CT scan)  3.เคร่ืองอัลตร้าซาวน์   4.รถพยาบาลสัตว์

เคลื่อนที ่ 5.เคร่ืองตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสุนัข (Force plate gait analysis) 

ข้อมูลสารสนเทศ 
 1.E-Book จ านวน 40 รายการ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  2.E-learning จ านวน 67 รายวิชา 
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งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของบุคลากร  
  ในปี พ.ศ.2563 มีผู้เกษียณอายุราชการรวม 3 ท่าน คือ  

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2549-2557) 
นายสมัย แข็งขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ อดีตหัวหน้างานนโยบายและแผน 
นางสุดารัตน์ บัวทวน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ หัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและและวิเทศสัมพันธ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย   

รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุ
ราชการของบุคลากร  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดงานและ
กล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้ เกษียณอายุราชการ และในงานยังได้รับเกียรติจาก                 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการด้วย ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการร าอวยพร พิธีบายศรีสู่ขวัญ
และผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงพิเศษจากบุคลากร และการร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน  
พร้อมกับได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ เป็นผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ และ 
นายประสิทธิ์ โททุโย ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กล่าวค านิยมให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  
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ผลงานความภาคภูมิใจ 
 

 

 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้น าผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “Seoul International Invention Fair 
2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยผลงานที่น าเข้าประกวดได้แก่ แชมพูขจัดรังแค
ในสุนัข และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze prize) จากการเข้าร่วมเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยแหล่ง
สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมได้รับจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 

รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ บุคลากรสายผู้สอนสังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีว วิทยา และ 
นางสาวนิตยา แก้วก่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
บุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าภารกิจด้านสารบรรณ สังกัดงาน
บริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ โดยบุคลากรทั้งสองท่าน
ได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากรของคณะด้วยกันในเบื้องต้น และถือ
ได้ว่าเป็นบุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับมาตรฐานด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างยอดเยี่ยมตลอดมา 
 
บุคลากรสายผู้สอนมีต าแหน่งทางทางวิชาการที่สูงขึ้น และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.
สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา และอ.สพ.ญ.ดร.น้ าฟ้า เฟ่ืองบุญ โดยได้เข้าร่วมงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ 
ประจ าปี 2562” 
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งานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณบุคลากรคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ระดับคณะ เพื่อเป็น
การเชิดชูเกยีรติ เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น รวม 
11 ด้าน  ดังนี้ 
1.ด้านการสอน 
1.1 ระดับปรีคลินิก   ได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย 
1.2 ระดับคลินิก      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ธนาคาร  นะศรี 
2. ด้านวิจัย     ได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล 
3. ด้านจรรยาบรรณ 

3.1 สายผู้สอน        ได้แก่  รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ 
3.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  นางสาวนิตยา  แก้วก่า 

4. ด้านพัฒนานักศึกษา 
4.1 สายผู้สอน        ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย 
4.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  นายสิทธิพร  กาบบัวลอย 

5. ด้านสนับสนุนการประกันคุณภาพ ได้แก่ นางสาวณฐาภพ  เสชัง 
6. ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป ได้แก่ นายประสิทธิ์  โททุโย และ นางสมบัติ  แสงพล 
7. ด้านสนับสนุนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายพุฒิพงศ์  พงษ์พันธ์ 
8. ด้านบริการวิชาการและสังคม 

8.1 ประเภทวิชาการ           ได้แก่  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข 
8.2 ประเภทวิชาชีพ            ได้แก่  สพ.ญ.นริชสรา  เลิศชัยสถาพร 
8.3 ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้แก่  นายวิษณุ  แสงสว่าง 

9. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนาองค์กร 
9.1 สายผู้สอน        ได้แก่  รศ.สพ.ญ.อารยาพร  มคธเพศ 
9.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  น.สพ.กานต์  ยงวณิชย์ 

10. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
10.1 สายผู้สอน      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 
10.2 สายสนับสนุน ได้แก่  ดร.มนัสนันท์  บริสุทธิ์เพ็ชร 

11.ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย  และ นางรัตนา หลายวิวัฒน์ 
และในโอกาสนี้คณะยังได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากร ดังนี้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น รองศาสตราจารย์ ได้แก ่
1.รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา  2.รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ ค าพา 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก ่
1.ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ  2.ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา 
3.ผศ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์  4.ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 
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รางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจ าปี 2563 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณบดีผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากคณะ มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งอุทิ ศตนสนับสนุน
กิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง น ามาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจต่อคณะ
และมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐา
กุล” ประจ าปี 2563 ให้แก่ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 (ศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเบื้องต้นอย่างครบถ้วน 
นอกจากจะเคยได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะในปี 2547 รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” มอบ
โดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2554 แล้ว น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากสมาคมศิษย์ เก่ า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ ได้รับรางวัล  “ศิษย์ เก่าเกียรติยศด้ านการ
บริหารธุรกิจ” ประจ าปี พ.ศ.2560 ด้วย ในปัจจุบันนอกจากจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
จ านวนมากแล้ว น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังประกอบธุรกิจสาขาอ่ืนๆ ด้วย เช่น โครงการเลกนครา ขอนแก่น 
เป็นต้น ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ในพิธีไหว้
ครูประจ าปีของคณะ ซึ่งท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ให้เกียรติเดินทางมา
มอบรางวัลด้วยตัวเอง 

 

 
 
 
 
 

ศิษย์เก่า 
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รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  
งาน“คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจ าปี 2563 โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศิษย์เก่าคณะ

เข้ารับรางวัล จ านวน 5 รางวัล ประกอบด้วย  
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2562 คือ 
น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ของคณะ (มข. รุ่นที่ 27) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยประธาน

กลุ่มงานสุขภาพสัตว์ บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจ าปี 2562   

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของ
คณะ (มข. รุ่นที่ 24) (เสนอชื่อโดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.) 

น.สพ.นพดล สมบูรณ์เรศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ของคณะ (มข. รุ่นที่ 28) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
บจก.โรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ท (เสนอชื่อโดยศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี) 

น.สพ.ภูวนาถ ยโสราษฎ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10  (มข. รุ่นที่ 33) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทฟิวเจอร์ เกรนคอร์ป จ ากัด (เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.) 

น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 (มข. รุ่นที่ 34) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สัตว์ปากช่อง (เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.) 
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รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 
  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของคณะในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ที่ได้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์จนประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง ก่อให้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมทั้งได้รับการ
ยอมรับทั้งในแวดวงของศิษย์เก่าด้วยกันและบุคคลทั่วไปให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่า “ฟ้าหม่นมอดิน
แดง” คณะจึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าที่เรา
ภูมิใจขึ้นในปี 2563 มี 10 รางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการและวิจัย ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ 
และด้านบริหารภาคธุรกิจเอกชนและโรงพยาบาลสัตว์ โดยรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย 
ด้านวิชาการและวิจัย 

1. รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี ศิษย์เก่ารุ่นที่  5 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ  
3. ผศ.น.สพ.ดร.เชวง สารคล่อง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ต าแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร 
4. น.สพ.วิเชียร จารุเพ็ง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 กรม

ปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. น.สพ.พรชัย อินทร์ค าดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ต าแหน่ง หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต  กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
ด้านบริหารองค์กรภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลสัตว์ 

6. น.สพ.เจริญ ภูศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12  ต าแหน่ง Country manager บริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ฟิลิปปินส์ 
7. น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14  ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเครือ เวท โปรดักส์ จ ากัด 
8. สพ.ญ.สุวิมล อามาตย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ ผู้ช านาญการด้านสัตว์ปีก บริษัท ซี พี 

เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
9. น.สพ.อัตพล ทองอร่าม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 ต าแหน่ง National Sales Manager บริษัท Cargill siam Co., 

Ltd. และผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ในเครือ Pro-Vet 
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ศิษย์เก่าด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

ศิษย์เก่าด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ อาจารย์สังกัดภาควิชา
ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและวิสาหกิจ ซึ่ง ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์    
บุญมาศ เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ 6 และเป็นศิษย์เก่าคนแรกของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับโปรด
เกล้ าฯ  ให้ด า รงต าแหน่ งศาสตราจารย์  โดยมี
ประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหารองค์กรมาอย่าง

ต่อเนื่อง และยังมีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 
 
 
ศิษย์เก่าด ารงต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัด 
น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563  
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ผลลัพธ์การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รายงานผลลัพธ์การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่องค์กร
จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดเป้าหมายเป็น 
“คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นน าของเอเชีย สร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคม” ประกอบด้วยพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้  

1. ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา    
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพสัตว์   
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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ผลิตบัณฑิต ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา 
 

คณะ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ      
เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท างาน (Ready to work)” และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข มีหลักสูตร
ที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งมี
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองศตวรรษที่ 21 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะด าเนินการตามพันธกิจหลักคือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรและบริการที่ส าคัญดังนี้  
หลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร  (นักศึกษาทั้งหมด 487 คน)  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) หลักสูตร 6 ปี 
 จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการและฝึกในภาคสนาม(ชุมชน สถาน

ประกอบการ) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ปรีคลินิก (ช้ันปีท่ี 1-3) และคลินิก (ช้ันปีที่ 4-6) นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึก
ประสบการณ์จริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลสัตว์ บริษัทเอกชน และฟาร์ม      
ปศุสัตว์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสบการณ์จริงในรายวิชาสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการต่างๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกันตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของการศึกษาช้ันปีที่ 6 อันเป็นช้ันปี
สุดท้ายของการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร (นักศึกษาทั้งหมด 55 คน) ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  จ านวน 2 หลักสูตร 1) วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี จ านวน 1 หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย์คลินิก 
ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี จ านวน 1 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 
 การจัดการเรียนการสอนบรรยาย เน้นฝึกทักษาด้านการท าวิจัยและปฏิบัติการทดลอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกทักษะการวิจัยส าหรับท าวิทยานิพนธ์ ภายใต้เง่ือนไขการมีผลงานวิจัยที่ต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ก่อนส าเร็จการศึกษา มีทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ เช่น จีน ลาว อินโดนีเซีย บังคลาเทศ  
เป็นต้น 

 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 89 97 81 79 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 89 96 80 75 

จ านวนบณัฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอสิระ) 86 90 77 66 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ - - - - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - - - 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - - - - 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 3 4 - - 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท - - - - 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - - - - 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด(ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของจ านวน
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาท้ังหมด) 

89 96 80 75 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา) 

86 90 77 66 

จ านวนบัณฑติที่ไมม่ีงานท า และไม่ศึกษาต่อ - 2 4 8 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 96.62 97.83 95.06 88 
หมายเหตุ ในปกีารศึกษา 2561 ใช้ข้อมูลการส ารวจ ณ ธันวาคม 2562 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 89 93 81 79 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพฯ (คน) 31 17 27 16 

ร้อยละของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 34.83 18.27 33.33 20.25 

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 4.55 3.84 4.11 4.28 

ประเด็นการประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

- 

4.45 4.22 4.36 

2 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 3.72 3.92 4.09 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 3.69 3.98 4.25 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.01 4.3 4.28 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 3.62 4.06 4.03 

6 ด้านทักษะทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์ 3.65 4.08 4.69 
 

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อ-สกุล 
วัน/เดือน/ปีท่ี

ตีพิมพ์ 
ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า ชื่อผลงาน 

ค่า
น้ าหนัก 

ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรปกติ 

นางเพ็ญนรินทร์ 
ดวงมาลา 

20 สิงหาคม 2562 Veterinary World Journal.  
เจ้าของวารสาร Veterinary World  
ISSN : 22310916, 09728988 

Prevalence and species identification of 
Cryptosporidium spp. in the newborn dairy 
calves from Muang District, Khon Kaen 
Province, Thailand 

1 

ปริญญาโท สาขาวิชาสัตว์แพทย์สาธารณสุข 

นางสาวศุภธิดา  
ภิเศก 

5 กรกฎาคม 2562 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 29 (2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 71-81. 

ปัจจัยเสี่ยงของการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557-2559 

0.6 

นายคมศักดิ์  
จันสด 

16 กันยายน 
2563 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 29(2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): 84-94. 

ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคแท้ง
ติดต่อในแพะเน้ือในจังหวัดขอนแก่น. 

0.6 
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ชื่อ-สกุล 
วัน/เดือน/ปีท่ี

ตีพิมพ์ 
ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า ชื่อผลงาน 

ค่า
น้ าหนัก 

ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ 

Mr. Xin Wu 9 สิงหาคม 2563 The Thai Journal of Veterinary  
Medicine 
เจ้าของวารสาร Faculty of 
Veterinary Science Chulalongkorn 
University 

A monitoring report for Salmonella  
spp. in an HACCP standard pork 
slaughterhouse 

1 

19 กันยายน 
2562 

KKU Veterinary Journal  
เจ้าของวารสาร Faculty of 
Veterinary Medicine Khon Kaen 
University, Khon Kaen Province, 
Thailand   

Comparison of Salmonella spp. 
Contamination and Antimicrobial 
Resistance Patterns between Two Pig 
Slaughterhouse Models 

0.6 

ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยศาสตร์ ปกติ 

นายสายใจ   
กองเพชร 

ปีท่ี volume 9 
ฉบับท่ี issue 3 
2562 (หน้า 124-
132) 
21 สิงหาคม 2562 

The Journal of World’s Poultry 
Research (JWPR)  
เจ้าของวารสาร Ataterk University, 
Yakutiye/Aziziye, P.O.BOX 
25010/25100, Erzurum 
City/Province, TURKEY 

Model Estimation for Longitudinal Bone 
Growth Based on Age in Male and Female 
Commercial Broiler Chickens 

1 

นายด าเนิน  
เสาะสืบงาม 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 
December 2562 
8 ตุลาคม 2562 

World’s Veterinary Journal (WVJ). 
Scienceline Publication 
Administrator P.O.BOX. Erzurum 
City/Province, TURKEY 

Microclimate, Body Weight Uniformity, 
Body Temperature, and Foot Pad 
Dermatitis in Broiler Chicken Flocks within 
Commercial Broiler Houses in Hot and 
Humid Tropical Climates 

1 

นางสาวรัตติกาล  
วรหล้า 

ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 
December 2562 
6 มีนาคม 2563 

Asia-Pacific Journal of Science 
and Technology  
เจ้าของวารสาร The Research and 
Technology Transfer Affairs 
Division of Khon Kaen University 

Risk Factors and Prediction of the Severity 
of Respiratory Diseases in Domestic Rabbit 
(Oryctolagus cuniculus) 

1 

 

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ สกุล GPA หมายเหตุ 

คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

1 543180152-0 นางสาวภัทรวดี   ธาตุท าเล 2.18  
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ สกุล GPA หมายเหตุ 

1 563180082-9 นางสาวภาริตา   กัณหารัตน์ 2.13  
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
1 573180109-6 นางสาวพรภิไธย   สุวรรณกล่อม 3.62 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
2 573180118-5 นางสาวสิตานันท์   มานิตย์นาค 2.92  

คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

1 553180019-5 นางสาวชนกชนน์   พิลาภ 3.58 เกียรตินิยมอันดับสอง 
2 563180019-6 นายศุภสัณห์   กลิ่นมาลี 3.50  
3 563180040-5 นายพิเชษฐ์   บุญจันทร์ 3.32  
4 573180004-0 นายญาณพงศ์   สุริยะจันทร์ 2.99  
5 573180007-4 นางสาวณิชาภัทร   สารมาท 3.35 เกียรตินิยมอันดับสอง 
6 573180011-3 นางสาวปภาวี   มณีโชติ 3.10  
7 573180013-9 นางสาวพวงเพชร   วิริยะสืบพงศ์ 3.15  
8 573180014-7 นางสาวพิมพกานต์   รังษีธรรมปัญญา 3.33 เกียรตินิยมอันดับสอง 
9 573180015-5 นางสาวพุทธธิดา   กฤตภาดล 3.49 เกียรตินิยมอันดับสอง 
10 573180017-1 นายภานุพงษ์   ร่มซ้าย 3.12  
11 573180018-9 นายรณกฤต   บุญจันทร์ 2.77   เกียรตินิยมอันดับสอง 
12 573180019-7 นางสาววรพนิต   สอนบ้านไผ่ 3.58 เกียรตินิยมอันดับสอง 
13 573180020-2 นางสาววรรณสิริ   สิริปราชญา 3.32  
14 573180027-8 นางสาวอารียา   ปอมโคก 3.11  
15 573180034-1 นายศุภณัฐ   ขุนราม 3.05  
16 573180036-7 นางสาวธิติอร   อัศวรังษี 2.97  
17 573180042-2 นางสาวฑิตยา   ไชยวงศ์วัฒนะ 2.90  
18 573180046-4 นางสาวทิพกัญญา   มีสัตย์ 3.41  
19 573180048-0 นางสาวธัญชนก   ปิยะวรรณรัตน์ 3.20  
20 573180049-8 นางสาวธันยา   เอื้อเฟื้อ 3.33 เกียรตินิยมอันดับสอง 
21 573180056-1 นายพันธ์กมล   ตรงวานิชนาม 3.36 เกียรตินิยมอันดับสอง 
22 573180057-9 นางสาวพิชามญชุ์   ทองสมบูรณ์ 3.00  
23 573180058-7 นางสาวแพรวา   วีระผดุงผล 2.98  
24 573180063-4 นางสาวมาริ   อิชิดะ 3.01  
25 573180066-8 นางสาวรัศมี   ดอนต้อ 3.11  
26 573180068-4 นางสาววรวีร์   ทรัพย์ประเสริฐ 3.12  
27 573180070-7 นายวัชรพล   ทองวโรทัย 3.30 เกียรตินิยมอันดับสอง 
28 573180071-5 นางสาววิภาพร   ทากุดเรือ 2.55  
29 573180072-3 นางสาวศรวณีย์   พันธุ์สุวรรณ 3.18  
30 573180074-9 นางสาวสุรีย์พันธ์   โกศัลวัฒน์ 3.70 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
31 573180075-7 นางสาวสุวลักษณ์   ธงไชย 2.48  
32 573180079-9 นางสาวจิรัชญา   พินิจมนตรี 3.63 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
33 573180080-4 นางสาวณวภา   หิรัญนิธิธ ารง 3.27 เกียรตินิยมอันดับสอง 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ สกุล GPA หมายเหตุ 

34 573180081-2 นางสาวธิติยาธร   เลาหสินนุรักษ์ 3.23  
35 573180083-8 นางสาวภัสสรพร   ไพเราะห์ 3.19  
36 573180085-4 นางสาววริศรา   ตันติวิท 3.36 เกียรตินิยมอันดับสอง 
37 573180086-2 นางสาววิชญาพร   อธิกานนท์ 3.42 เกียรตินิยมอันดับสอง 
38 573180087-0 นางสาวศกุนตลา   สารวิทย์ 3.20  
39 573180088-8 นางสาวสิตางศ์ุ   แสงศักดิ์ชัย 3.26 เกียรตินิยมอันดับสอง 
40 573180090-1 นางสาวรัชนีกร   ชัยสิทธิ์ 2.72  
41 573180093-5 นางสาวกชกร   จีนหมิก 3.34 เกียรตินิยมอันดับสอง 
42 573180094-3 นายกรภัทร์   ศรีวัลลภานนท์ 2.96  
43 573180095-1 นางสาวกัลยรัตน์   มโนภินิเวศ 3.78 เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง 
44 573180098-5 นางสาวเกื้อ   หร่องบุตรศรี 3.10  
45 573180099-3 นางสาวชนกนันท์   ตระกูลเจริญสุข 3.29 เกียรตินิยมอันดับสอง 
46 573180100-4 นางสาวญาณิศา   ธีรนุชพงศ์ 2.97  
47 573180101-2 นางสาวณัฐกฤตา   สุวรรณรัตน์ 3.06  
48 573180102-0 นางสาวทศวรรณ   มากพันธ์ผล 3.54 เกียรตินิยมอันดับสอง 
49 573180104-6 นางสาวนฤภร   นพวิญญูวงศ์ 3.37 เกียรตินิยมอันดับสอง 
50 573180105-4 นางสาวปติญญา   มาลัยทอง 3.47 เกียรตินิยมอันดับสอง 
51 573180106-2 นายปริญญา   สร้อยทองค า 3.62 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
52 573180108-8 นางสาวปารียาพร   ป้อมจักรศิลป์ 3.21  
53 573180111-9 นางสาวมนัสวี   หนุนกระโทก 3.07  
54 573180114-3 นางสาวศศิวิมล   บุญชูศรี 3.36 เกียรตินิยมอันดับสอง 
55 573180117-7 นางสาวสิดาพร   ภู่ระหงษ์ 3.40 เกียรตินิยมอันดับสอง 
56 573180119-3 นางสาวสุพิชชา   เซ็งแซ่ 3.46 เกียรตินิยมอันดับสอง 
57 573180120-8 นางสาวสุภัสสร   ปัญญาเลิศ 3.38 เกียรตินิยมอันดับสอง 
58 573180121-6 นางสาวสุวีรยา   นาจ าเริญ 3.43 เกียรตินิยมอันดับสอง 
59 573180122-4 นายศุภณัฐ   จันทรทอง 3.40 เกียรตินิยมอันดับสอง 
60 573180123-2 นางสาวธนัชชา   กุฎีรักษ์ 2.98  
61 573180124-0 นางสาวกมลลักษณ์   จิรเจษฏา 3.32 เกียรตินิยมอันดับสอง 
62 573180125-8 นางสาวณัฐกานต์   กลิ่นเขียว 3.42 กียรตินิยมอันดับสอง 
63 573180126-6 นางสาวปาลิกา   ตระเวทิธรรม 3.22  
64 573180128-2 นายทัศน์พล   ชละธาร 3.18  
65 573180129-0 นางสาววรรณกานต์   กิจวรรณพัฒนา 3.21  
66 573180130-5 นางสาวมานา   ผนิดรัตนากร 3.39 เกียรตินิยมอันดับสอง 
67 573180131-3 นายนวิน   จันทร์ติ๊บ 2.30  

คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

1 563180010-4 นายธนวัฒน์   กิติลาโภ 2.53  
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสประจ าตัว ชื่อ สกลุ สาขาวิชา วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
595180014-3 นางสาวดุษฎ ีผ่องอรัญ สัตวแพทย์สาธารณสุข 8 สิงหาคม 2562 
575180005-2 นางสาวศุภธิดา ภิเศก สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 8 สิงหาคม 2562 
595180011-9 นางเพ็ญนรินทร ์ดวงมาลา สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 12 กันยายน 2562 
605180001-3 นางสาวชญานาถ ภูมดิอนเขด สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 28 พฤศจิกายน 2562 
595180024-0 นายคมศักดิื จันสด สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 1 พฤษภาคม 2563 

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
597180006-6 Mr.Xin Wu สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 24 กันยายน 2562 
597180001-5 สายใจ กองเพชร สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 12 กันยายน 2562 
597180002-3 ด าเนิน เสาะสืบงาม สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 10 ตุลาคม 2562 
597180003-9 รัตติกาล วรหล้า สหวิทยาการสัตวแพทย ์ 12 มีนาคม 2563 

 

รายช่ือทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ชื่อทุน คุณสมบัติผู้รับทุน ทุน 

ภาคเรียนที่ 1  
1 บริษัท เวทโปรดักส์กรุ๊ป (วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)  - 20,000.- 
2 น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ ์(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561)  - 10,000.- 
3 น.สพ.อนุรักษ์ณุวงษ์ศรี (วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561) ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10,000.- 

4 
 
 

ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัยรัตนเศรษฐากุล (วันไหว้ครู : 6 กันยายน 
2561) 

คะแนนยอดเยี่ยมวิชาอายุรศาสตร์สัตว์ปีก 10,000.- 
คะแนนยอดเยี่ยม วิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ 10,000.- 
ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10,000.- 

5 
 

น.สพ.อัตพลทองอร่าม (รุ่นท่ี 18)  
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561) 

ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 100,000.- 

6 ศิษย์เก่า รุ่นท่ี 18 (วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561) ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 60,000.- 
7 
 
 

ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี 
ในวาระครบรอบ 40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคต้น ปี
การศึกษา 2561 

ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 70,000.- 

8 
 

 

ทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพย
ศาสตร์ (ประกาศคณะท่ี 13/2558 ลว. 16 มีนาคม 2558)  
(วันไหว้ครู : 6 กันยายน 2561) 

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนสูงสุด ชั้นปีท่ี 1-5 
ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมดีเด่น (นายก
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560) 

30,000.- 

9 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธ์ ปีการศึกษา2561 ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 20,000.- 
10 ทุนการศึกษาทอฝันในวันเกิด ครั้งท่ี 6 ปีการศึกษา2561 ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 20,000.- 
11 ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจ าปี 2558  - 50,000.- 
12 ทุนโฆษะเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ประพฤติดี 10,000.- 
13 ทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจ าปี 2559 อยู่ในศีลธรรมอันดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10,000.- 
14 มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ปีการศึกษา2559 (ปีท่ี 3) เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประพฤติดี 41,000.- 
15 มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ปีการศึกษา2561 (ปีท่ี 1) ตั้งใจเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 44,320.- 
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ชื่อทุน คุณสมบัติผู้รับทุน ทุน 

16 ทุนการศึกษา KKU-JICF ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.00  
ขึ้นไป 

30,000.- 

17 
 

หอการค้าญี่ปุ่น นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1และมผีล
การเรียน 2.75 ขึ้นไป 

40,000.- 

18 Fujimoto รายเดิมต่อเน่ือง (ครั้งท่ี 3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการเรียน
เฉลี่ย 3.25 ขึ้นไปและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 - 
 - 
 - 

10000.- 
รายเดิมต่อเน่ือง (ครั้งท่ี 2) 20,000.- 
รายใหม่ปีการศึกษา2561 (ครั้งท่ี1) 10,000.- 
รายใหม่ปีการศึกษา2561 5,000.- 
รายใหม่ปีการศึกษา2561 5,000.- 

19 ทุนการศึกษา SCG ปีการศึกษา2558-2561 (ครั้งท่ี 4) ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 20,000.- 
20 ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี 

ในวาระครบรอบ 40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาคปลาย/ปีการศึกษา2561 (15 มีนาคม 2562) 

ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 120,000.- 

21 ทุนรวมพลคนใจบุญ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
  
  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 เรียนดี  
ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
รับทุน 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ 

40,000.- 

22 ทุนโฆษะเพือ่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวงภาคปลาย ปี
การศึกษา 2561 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 เกรด
เฉลี่ย3.00 ขึ้นไป ขาดแคลนทุนทรัพย์  

10,000.- 

23 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561 (ครั้งท่ี 1) ประกาศผล 27 มีนาคม2562    30,000.- 
24 ทุนมูลนิธิเลน าคิน (เอกชนส่วนกลาง) ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10,000.- 
25 ทุนการศึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
 - 10,000.- 

 

สถานประกอบการที่นักศึกษาออกสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  มีหน่วยงาน/สถานประกอบการ
ทั้งหมด จ านวน 38 หน่วยงาน และนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจทั้งหมด จ านวน 68 คน ดังนี้ 

ล าดับ สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
จ านวน
นักศึกษา 

1 โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข 2 2 
2 โรงพยาบาลสัตว์บางนา 2 2 
3 โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา3 3 
4 โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด 2 2 
5 โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย 2 2 
6 โรงพยาบาลสัตว์อิ่มสุข 1 1 
7 โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 2 2 
8 บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์  จ ากัด2  2 
9 บ. ฮูเว่ฟาร์มา ประเทศไทย จ ากัด 1 1 
10 โรงพยาบาลสัตว์กรุงศรี 2 2 
11 บ. เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)4 4 
12 บ. เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 2 2 
13 บ. ไทยฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 2 2 
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ล าดับ สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
จ านวน
นักศึกษา 

14 บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1 1 
15 บ.โซเอทิส (ประเทศไทย) จ ากัด 4 
16 ส านักงานพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)  3 
17 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  2 
18 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  1 
19 โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม  1 
20 Thai Polo & Equestrian Club  2 
21 สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ าบางพระ  2 
22 โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช  3 
23 โรงพยาบาลสัตว์โปรเวท  2 
24 โรงพยาบาลสัตว์ บ้านหมอสวัสดิ์ 1 
25 โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง 1 
26 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 1 
27 สหกรณ์โคนม ขอนแก่น จ ากัด 1 
28 โรงพยาบาลสัตว์รณชัย  1 
29 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย  1 
30 โรงพยาบาลสัตว์พลพิชัย  1 
31 โรงพยาบาลสัตว์สุพจน์สัตวแพทย์  1 
32 โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย  2 
33 โรงพยาบาลสัตว์หมอเปรียว  2 
34 โรงพยาบาลสัตว์ไชยปราการสัตวแพทย์ 1 
35 สถาบันคชบาลแห่งชาติ  1 
36 โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงหมออานนท์  1 
37 Jichi Medical University 2 
38 Lockerby Animal Hospital 1 
39 Selangor Turf Club (Equine racing club) 2 

 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
ล าดับ รายนาม ชั้นป ี ระยะเวลา สถาบัน/ประเทศ 

1 นางสาวชนกนันท์ ตระกูลเจริญสุข 6 20 ม.ค.-27 มี.ค. 63 Lockerby Animal Hospital, Laurentian 
University, Canada 

2 นายปริญญา สร้อยทองค า 6 20 ม.ค.-27 มี.ค. 63 Jichi Medical University, Japan 
3 นางสาวมาริ อิชิดะ 6 20 ม.ค.-27 มี.ค. 63 Jichi Medical University, Japan 
4 นางาสาวเกื้อ หร่องบุตรศรี 6 20 ม.ค.-27 มี.ค. 63 Salangor Turf Club, Malaysia 
5 นางสาวสุรีย์พันธ์ โกศัลยวัฒน์ 6 20 ม.ค.-27 มี.ค. 63 Salangor Turf Club, Malaysia 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 

3  
ตุลาคม  
2562 

ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา จัด
โครงการ การน าเสนอผลงานฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจ าปีการศึกษา 
2561 ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 
เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ได้
น าเสนอผลงานฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ าวันใน
ต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยทางคณะได้ท าข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
คณะได้จัดส่งนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 5 เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน 
ณ สถาบันต่างประเทศภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดูงาน

และฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 24 คน ได้แก ่
 

1. College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชน
จีน จ านวน  8 คน 

2. National Chun Hsing University ประเทศไต้หวัน จ านวน 3 คน 
3. Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 2 คน 
4. Gadjamada University ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 2 คน 
5. Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 คน 
6. Bacgiang University ประเทศเวียดนาม จ านวน 2 คน 
7. Laurentian University ประเทศแคนาดา จ านวน 3 คน 

5 -6  
ตุลาคม   
2562   

ชุ มนุ มรั กษ์ สั ตว์ น้ า  สั งกั ดสโมสรนั กศึ กษาคณะสั ตว
แพทยศาสตร์ จัดโครงการ Cause we are VET, so we get 
WET ประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ และ
การเพาะพันธุ์ของปลาน้ าจืด เรียนรู้วิถี ชุมชน รวมถึงการ
ปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม 
และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะผ่านการท ากิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษาในคณะโดยมี รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็ง
เจริญกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ หมู่บ้านประมง อุทยาน
แห่งชาติน้ าพอง และอุทยานหินช้างสี บุญโฮมฟาร์ม จังหวัด
ขอนแกน่ 

10  
ตุลาคม  
2562 

งานวิจัยและบริการการศึกษาร่วมกับสมโมสรนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ จัดโครงการพัฒนาทักษะและการ
เตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ และให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดย
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
มี นางสาว รวิกานต์ อินทร์ช่วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (ปกติ) ได้ฝึกการน าเสนอก่อนข้ึนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง คลามัยเดียใน
สัตว์เลื้อยคลานและความชุกการติดเช้ือคลามัยเดียในฟาร์มจระเข้น้ าจืดพันธุ์ไทย(Crocodylussiamensis) ใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ห้องพยัคฆา ช้ัน 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

12–14
ตุลาคม   
2562   

ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาและชุมนุมป้องกันและ
ต่อต้ านโรคพิษสุนัขบ้ า ในสั งกัดสโมสร
นั กศึ กษาคณะ จั ด โครงการอบรมเ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการ
สัตวแพทย์  ประจ าปี การศึ กษา 2562 ณ 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย และโรงเรียน
ประชานุเคราะห์ ที่  52 อ าเภอวังสะ
พุง จังหวัดเลย เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเบื้องต้นทางด้านสัตว์
เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์น้ า งานด้านห้องปฏิบัติการ และเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อการเสริมความรู้ 
ทบทวนความรู้ และน าสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้นได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประหยัด ยนตะพันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัยรองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและดิจิทัล และ ผศ.น.สพ. เสรี  แข็งแออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนายสัตวแพทย์โรงพยาบาล
สัตว์ เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลค่ายได้เข้าร่วมในพิธีเปิดให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดในวันที่ 12 ตุลาคม  2562 ณ ศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  และในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ช่วงเช้ามีพิธีปิดโครงการ 
โดย นายเรวัตร์ จตุพรม ครูช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52 เป็น
ประธานพิธีปิดโครงการค่ายดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์    

15  
ตุลาคม 
2562  

งานวิจัยและบริการการศึกษาร่วมกับสมโมสรนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะจัดโครงการพัฒนาทักษะและการเตรียม
ความพร้ อมในการน าเสนอผลงานทางวิ ชาการระดั บ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่  2/2562 โดยมี Mr. LATSAMY 
SOULIVONGSA นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 
ได้ ฝึ กการน าเสนอก่อนขึ้ นสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง Effects of Heavy Metals on Physiological Changes 
and Cytotoxicity of Fish Sepecies Around Sepon Gold Mining, Lao PDR ณ ห้องพยัคฆา ช้ัน 6 อาคาร
พิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

19  
ตุลาคม  
2562 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 
2562 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับ
นักศึกษาใหม่อีกครั้ งหนึ่ งโดยผ่านกิจกรรม
รายงานตัวน้องใหม่ การแสดงของนักศึกษาน้อง
ใหม่กลุ่มต่างๆ และเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา  รุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้อง
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
ภายในคณะ อันเป็นกิจกรรมที่ด าเนินต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปีและก่อให้เกิดความความรัก ความภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ช้ัน 2  อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

1 
พฤศจิกายน 

2562 

งานวิจัยและบริการการศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
โปรแกรม Endnote ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้ทราบและเข้าใจเทคนิคการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง และเพื่อให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
วิทยากรโดย Mr. Xayngeun Phengvongsone นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

1  
ธันวาคม 
2562 

งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวทางการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการท าวิทยานิพนธ์ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ที่ปรึกษา และศิษย์เก่า ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ได้แก ่รศ.สพ.ญ.ดร.   สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร 
พรตระกูลพิพัฒน์  ได้แนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา และ กล่าวแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตทุกทา่น และต่อมาตัวแทนดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
ได้กล่าวขอบคุณคณะ และคณาจารย์พร้อมทั้งได้แนะน าการท าวิทยานิพนธ์กับรุ่นน้อง ได้แก่  Mr.Xin 
Wu และ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข ณ ห้อง I Like 1 โรงแรม I Hotel จังหวัดขอนแก่น 

2  
ธันวาคม 
2562 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบัณฑิต
มุทิตาสถาบัน และการแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ประจ าปี 2562 เพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต ได้ร าลึกถึงบุญคุณของ
คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็น
สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้ว ยังเป็น
โอกาสที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
นักศึกษารุ่นน้อง และญาติมิตรทั่วไปได้ร่วม

แสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 27 ของคณะ รวมทั้งมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จาก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะ รวมจ านวนทั้งหมด 90 คน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.
2562  นอกจากนี้ยังได้มอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.ชิติพัทธ์  คราวจันทึก บัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับ 1 เหรียญทอง และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.ชนา  อมรเทพรักษ์ อดีตนายกสโมสร
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 หลังจากนั้น น.สพ.ชิติพัทธ์ คราวจันทึก ได้เป็นตัวแทนบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต กล่าวความรู้สึกและขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะ และคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจนท าให้ประสบผลส าเร็จจบการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มความ
ภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเป็นการแสดงของผู้น าเชียร์  เพื่อเป็นการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ สนามหญ้าหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

12  
ธันวาคม 
2562 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา การสร้างความเข้มแข็งให้
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษาให้เข้าใจแนวทางในการบริหารหลักสูตร กฎเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประกันคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนมีแนวทางการสร้างการบริหาร
กลุ่มวิจัย และ/หรือท าวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับ
นักศึกษาในความดูแล วิทยากรโดยรศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน และ รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 
ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ  

27-29 
ธันวาคม 
2562 

สโมสรนักศึกษาคณะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ณ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการ
เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิต/นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
จากสถาบันต่างๆ ทั้ง 11 สถาบันจากทั่วประเทศ 
อันน าไปสู่ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาจิตใจ สอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการมีน้ าใจนักกีฬาอีกด้วย ในการแข่งขันในครั้งนี้คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง ได้แก่ กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ กีฬา
วอลเลย์บอล ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง และรางวัล 1 เหรียญทองแดง กีฬาฟุตบอลชาย 

9  
มกราคม 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจ
ศึกษา ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง
ราชสีห์ ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า เพื่อเป็น
การเตรียมประสบการณ์ เทคนิคการท างาน แนว
ทางการใช้ชีวิตในสังคม การท างานในโรงพยาบาล
สัตว์/คลินิก บริษัทเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกสหกิจศึกษา วิทยากร
โดย นายสิทธิพร กาบบัวลอย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคัน
หอม และ ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง โดยในปี
การศึกษา 2562 นี้ นักศึกษาสัตวแพทย์ ช้ันปีที่ 6 จะออกโคงการสหกิจศึกษาในระหว่างวันที่ 20 มกราคม-27 
มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาจ านวน 5 คน ที่เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 



 
 

  

 

28 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
10  

มกราคม 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศให้เพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของคณะเพื่อให้นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาในโครงการ สานฝันสู่
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัด
ขอนแก่น 

10  
มกราคม   

2563 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงานโครงการ สัมมนาฟ้าหม่นมอดิน
แดง รุ่นที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีสร้างขวัญ
และก าลังใจและการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรักใคร่กลม
เกลียวระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทุกช้ันปีโดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 6 ที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามเป็นประจ า
ทุกป ี ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 

15, 22 
มกราคม 
2563 

งานวิจัยและบริการการศึกษาได้ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐานตั้งแต่การเขียนประโยค การเขียนย่อหน้า การ
เขียนเรียงความและการเขียนผลงานการวิจัยให้ถูกต้องตาม
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  โดยมีผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาจากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียเป็นวิทยากร ณ ห้องเค

นาย(Canine room)  ช้ัน 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
23 มกราคม 

2563 
ง า น วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั บ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนได้ทราบและเข้าใจวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ตลอดจนอาจารย์
ผู้สอนสามารถใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เป็นแนวทางปรับใช้หรือปรับเปลี่ยน

วิธีการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยากรโดย  รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นณ ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 5 อาคาร
พิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
16 

กุมภาพันธ์ 
2563 

งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ 
จัดโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 
เจาะลึกข้อสอบประเมินฯ: ที่นี่มีค าตอบ เพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาให้สามารถผ่านการสอบและมี
สิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง ตลอดจนได้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของสภาวิชาชีพ ระบบการรับ
สมัคร การสมัครสอบประเมินความรู้  ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ เง่ือนไขและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในวิชาชีพ วิทยากรโดย รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณ

วิภาส รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต และ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ผู้แทนจากศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถขั้นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ณ ห้องราชสีห์ ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ์ 
เหลืองทองค า 

13 
กุมภาพันธ์   

2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและร่วม
ภาคภูมิใจกับนักศึกษาทุกคนท่ีได้เสียสละและอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญาในการท ากิจกรรม
เสริ มหลั กสู ตรอั น เป็ นประโยชน์ ต่ อทั้ งคณะ 
มหาวิทยาลัย และสังคมรอบข้างเป็นอย่างยิ่ง โดยมี
นักศึกษาของคณะจ านวนทั้งสิ้น 30 คน เข้ารับมอบ
กิตติบัตรประกอบด้วย นศ.สพ.ดนุเดช เดช
วัฒนธรรม  นายกสโมสรนั กศึ กษาคณะสั ตว
แพทยศาสตร์ และ นศ.สพ.ชินภัส มิ่งบุญ  นักกิจกรรม
ดีเด่นระดับคณะ พร้อมนักกิจกรรมคนอื่นๆโดยกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวัน
นักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อมอบกิตติบัตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  ณ ลานกิจกรรมอาคารองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14–16 
กุมภาพันธ์   

2563  

ชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษ ในสังกัดสโมสร
นักศึกษาคณะ ได้จัดโครงการ ค่าย
สัตวแพทย์ฯ มข. เรี ยนรู้ และ
อนุรักษ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว  ต าบลทุ่งลุย
ลาย  อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
เพื่อให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้

ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า 
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและความรู้ด้านสัตว์ป่าและสัตว์แปลกอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมประกอบ
ไปด้วยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การหล่อรอยเท้าสัตว์ การส่องนก  
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
29  

มิถุนายน 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่ไม่ใช้ มคอ. 3-7 เพื่อให้
คณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ทราบแนวทาง
หรือรูปแบบการจัดท าหลักสูตรโดยไม่ใช้ มคอ.3-7 ตลอดจนการจัดท า
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในการขอรับรองจากสถาบันรับรองที่
เป็นสากลของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยากรโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี และนายวสิษฐ์พล   
จิตละมุนหัวหน้างานบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคาร
พิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

17  
กรกฎาคม 

2563 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และ
การปรับตัวให้กับนักศึกษาใหม่  และให้นักศึกษาใหม่ ได้มี
ปฏิสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และ
บุคลากรในคณะที่เกี่ยวข้อง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน
ประธานหลักสูตรได้แนะน าแนวทางการศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และแผนการ
ศึกษา การเรียนการสอน ทุนการศึกษาและวิจัย และการขอใช้
สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ต่อมา  รศ.น.สพ.ดร.
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ได้พูดเรื่องท าอย่างไรถึงจะเรียนส าเร็จตาม
ก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร หลังจากนั้น นายนิคม ศรีกะชา
และนางสาวปริยากร เหล่าพิเดช อดีตนายกสโมสรนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ แนะน าการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับ
บัณฑิต การใช้ชีวิต และการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ นางสาวชนิดา ชาอินทร์ นักวิชาการศึกษา 
แนะน าการลงทะเบียนเรียน และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องพยัคฆา ช้ัน 6 อาคาร
พิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

21  
กรกฎาคม 
2563   

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หมอฟ้าหม่นมอดินแดงรุ่นท่ี 34 
และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร
คณะและเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ ช้ี แจงรายละเอี ยดต่ างๆ  
ประกอบด้วย การให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต (สพ.บ.) กระบวนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน
วิชาเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานเสริม
ทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา 
ส าหรับในปีการศึกษา 2563  และนอกจากนั้นคณะยังได้รับเกียรติ
จากศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จในการประกอบวิชาชีพอย่างยิ่งยวด 
จ านวน 5 ท่าน ร่วมท าหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ให้นักศึกษาใหม่ได้รับฟังเพื่อที่จะได้น าไปเป็น
แนวทางและตั้งเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย น.สพ.ธนวัสส์ 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 น.สพ.กิตติกานต์ มุขสมบัติ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 และ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุ
คนธรัตนสุข ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 และในช่วงบ่ายคณะได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

15  
กรกฎาคม 

2563 

งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฟ้า
หม่นมอดินแดง ประจ าปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ เพื่อให้
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ได้มีการปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปูพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่
ก่อนเปิดภาคการศึกษา วิทยากรโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตร
อุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ 
อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ผศ.น.สพ.ดร.
คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ รศ.สพ.ญ.
ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรี
ธัญรัตน์ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ และคุณกฤษณา กลางเภา บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

 30 
กรกฎาคม 

2563  

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการจัดท าแผนบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมิน
และทบทวนแผนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และจัดเตรียมแผนบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีความ
สอดคล้องตามตัวบ่งช้ีองค์ประกอบด้านต่างๆโดย รศ.น.สพ.
ดร.พีระพล  สุขอ้วน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ ได้ชี้แจงเรื่องตัวบ่งช้ีองค์ประกอบด้านต่างๆ ของประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวมถึง
ระเบียบในการขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง
ทองค า 

31  
กรกฎาคม 

- 
2  

สิงหาคม 
2563 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Freshmen 
First Meet Festival หรือ Freshy Camp ครั้งที่ 14  ประจ าปี
การศึกษา 2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาน้อง
ใหม่ด้วยกัน และนักศึกษารุ่นพี่ ให้ได้มีโอกาสท าความรู้จักกัน เพื่อ
สร้างความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคณะ และสร้าง
ความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน อีกท้ังยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของวิชาชีพการสัตว
แพทย์ที่มีต่อสังคมไทยในด้านต่าง  
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
6  

สิงหาคม 
2563  

งานวิจัยและบริการการศึกษา จัด
โครงการ  ประชุมสั มมนาเ ชิ ง
ปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2562 
เพื่อให้คณะกรรมการทวนสอบ 
อาจารย์เจ้าของรายวิชา ได้ท าการ
ทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2562 พิจารณากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน มคอ.3 และรายงานสรุปผลการ
ทวนสอบรายวิชา ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางการจัดท า มคอ.3 รายวิชาที่ท าการทวนสอบส าหรับ
ภาคการศึกษาถัดไป วิทยากรโดย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

13   
สิงหาคม   

2563 

สโมสรนักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จัด
โครงการ พิธีมอบเสื้อ
คลินิกแก่นักศึกษาสัตว
แ พ ท ย์  ช้ั น ปี ที่  4 
ประจ าปี การศึ กษา 
2563 เพื่อให้นักศึกษา
สัตวแพทย์ช้ันปีที่ 4 มี

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพการสัตวแพทย์ คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นการแสดงความช่ืนชม
ยินดีกับการที่นักศึกษาสัตวแพทย์ช้ันปีที่ 4 ได้ประสบความส าเร็จในการเรียนผ่านระดับช้ันพรีคลินิกและก้าวสู่
ช้ันคลินิก ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวผ่านความส าเร็จมาแล้วครึ่งหนึ่งของการศึกษา และมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้
ตระหนักถึงหน้าที่ที่นักศึกษาต้องค านึงถึงวิชาชีพที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องในอนาคต ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัว
เพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

20  
สิงหาคม  

2563 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด
พิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์
ประจ าคณะ ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ช้ันปี
ที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจ
และเกิดความรักความผูกพันในสถาบัน  
เกิดความรักความผูกพันกับเพื่อนๆ และกับ
รุ่นพี่ในคณะ และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใน

การแสดงการต้อนรับนักศึกใหม่เข้าสู่คณะ มีการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ณ 
ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
22  

สิงหาคม 
2563 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  จัดกิจกรรม
เปิดโลกกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้
นักศึกษาสัตวแพทย์ช้ันปีที่ 1 ได้ท าความรู้จักกับ
ชุมนุมต่างๆ ท่ีสังกัดสโมสรนักศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ชุมนุม ได้แก่ 
ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา ชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรค
พิษสุนัขบ้า ชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษ ชุมนุมถ่ายภาพ ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุม
ฝึกสุนัข และชุมนุมรักสัตว์น้ า และเพื่อท าความเข้าใจ
ความส าคัญของบทบาทหน้าที่และกิจกรรมของแต่ละ
ชุมนุม อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าร่วม

กิจกรรมของชุมนุมที่สนใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างนักศึกษาในคณะ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

22  
สิงหาคม 
2563 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงาน ราตรีน้องใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 34 ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อ
เป็นการแสดงความยินดีและเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่าน
กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมต่างๆ ที่เช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษาใหม่ภายใน
คณะ โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ด าเนินต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปี
และก่อให้ เกิดความความรักความภาคภูมิ ใจในคณะและ

มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 
27  

สิงหาคม 
2563  

ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้น าพานดอกไม้ ธูปเทียนมากราบไหว้
แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และเพื่อขอขมาต่อสิ่งที่อาจกระท าละเมิดต่ออาจารย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดย
กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวค าบูชาพระคุณครู การกล่าวค าปฏิญาณตนของนักศึกษา การเจิมหนังสือ การ

แสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์อาวุ โสของคณะที่จะเกษียณอายุ
ราชการ และภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ไหว้ครูแล้วยังได้มีพิธีมอบ
ทุนการศึกษาของคณะ ทุนที่คณะได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ 
ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก นอกจากนั้นยังได้มีการมอบเกียรติ
บัตรนักศึกษาท ากิจกรรมเด่น และเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดีเด่นของแต่ละช้ันปี และของกลุ่มวิชาต่างๆ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ด้วย  และในช่วงท้ายได้มีการมอบรางวัลประกวด

พานประเภทต่างๆ ของนักศึกษาทุกช้ันปี นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิด
ชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม
ประจักษ ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ ์ เหลืองทองค า 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
28  

สิงหาคม 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด 
เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมโดยเฉพาะนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์ 
และ/หรือผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการได้รับความรู้ทั่วไป ความ
แตกต่าง ลักษณะการใช้งานของตู้ชีวนิร
ภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด 
ในแต่ละแบบ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวังและการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องอย่างถูกวิธี วิทยากรโดย 
คุณจักรพันธ์ อินตะนัย ต าแหน่ง Product sales Specialist และทีมงานของบริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

3  
กันยายน  
2563  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ การ
เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
หลักสูตรด้วย AUN-QA เพื่อให้ผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ของเกณฑ์ AUN-QA รวมถึงการน าเอา
เกณฑ์นี้มาใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อไปในอนาคต โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายที่
จะใช้เกณฑ์นี้กับหลักสูตรในระดับบัณฑิตปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตร
นานาชาติ ในปีการศึกษา 2565  ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

12  
กันยายน 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดบรรยายทักษะชีวิตสู่ความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย Associate Professor 
Dr.KeowNgang Tang จากInstitute for Research and Development in Teaching Profession of ASEAN, 
KhonKaen University  ได้บรรยายถึงทักษะชีวิตที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร (Communication skills) การแก้ไขปัญหา (Problem-solving 
skills) การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) การสร้างความเช่ือมั่น (Decisiveness) การสร้างแรงกระตุ้น/พลังใจ 
(Self-motivation) การท างานเป็นทีม (Teamwork) การคิดเชิงบวก (Positive attitude) ความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability) ความใฝ่รู้ 
(Willingness to learn) และ 
ความสามารถในการท างานภายใต้
สถานการณ์ที่กดดัน (Ability to work 
under pressure) ณ ห้องประชุม
ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ 
เหลืองทองค า 

17  
กันยายน   

2563 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทาง
สัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่
นักศึกษาด้านแนวทางการเรียน และการ
ปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตว
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
แพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการปฏิบัติ และ
เตรียมการเลือกสถานประกอบการ โดยมีการบรรยายในหัวข้อและประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ ผศ.น.สพ.ดร.
คณิต ชูคันหอม รองประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษาฯ บรรยายเรื่องปฏิทินการฝึกงาน
ด้านสหกิจศึกษาและการเตรียมตัวของนักศึกษา รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ บรรยายเรื่อง ปฏิทินการ
ฝึกงานด้านสหกิจศึกษาและการเตรียมตัวของนักศึกษา ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง บรรยายเรื่อง สัตว์ใหญ่
และสัตว์แพทย์สาธารณสุขกับสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ นายสิทธิพร กาบบัวลอย น าข้อมูลด้านการฝึกสห
กิจศึกษาในต่างประเทศ และ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย บรรยายเรื่อง Soft Skills needed in 
Veterinary Medicine ณ ห้อง VM 3104 ช้ัน 1 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

19  
กันยายน 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จั ด โครงการวันสถาน
ประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสห
กิจศึกษาทางสัตวแพทย์ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อ
เป็นเวทีส าหรับสถานประกอบการที่จะได้น าเสนอ
ข้อมูลของสถานประกอบการให้กับนักศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัครรับคัดเลือกไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการที่ตน
สนใจในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 2 
เมษายน 2564 ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ช้ันปีที่ 6 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2563  และสถานประกอบการที่ตอบ
รับเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ จ านวนมากกว่า 75 หน่วยงาน และแจ้งความประสงค์
น าเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์นักศึกษาจ านวนกว่า 17 หน่วยงาน ณ ห้อง VM 3104 ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ์ 
เหลืองทองค า 

25  
กันยายน 
2563 

คณะสั ตวแพทยศาสตร์ ได้ มี พิ ธี ล งนามบันทึ กความร่ วมมื อระหว่ างคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท บลูโอเช่ียน เทคโนโลยี จ ากัด และบริษัท กฤชสร 55 จ ากัด เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ยกระดับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual/Augmented 
Reality Technology) เพื่อน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และฝึกหัดศัลยสัตวแพทย์ที่
ปฏิบัติงานในคลินิก ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดย
มี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์  นายเพิ่มพงศ์  เอี้ยวบันดาลสุข
กรรมการผู้จัดการบริษัทบลูโอเชียน เทคโนโลยี 
จ ากัด และ น.สพ.ศาสตรา สิทธิสาร กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทกรชสร 55 จ ากัด เป็นผู้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ ค า
พา ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ 
ห้องคชสาร ช้ัน 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
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ศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพสัตว์ 
 

คณะฯ มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติพัฒนาและส่งเสริม
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาทางสังคมผลิตผลงานวิจัยที่มีคณุภาพสูง   
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 
 

ด้านการค้นคว้าวิจัย  
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ด้านความเป็นสากล 
คณะได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัยบุคลากรและนักศึกษา          

มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติซึ่งในรอบงบประมาณที่ผ่านมาคณะได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร    
มีการพัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า MOU ทั้งหน่วยงาน/สถาบันในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษา บุคลากร และงานวิจัย 
รายช่ือสถาบันที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

ล าดับ ประเทศ กิจกรรม สถาบัน 

1 China Life Time College of Animal Science and Technology, Southwest University 

2 Japan Life Time Nippon Veterinary and Life Science University 

3 Japan 5 years Raguno Gakuen University 

4 Japan 5 years Faculty of Agriculture and Center of Animal Disease Control, 
University of Miyazaki 

5 Taiwan Life Time National Chung Hsing University 

6 Lao PDR Life Time Faculty of Agriculture, National University of Laos 

7 Indonesia 5 years Faulty of Veterinary Medicine, Airlangga University 

8 Indonesia 5 years Faculty of Veterinary Medicine, Bogor University 

9 Bangladesh 5 years Chittagong Veterinary and Animal Sciences University 

10 Vietnam 5 years Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam 
University 

11 Sweden 5 years Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish 
University of Agricultural Sciences 

12 Norway Life Time Norwegian Veterinary Institute, Norway 

13 USA 5 years University of Georgia 

14 Canada Life Time Laurentian University, Canada 

15 Japan Life Time Jichi Medical University, Japan 

นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
ล าดับ ชั้นปี ปีท่ีรับเข้า ประเทศ ชื่อนักศึกษา 

ระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ 

1 2 2561 สปป ลาว Mr. Boualy Saphangtong 

2 2 2561 สปป ลาว Mr. Chanthala Laxaphakdy 

3 2 2561 สปป ลาว Mr. Sitthasone Xaymontry 

4 1 2562 สปป ลาว Mr. Xaynguen Phengvongsone 

5 1 2562 สปป ลาว Mr. Thongpheth Mitpasa 

6 1 2562 อินโดนีเซีย Ms. Istiana Nur Vidayanti 

7 1 2562 จีน Miss LIU DADAN 

8 1 2562 บังคลาเทศ Miss Biethee Rani Sarker 

9 4 2559 สปป. ลาว Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH 

10 3 2560 เวยีดนาม Miss.Vo Thi Hoang Nga 
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ล าดับ ชั้นปี ปีท่ีรับเข้า ประเทศ ชื่อนักศึกษา 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 

11 7 2556 สปป. ลาว Mr.SITHIXAY Kaylath 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ 

12 2 2561 อินโดนีเซีย Ms. Woro Danur Wendo 

13 2 2561 อินโดนีเซีย Ms. Putu Ayu Sisyawati Putriningsih 

14 2 2561 สปป ลาว Mr. Khao Keonam 

15 2 2561 สปป ลาว Mr. Latsamy Soulivongsa 

16 1 2562 อินโดนีเซีย Mr. I Putu Gede Yudhi Arjentinia 

17 2 2562 สปป. ลาว Ms. Bamphen keomoungkhoun 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 
ล าดับ รายชื่อนักศึกษา ชั้นปี ระยะเวลา สถาบัน/ประเทศ 

1 นางสาววิภาพร ภัทรจินดา 6 3 เดือน University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2 นายภาคภูมิ นาวารุเคราะห์ 6 3 เดือน Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น 

3 นายพงศธร เหาะเจริญสุข 6 3 เดือน Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น 

4 นายพรรธวิตร จันทรามระ 6 3 เดือน Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น 

5 นาวสางญาณิศา ชูชาติพงษ์ 6 3 เดือน Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น 
 

กิจกรรม/โครงการ  
วัน เดือน ป ี รายละเอียดการด าเนินงาน 

25  
ตุลาคม  
2562 

ภารกิจด้านวิจัย งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่องแนวโน้มทิศ
ทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ เพื่อยช้ีแจงเพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีความรู้และเข้าใจถึง
บริบทท่ีเปลี่ยนไปของการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ รวมทั้งรับทราบนโยบายและ
แนวทางในการจัดท าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานเพื่อยื่นค าของบประมาณ 
ประจ าปี 2563 และ 2564 ได้อย่างถูกต้องและตรงกับทิศทางของการส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ วิทยากรโดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า  

18  
พฤศจิกายน 

2562 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นนักศึกษา
สัตวแพทย์ช้ันปีที่ 5 (ช้ันปีสุดท้าย) จาก Faculty of 
Veterinary and Animal Science, Hajee Mohammad 
Danesh Science and Technology University 
(HSTU) ประเทศบังคลาเทศ จ านวน 5 คน ได้แก่ Ms. 
Ayesha Khatun, Mr. Md Khayrul Basher, Mr. Koushik Mondal, Mr. Md Mesbahul Islam, 
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วัน เดือน ป ี รายละเอียดการด าเนินงาน 

และ Mr. Mohammad Jakiul Hasan Jihad ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติสัตว์เล็ก
และสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ในระหว่างวันท่ี 15–29 พฤศจิกายน 2562  

11  
ธันวาคม  
2562 

รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ  คณบดี 
ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ น าโดย    
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี ได้ร่วมกัน

จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต้านโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังจากการให้วัคซีน และหารือความ
ร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างคณะสัตว
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ เ ทค นิ ค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาการต้านภูมิจากการท าวัคซีนโรคพิษสุ นัขบ้าแก่บุคคลากร 
นักศึกษา และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมกันระหว่างสองคณะ ซึ่ง
ในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรยายในหัวข้อ Evaluating serological response to rabies vaccination in humans and 
animals: a simple and effective tool for the rabies control model 4.0 จากนั้น รศ.ดร. จุรี
รัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ ได้น าการเสวนาใน
หัวข้อ Sharing success case research project 

13  
ธันวาคม  
2562 

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้
การต้อนรับ Dr.Teguh Budipitojo และ Dr. Widagdo Sri Nugroho ผู้บริหารจาก Faculty of 
Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ 
Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย (FVM-UGM) 
โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ Dr.Teguh Budipitojo ผู้แทนคณบดี
จาก FVM-UGM เป็นผู้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ีของคณะได้ให้เกียรติร่วมเป็น
พยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้
ด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลง
นามความร่วมมือระหว่างสองสถาบันเป็น
ครั้งแรก  
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ศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง มีการให้บริการวิชาการ การรักษาพยาบาล 

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
กิจกรรม/โครงการ  

วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
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ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.สพ.อวิรุทธ์ 
วิชัยวงษ์ น.สพ.พีระพัฒน์ ดีสุข สัตวแพทย์คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง และนายปรีชา พันสอนพนักงานขับรถยนต์ ได้
เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้การช่วยเหลือเกษตรกรหลังเกิด
เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฉีดยาบ ารุง การให้ยาถ่ายพยาธิ การแนะน าการเลี้ยง
การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยมีเกษตรกรน า โค กระบือ มารับบริการ จ านวน 48 ตัว ในการลง
พื้นที่ให้การช่วยเหลือครั้งนี้ทางคณะได้มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนหนึ่งให้ส านักงานปศุสัตว์เพื่อใช้บริการ
เกษตรกรต่อไปอีกด้วย 
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โรงพยาบาลสัตว์ ร่วมกับ บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จ ากัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ “Ultrasound trilogy” เพื่อให้นายสัตวแพทย์ผู้ที่ท างานในคลินิกสามารถเรียนรู้การอ่านแปรผลภาพอัล

ตราซาวน์ได้อย่างเช่ียวชาญ ช่วยพัฒนาการวินิจฉัยโรคด้วยภาพทาง
การแพทย์ (Diagnostic imaging) ของสัตวแพทย์ในเมืองไทยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับต่างประเทศ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย  ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา สังกัดกลุ่ม
วิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
บรรยายภาคเช้า และภาคบ่ายทีมวิทยากรปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผศ.
สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ  สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์  คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ และ สพ.ญ.

นิตยา บุญบาล สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการ
สัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 57 คน ณ ห้องราชสีห์ และ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ช้ัน 
1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบัน
กวดวิชา One Up Academy ภายใต้โครงการค่ายวิชาการ One Up 
October Camp 2019 เพื่อท าให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมี
เป้ าหมายที่ ชั ด เจนในการตั ดสิ นใจที่ จะ เข้ าศึ กษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
นักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 5 และ 
6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะจ านวนกว่า 120 คน 
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
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สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ นายอนุสิทธิ์ สังคีรี นาย
อัครรินทร์  ไกรษรศรี นางสาวจรรยาภรณ์ ศรีสารคาม บุคคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนายจักร
กริช  จันทสอน พนักงานขับรถยนต์ เดินทางออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ฟาร์มสุนัข ภู
เก้าลาบราดอร์ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู  ผลการออกหน่วยรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์ในครั้งนี้ ทีม
สัตวแพทย์ได้ให้ค าแนะน าให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ ตรวจสุขภาพ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและรับบริจาค

เลือดจากสุนัข ทั้งจากฟาร์มภูเก้าลาบราดอร์ ของคุณยุทธนา จันทร์
กองและเจ้าของสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง มีจ านวนสุนัขที่เข้าร่วม
บริจาคจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัว ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จึง
ขอขอบคุณบริษัท เพอร์ เฟคคอมพาเนี่ยน ให้การสนั บสนุน
ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับสุนัข เพื่อมอบให้กับเจ้าของสัตว์ที่น าสุนัข
มาให้เลือดในโครงการนี้ด้วย 
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ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ น าทีมโดย น.สพ.อภิชัย นาคีสังค์ กลุ่มงานควบคุมโรค พร้อมคณะ จ านวน 
22 คน ได้ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์  คณะสั ตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 
และน.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการ พร้อม
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ให้การต้อนรับและน าผู้เยี่ยมชมเข้าศึกษาดู
งานตามหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ อาทิเช่น หน่วยอายุกรรม 
หน่วยศัลยกรรม และหน่วยคลินิกสัตว์ใหญ่ อนึ่ง น.สพ.อภิชัย นาคี
สังค์ เป็นศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศกึษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
รุ่นที่ 6 ของคณะ  
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สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี ได้โปรดให้มีการ
ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานในพระนามหน่วยสัตวแพทย์
อาสาจุฬาภรณ์เพื่อดูแลสุขภาพและท าหมันสัตว์เลี้ยง โดย ผศ.
น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม อาจารย์สังกัด
กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ได้น านักศึกษาสัตวแพทย์ ช้ันปีที่ 6 

จ านวน 9 คน เข้าร่วมออกหน่วยบริการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และท าหมันสุนัข ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการออกหน่วยในครั้งนี้ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการท าหมัน 
จ านวน 84 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 94 ตัว 
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ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท  ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์  จั ดโครงการ  “บริ การวิชาการทางสัตวแพทย์ เพื่ อ
ชุมชน” ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย ณ โรงเรียนบ้าน
ห้วยทราย ต าบลโนนราษี อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย นักศึกษาช้ันปีที่ 1-5 จ านวน 110 คน  คณาจารย์
และนายสัตวแพทย์ จ านวน 4 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและ
ให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิเพื่อป้องกันโรค ตรวจสุขภาพสัตว์เล็กและ
สัตว์ใหญ่ เรียนรู้วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมพัฒนาโดยมี ผศ.
น.สพ.ธนาคาร นะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตลอดระยะเวลาการออกค่าย 
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รศ.สพ.ญ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาพยาธิ
ชีววิทยา น าผู้แทนจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจาก
ต่างประเทศ จ านวน 25 คน จาก 15 ประเทศ ภายใต้การน าของ
ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand 
International Cooperation Agency: TICA) พร้อมด้วยอาจารย์
และเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะ ซึ่งในปี

นี้ TICA ได้สนับสนุนทุนในการจัดฝึกอบรมนานาชาติครั้งที่ 3 “3rd Principle Concept and Practice of 
One Health for Emerging Disease Management” เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และความเป็น
ผู้น าส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ ระหว่างวันที่  27 
พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช้ันน าในประเทศไทย 
นอกจากนั้น รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ท าการบรรยายในหัวข้อ “Briefing 
and Observation on Central Cooperation Research, Investigations in Animal Disease”จากนั้น ผศ.
น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้น าผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชม
ส่วนต่างๆของคณะและโรงพยาบาลสัตว์พร้อมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ณ ห้องอาชาไนยช้ัน 5 อาคาร
พิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

13  
ธันวาคม  
2562 

 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ฝ่ายมัธยมศึกษา ในโอกาสที่เข้า
เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้  นางสมบัติ แสง
พล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) เช่น ข้อมูลการรับเข้า การเรียนการสอน การ
ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร การประเมินผล การส าเร็จการศึกษา ตลอดจน
โอกาสและช่องทางการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ทางคณะยังได้น าคณะ

ครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาช้ัน
คลินิก โดยมี น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์และน.สพ.พันทิศ ก าลังชัยสัตวแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลสัตว์เป็นผู้น าเยี่ยมชมหน่วยต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์ในครั้งนี้ด้วย 

7  
มกราคม  
2563 

ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 
ได้รับการประสานจากเจ้าของม้าแคระ จังหวัดสุพรรณบุรี ว่ามีม้าแคระ
อายุ 23 ปี มีประวัติขาหลังซ้ายหักจนต้องตัดขามาเป็นระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือน ซึ่งหลังจากตัดขาม้ายืนโดยใช้ 3 ขามาตลอด จนท า
ให้ขาหลังขวาผิดรูปเนื่องจากต้องใช้ขาข้างเดียวรับน้ าหนักแทน โดยได้
น าม้าแคระตัวดังกล่าวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ และได้
ปรึกษาหารือกับอาจารย์ท่านอื่นๆในกลุ่มวิชา ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.
ดร.นฤพนธ์ ค าพา ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ 

ศรีสุภา และ น.สพ.รักษ์พล เดชคง ถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง  ขาเทียมให้ม้า แต่เนื่องจากไม่มีประสบการณ์
ในการท าขาเทียม จึงขอความร่วมมือผ่านทาง ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ รศ.ดร.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ และหน่วย
กายอุปกรณ์เสริมและเทียม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายกิตติ
ภพ ประสาวะเทและ นายณัฎฐพงศ์ อินทวงษ์ ช่างกายอุปกรณ์เสริมและเทียม ได้ร่วมกันคิดค้นและประดิษฐ์
ขาม้าเทียม และได้น ามาสวมใส่จริงเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และท ากายภาพบ าบัดฝึกหัดเดิน ปรากฏว่า 
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ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะม้ามีการตอบสนองและยอมรับขาเทียมที่ใส่จนสามารถเดินและวิ่ง
ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 วัน 

11–12   
มกราคม   

2563 

ชุ มนุ มป้ องกั น
และต่อต้านโรค
พิษสุนั ขบ้ า ใน
สั ง กั ด ส โ ม ส ร
นักศึกษาฯ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ณ 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว 
นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและปลูกจิตส านักที่ดีในการด้าน
การเสียสละและการท างานเพื่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1-6 อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร รวม
จ านวน 107 คน ทั้งนี้ อยู่ในความดูแลของ รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ ค าพา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อม
ด้วย ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี  น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ รัตนะ
กนกชัย และน.สพ.พันทิศ ก าลังชัย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีจ านวนสัตว์ที่เข้ามารับการบริการตรวจ
ร่างกายแยกประเภทได้ดังนี้ แมว 35 ตัว และสุนัข 310 ตัว รวมทั้งสิ้น 323 ตัว และรับบริการวัคซีนป้องกันโค
พิษสุนัขบ้าจ านวนทั้งสิ้น 280 ตัว 

18  
มกราคม  
2563 

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้อัลตร้าซาวด์ในระบบสืบพันธุ์โค (Ultrasonography in cattle 
reproduction)”  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและการใช้อัลตร้าซาวด์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นการยกระดับการวินิจฉัยโรคด้วยภาพทางการแพทย์ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการในการท างานด้วยอัลตร้าซาวด์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับอบรม โดยมีสัตวแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ใหญ่เข้าร่วมอบรม จ านวน 28 คน ณ ห้องราชสีห์ และคอกสัตว์เลี้ยง 

29  
มกราคม  
2563 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุ
สัตว์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ
และผลผลิตแพะ-แกะเชิงบูรณาการของเกษตรกรรายย่อยพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา
คลินิกปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง II ของนักศึกษา โดยการฝึก
ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญในแพะ-แกะ ให้
เข้าใจปัญหาและสามารถวางแนวทางในการดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือและปรสิตใน
ทางเดินอาหารในแพะ-แกะ และได้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยว
เอื้อง (2) เพื่อให้ทราบวิธีการจัดการด้านสูตรอาหารและวิธีการให้อาหารแก่แพะ-แกะที่เหมาะสม เพื่อให้สัตว์มี
สุขภาพดีและให้ผลผลิตที่ดี (3) เพื่อให้ทราบการจัดการการผลิต ต้นทุนผลตอบแทน เบื้องต้นของฟาร์มแพะ
แกะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสามารถวางแผนการจัดการการเลี้ยงแพะอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต และ (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการเลี้ยงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรให้ยั่งยืน โดยระยะเวลาของการด าเนิน
โครงการ มีระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ช้ัน 1 
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า  



 
 

  

 

46 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
6  

กุมภาพันธ์  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากโรงเรียน
เมทนีดล จังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผน มีความตระหนักรู้คุณค่า ความถนัด 
ความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่ยังเด็กและมีความรับ
ผิดต่อสังคม ตามองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส าคัญ ท าให้นักเรียนเกิดแนวคิดและ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปใน
อนาคต  

3–16  
กุมภาพันธ์  

2563 

โรงพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Pet 
variety@KhonKaen  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ ขอนแก่น ( KICE)  โดยบริษัท 
อิมแพ็ค เอ็กซิบิ ช่ันแมเนจเม้นท์  เพื่ อให้มี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางคณะได้
ร่วมออกบูธให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงตลอดจนการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์คณะ 

17–20  
กุมภาพันธ์  

2563 

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ รศ.น.สพ.สุรสิทธ์ิ อ้วนพรมมา สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา อ.
น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร สังกัดกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ น.สพ.พีรพัฒน์ 
ดีสุข สัตวแพทย์ประจ าหน่วยสัตว์ เคี้ยวเอื้อง และนายสุบรร จันทะ
เสน พนักงานขับรถยนต์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ได้เดินทางไปเข้าร่วม
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี การเข้าร่วม
โครงการฯในครั้งนี้ คณะได้ให้บริการแก่เกษตรกรที่จุดบริการคลินิกโค-กระบือ โดยให้บริการตรวจท้อง ตรวจ
สุขภาพทั่วไป ฉีดวิตามินบ ารุงสุขภาพ และถ่ายพยาธิ โดยรวมจ านวนสัตว์ที่ให้บริการทั้งสิ้น 134 ตัว ณ 
พื้นที่ 3 อ าเภอของจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอกบินทร์บุรี และ อ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี 

3  
กรกฎาคม  

2563 

 

น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์ ต าแหน่งสัตวแพทย์ พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ อึ่งพวง พนักงานวิทยาศาสตร์ และนายณัฐ
วุฒิ ผางสา พนักงานขับรถยนต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณงรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าป ี2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระสีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สัตวแพทย์ได้
ท าการผ่าตัดท าหมันสุนัข จ านวน 3 ตัว (เพศเมีย 2 ตัว และเพศผู้ 1 ตัว) พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ ค าแนะน า
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ วัดยาง
ค าบ้านทุ่งบ่อ ต าบลเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
8  

กรกฎาคม  
2563 

คณะสัตวแพทย์เข้าร่วมในการบริการฉีดวัคซีน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติราชนารี โดยมีสพ.ญ.ณัฐฤทัย กิ่งมณีต าแหน่ง
สัตวแพทย์ นายภิรายุ พวงจันทร์ ต าแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานผู้ช่วย 
และนายสุวัฒนา บาอุ้ย เข้าร่วมด าเนินโครงการฯ เพื่อให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในหมู่บ้านขาม หมู่
ที่ 1, 2, 15 และ 16 พร้อมทั้งให้ค าแนะน าประชาชนในชุมชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผล
การด าเนินการได้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข 
จ านวน 30 ตวั และ แมว จ านวน 5 ตัว 

31  
กรกฎาคม  

2563 

ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 
ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการ
อบรมสัมมนาผู้ประกอบการด้านม้าภายใต้หัวข้อ “โรคกาฬโรคแอฟ
ริกันในม้า (African Horse sickness)” ซึ่งโรคนี้ ถือว่าเป็นโรค
ระบาดร้ายแรงในสัตว์ตระกูลม้าและได้ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 รวมถึงยังต้องรายงานโรคระบาดต่อทางองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
(OIE)  และเนื่องจากความรุนแรงของโรคนี้ได้ท าให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในวงการม้ากีฬาอย่าง
กว้างขวาง วิทยากรโดย สพ.ญ.ดร.ศิรยา ช่ืนก าไร ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ และ อ.สพ.ญ.ดร.วรา
ภรณ์ พิมพ์ประไพ ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรค
แอฟริกันในม้า มีผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรการด้านม้าแข่งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ความ
สนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นจ านวนกว่า 40 คน ณ ห้องราชสีห์ ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

6  
สิงหาคม  
2563 

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็น
วิทยากรอบรมในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยเนื้อหาที่มีการอบรม
จะเป็นการสกัดว่านหางจระเข้ และการท าผลิตภัณฑ์สบู่ โลช่ัน และ
เจลทาผิวจากสารสกัดว่านหางจระเข้ โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้สูงอายุใน
เขตต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 50 คน ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่  

3 – 7  
สิงหาคม  
2563 

โรงพยาบาลสัตว์ได้จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจ าปี 2563 
และร่วมกิจกรรมภายใต้ "วันสัตวแพทย์ไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคมของ
ทุกปีโดยให้บริการตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และฉีดป้องกันพยาธิหนอนหัวใจฟรี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยการ
ด าเนินงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.น.สพ.ดร.
สายใจ กองเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมลงปฏิบัติงานให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับบริการ
ทั้งสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้นจ านวน 244 ตัว 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
29-30  

สงิหาคม  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนัขแห่งชาติ 
(National Dog Day) ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายๆ
ต่างๆ ได้จัดขึ้น โดยในส่วนของคณะได้ร่วมกิจกรรมใน

งานนี้โดยให้บริการวัคซีนป้องกันโรค และให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วย 

31  
สิงหาคม 

-  
1  

กันยายน  
2563 

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาได้
ร่วมกันออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในหัวข้อ “การผลิตยาภายนอกส าหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการผลิตยาสมุนไพรส าหรับสัตว์ และมีผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรส าหรับสัตว์เกิดขึ้นในชุมชน ณ เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

9  
กันยายน  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน 
ภายใต้โครงการ “KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่
สังคม” ประจ าปี 2563 เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อ
ชุมชน เน้นการบริการวิชาการ ยกระดับจิตส านึกในการรับใช้สังคมอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธภิาพ โดยทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมโดย
ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และก าจัดเห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยง ผลการด าเนินงานการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท้ังสุนัขและแมว รวม
เป็นจ านวน 60 ตัว ณ สถานีรถไฟขอนแก่น 

12-13  
กันยายน  
2563 

รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิ วากานนท์  ร่ วมมื อกับภาคเอกชน
ได้แก ่บริษัท ไฟโตไบโอติกส์(ประเทสไทย) จ ากัด บริษัท เวท อะกริ
เทค จ ากัด บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด และ ชัยยุทธ
ฟาร์ม พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก บริษัท ไลฟ์ อินฟอร์เมติก 
จ ากัด จัดกิจกรรมอบรมการใช้ โปรแกรมหมอหมู เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพฟาร์มสุกร และอัพเดทสถานการณ์การเลี้ยงสุกรใน
ปัจจุบัน โดยกิจกรรมของการจัดอบรมประกอบด้วยการบรรยาย

ถ่ายทอดความรู้การจัดการฟาร์มสุกรในสภาวะปัจจุบันของประเทศไทย ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาช้ันคลินิ กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และนายสัตวแพทย์คุมฟาร์ม จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

16  
กันยายน  
2563 

โรงพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมโครงการ “สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี” ณ ศูนย์

พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมด าเนินการผ่าตัดท าหมันสุนัขจรจัดที่ถูกน ามาเลี้ยงไว้ในศูนย์ฯ ซึ่งใน
ปัจจุบันศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี  มีสุนัขจรจัดทั้งหมด 154 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 61 ตัว เพศเมีย 
93 ตัว ผลการร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และทีมสัตวแพทย์ร่วมกันผ่าตัดท า
หมันสุนัขจรจัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 30 ตัว 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
26  

กันยายน  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยสัตว์ เคี้ยว
เอื้อง งานบริการวิชาการ โรงพยาบาลสัตว์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ ปาฐกถาพิเศษและแสดงมุทิตาจิต รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี ภายใต้หัวข้อ
เรื่อง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ านมโค” เพื่อเป็นการพัฒนาการเลี้ยงโคนมการป้องกันโรค การ
ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิตน้ านมที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ/การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมีวิทยากรหลายท่านร่วมสัมมนา
อภิปราย ประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ ค าพา กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
บรรยายหัวข้อ “Pestivirus in Thai Cattle: inception 
@dedication of KKU.”  ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา กลุ่มวิชา
ศัลยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “ปัญหา
สุขภาพกีบ และงานวิจัยในโคนมไทย” น.สพ.สุปัญญา บุตร
พรหม บริษัทซีพี-เมจิ จ ากัด บรรยายหัวข้อ “การจัดการสุขภาพและ
ผลผลิตฟาร์มโคนมเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ านมดิบ” น.สพ.พีรพัฒน์ ดี
สุข หน่วยสัตว์ เคี้ ยวเอื้ อง งานบริการวิชาการ โรงพยาบาล
สัตว์ บรรยายหัวข้อ “การใช้ฮอร์โมนเพื่อลดวันท้องว่างในแม่โคนม
หลังคลอด” น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาความสูญเสียจาก
โรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในจังหวัดเชียงใหม่” ปิดท้ายด้วย
การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “35 ปี วิจัยและพัฒนา น าพาเกษตรกร
ไทยสู่สากล” โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย การสัมมนาใน
ครั้งนี้มีผู้ เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม 
นายสัตวแพทย์ ผู้อ านวยการและบุคลากรจากศูนย์ผลิตน้ าเช้ือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์โคนมขอนแก่น องค์การส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนม (อ.ส.ค) และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์  
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การรักษาพยาบาลและสุขภาพสัตว์ 
จ านวนสัตว์ท่ีเข้ารับบริการโรงพยาบาลสัตว์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561–2563 

ประเภทสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 
สุนัข 26,498 25,044 22,357 
แมว 8,995 7,722 8,073 

สัตว์ปีก 34 21 1 
สัตว์ป่า/สัตว์แปลก 98 25 43 

หน,ูกระตา่ย 155 114 6 
สัตว์ใหญ่ (โค,ม้า) 802 886 617 

สัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งสิ้น 36,582 33,870 31,097 
รายรับของโรงพยาบาลสัตว์ 35,645,518.44 38,916,939.00 40,298,016.88 

จ านวนสัตว์ป่วยทีส่่งต่อมารักษา 
(Refer) 375 367 605 
จ านวนการตาย ไม่ได้ส ารวจ 228 320 

สัตว์ท่ีเข้ารับบริการหน่วยสัตว์ป่วยใน โรงพยาบาลสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

การรับบริการ 
2562 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวนสัตว์ที่เขา้รับบริการ 2,688 2,758 2,567 2,891 2,762 2,349 1,231 2,548 2,936 2,806 2,852 2,709 31,097 

รวมทั้งสิ้น 2,688 2,578 2,567 2,891 2,762 2,349 1,231 2,548 2,936 2,806 2,852 2,709 31,097 

ตัวอย่างที่เข้ารับบริการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ปศุสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

การรับบริการ 
2562 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ชันสูตรโรคสัตว์ปศุสัตว์ 249 478 148 602 186 100 5 17 154 503 366 117 2,925 

ชันสูตรแบคทีเรีย              

รวมทั้งสิ้น 249 478 148 602 186 100 5 17 154 503 366 117 2,925 

จ านวนตัวอย่างท่ีให้บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ(สัตว์เล็ก) 

การรับบริการ 
2562 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เคมีคลินิก 3,492 3,465 3,185 3,603 3,087 2,840 1,449 3,278 3,746 3,756 3,319 3,742 38,962 
โลหิตวิทยา 856 909 833 945 869 769 354 797 997 974 880 931 10,114 
ปรสิตในเลือด 571 577 513 615 546 523 252 552 649 621 599 596 6,614 
ภูมิคุ้มกัน 66 96 75 79 55 68 36 67 76 74 62 32 786 
จุลทรรศน์วินิจฉัย
และอื่นๆ 

83 63 66 86 52 49 31 84 85 90 87 34 810 

จุลชีววิทยาคลินิก 79 65 46 63 33 37 2 5 33 25 42 0 430 
รวมทั้งสิ้น 5,147 5,175 4,718 5,391 4,642 4,286 2,124 4,783 5,586 5,540 4,989 5,335 57,716 
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ท านุบ ารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 

คณะ ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ร่วมบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม ที่ส าคัญกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามงานเทศกาลประเพณีท้องถิ่นชุมชนและของคณะ 
 

กิจกรรม/โครงการ  
วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 

20  
ตุลาคม  
2562 

ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา น านักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จ านวน 10 คน และบุคลากร จ านวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์ ณ 
วัดหนองผือ (เกิ้ง) บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ อ าเภอหนองเรือ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมและควบคุมดูแลการปฏิบัติ 

 9  
พฤศจิกายน 

2562  

คณะสัตวแพทยศาสตร์  เข้าร่วมขบวนแห่
ขันหมากเบ็ง ในงานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญ
สมมา บูชานาค ณ บริเวณบึงสีฐาน โดยมี
ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขบวน
นาค 15 ตระกูล ขบวนของส่วนงานต่าง ๆ ซึ่ง
ได้มีการเคลื่อนขบวนจากบริเวณด้านหน้าศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกไปยัง
อ า ค า ร พุ ท ธ ศิ ล ป์ ส ถ า น  คุ้ ม สี ฐ า น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญ
ชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินน าขบวนเข้าสู่มณฑลพิธีบริเวณพุทธศิลป์สถานเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุสู่แท่นพิธี 

11  
พฤศจิกายน  

2562 

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้น าขบวนแห่กระทงเข้าร่วมงาน สี
ฐานเฟสติวัล บุญสมมา บูชานาค Sithan KKU Festival 2019 

ในวันที่ 3 ซึ่งเป็นวัน
สุดท้ายของการจัดงาน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ร่วมกับบุคลากรฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ 
จ านวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
25  

มกราคม  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องใน
โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 56 ปี 
ประจ าปี 2563 เพื่อเป็นการท าบุญและบ าเพ็ญกุศลแก่บรรพ
ชนผู้ มี คุณูปการต่ อมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ตลอดจน 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้ล่วงลับพร้อมนี้คณะ   
สัตวแพทยศาสตร์ ได้ออกโรงทาน ณ อาคารสิริคุณากร และ
บริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว หลังจากนั้น รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ 
อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ได้ร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อ
การศึกษาพี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 45,390 บาท (สี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบ     
บาทถ้วน)  

6  
กุมภาพันธ์  

2563 

ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาจิตและ
พัฒนาภูมิทัศน์ ประจ าป ี2563 คณะได้นิมนต์ หลวงปู่โอภาส ธมฺมทีโป จากวัดหนองผือ (เกิ้ง) แสดงธรรม
และน านั่งสมาธิ มีนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-5 จ านวน 83 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 14 คน และผู้สนใจ
จากภายนอก 23 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นได้น านักศึกษาไปพัฒนาภูมิ
ทัศน์หน้าคณะ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก และรดน้ าต้นไม้ โครงการนี้น าโดย รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล 

14  
สิงหาคม  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ถวายเทียนพรรษาและปล่อย
ปลา ประจ าปี 2563 โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
ได้จัดขึ้น ณ วัดถ้ าผาแดงผานิมิต บ้านดงเย็น ต าบลบัว
เ งิน  อ า เภอน้ าพอง และท าการปล่ อยปลา  ณ 
ชลประทานเขื่อนหนองหวาย เนื่องในโอกาสวัน
เข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเดินทาง
ไปร่วมท าบุญ จ านวน 38 คน 

27  
สิงหาคม  
2563  

ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบริหารงานคณะได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการท าบุญสัตว์ทดลอง ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง  
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องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการ ตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้  
คณะฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและการเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานของคณะฯ  

 

ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รายละเอียด OKRs ในแต่ละด้าน เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People : P) 
1) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ 1 2 
2) จ านวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการงานวจิัย (research 

program) 
1 3 

3) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามความถนัด 85% 84.51% 
2. ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological : E) 

4) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (แผ่นดิน/รายได้) 

งบประมาณเงินแผ่นดิน* 95% ไม่ได้รับการจัดสรรเงิน 

งบประมาณเงินรายได้ 75% 91.29% 

รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ 55 (วัน) 33 

5) จ านวนพื้นที่ท่ีมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 3 16 
6) จ านวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital 

Workflow) 
3 7 

ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual : S) 
7) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) (จ านวนกิจกรรมการเรียนการ

สอน การท างานวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกัน ) 
1 1 

8) โครงการศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนสัมพันธ์ 
(จ านวนกิจกรรมการเรียนการสอน การท างานวิจัย และการบริการ
วิชาการร่วมกัน) 

1  1 

 

 
 



 
 

  

 

54 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562–31 กรกฎาคม 2563) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

คะแนนรวมของมหาวิทยาลัยในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) =  116 คะแนน  
คะแนนรวมของมหาวิทยาลัยในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) =  55.5 คะแนน   

หมวด หัวข้อ คะแนนเต็ม % ที่ได้ คะแนนที่ได้ 

1 การน าองค์กร 
  

หัวข้อ 1.1 การน าองค์การฯ 70 20  
หัวข้อ 1.2 การก ากับดูแลฯ 50 15  
ผลคะแนนรวม  120   

2 กลยุทธ์ 
  

หัวข้อ 2.1  การจัดท ากลยุทธ์  45 20  
หัวข้อ 2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ  40 15  
ผลคะแนนรวม  85   

3 ลูกค้า 
  

หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า  40 15  
หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า  45 15  
ผลคะแนนรวม  85   

4 การวัด การ
วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้  

หัวข้อ 4.1 การวัด วเิคราะหฯ์ 45 15  
หัวข้อ 4.2 การจัดการความรู้ฯ 45 15  
ผลคะแนนรวม  90   

5 บุคลากร  
  

หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน  40 20  
หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร  45 15  
ผลคะแนนรวม  85   

6 ระบบ ปฏิบัติการ 
  
  

หัวข้อ 6.1 กระบวนการท างาน  45 20  
หัวข้อ 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบตักิาร  40 15  
ผลคะแนนรวม  85   
คะแนนรวม หมวด 1-6   550  116 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
  

หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรูฯ้ 120 15  
หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  80 10  
หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  80 10  
หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การฯ 80 10  
หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณฯ  90 15  
ผลคะแนนรวม หมวด 7 450  55.5 

รวมท้ังสิ้น 1,000  171.50 
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กิจกรรม/โครงการ 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
17  

ตุลาคม 
2562 

ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานแก่
บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา (Basic English conversation and communication course for 
FVM-KKU supporting staff and Students) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ และมี
ความรู้ความสามารถในด้านการฟังการพูดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องทั้งในที่ท างานและในชีวิตประจ าวัน อีกทั้ง
เพื่อให้ผู้ร่วมอบรม มี เจตคติที่ดีต่อการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษมากข้ึน และบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านภาษาซึ่งกันและกัน 
วิทยากรโดย Mr. Ralf Eifler อาจารย์ประจ าหลักสูตร
นานาชาติจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอ
ดินแดง) และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจ
ด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอาชาไนย ช้ัน 5 อาคาร
พิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

31  
ตุลาคม 
2562 

ภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนและ
งบประมาณ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะได้รับทราบแนวทางในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ  และ เพื่ อ ได้ รั บทราบ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงาน และ
แนวทางการประเมินตนเอง ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวม ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 
7 

พฤศจิกายน 
2562 

โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 เพื่อให้คณะผู้บริหารของคณะได้ช้ีแจงและบอกเล่าข้อมูลต่าง ๆ 
อันประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา/การก่อตั้งคณะ สถานการณ์ของ
คณะในทั้งด้านบุคลากร หลักสูตรที่จัดการศึกษา จ านวนนักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายรับ/รายจ่าย ความ
ภาคภูมิใจของการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แนวทาง/นโยบายการ
บริหารงานคณะในปัจจุบันและอนาคต และยังเป็นการสร้างความเข้าใจ
ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนรับฟังปัญหา/
อุปสรรค ความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและต่อการพัฒนา

คณะในภาพรวม ณ ห้องประชุมประจักษ ์พัวเพิ่มพูลศิริ ช้ัน 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
13 

พฤศจิกายน 
2562 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์เพื่อการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs (Objective Key 
Results) วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการในการน า OKRs 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรด้วยการก าหนดเป้าหมายและ
ผลลัพธ์หลักเป็นตัววัดผลเพื่อให้รู้ ว่าได้ปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุ่งหมาย และก าหนดตัววัดผลหรือ Key Results ที่สามารถ
วัดผลในเชิงปริมาณได้ ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน อันจะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่
ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องอาชาไนย 
ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

18 
พฤศจิกายน 

2562 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน การ
เข้าตรวจเยี่ยมคณะ   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการให้ค าแนะน าเพื่อก่อให้เกิด
ความเช่ือมโยงกับทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ให้เกิดการขับเคลื่อนระบบตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาที่เป็นเลิศน าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม รวมทั้ งการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมด้วย ทั้งนี้การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( EdPEx) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562  

27-30 
พฤศจิกายน 

2562 

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
(Bronze prize) ในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงใน
งาน “Seoul International Invention Fair 
2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี โดยผลงานที่น าเข้าประกวด
ได้แก ่แชมพูขจัดรังแคในสุนัขเกาหลี โดยผู้สนับสนุนได้แก่ส านักงานการวิชัยแห่งชาติ (วช.) และฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26  
ธันวาคม 
2562 

งานบริหารและธุรการ จัดโครงการผู้ริหาร
พบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มีการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา พร้อมกับสรุปแผน/แนวทางใน
บริหารที่จะด าเนินการในอีก 3 ปีข้างหน้า 
ซึ่งหลังจากนั้นบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
แนวทางในการพัฒนาคณะและได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ 
ระดับคณะ ประจ าปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ซึ่งในปี 2562  มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นรวม 11 ด้าน   

26  
ธันวาคม 
2562 

คณะสั ตวแพทยศาสตร์  จั ดกีฬาสี
ประจ าปี และงานช่ืนชมยินดีด้วยไมตรี
แล ะขอบคุ ณบุ คล ากรคณ ะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรภายในคณะ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งนักศึกษาชาวไทย
และนักศึกษาต่างชาติ โดยในช่วงบ่ายมี
การแข่ งขั นกีฬามหาสนุกร่ วมกั น

หลากหลายชนิด และในช่วงค่ าได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในธีมงานวัด (ร าวงย้อน
ยุค) มีการแสดงของทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลสัตว์   

30  
มกราคม 
2563 

งานบริหารและธุรการ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ าปี 
2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตน 
การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ฯลฯ โดยกิจกรรมของโครงการ
ประกอบด้วยการตรวจปัสสาวะตรวจอุจาระ การตรวจค่า
เลือด  การถ่ ายภาพรั งสีปอด  และมีนั กกายภาพบ าบัดให้
ค าปรึกษา ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ทั้งสิ้น 174 คน จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 214 คน ณ 
บริเวณหน้าห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ  ช้ัน 1 อาคาร
พิเชฏฐ ์เหลืองทองค า 

30  
มกราคม 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จัดเวทีประชาพิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารคณะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วน และนักศึกษาได้มี
ส่ ว น
ร่วมใน

การประชาพิจารณ์  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่มี
ความชัดเจน สอดรับกับยุทธศาสตร์ของการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นก็เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างมีทิศทาง มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่
ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 
5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
2-6 

กุมภาพันธ์ 
2563 

ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
และ น.สพ.เอกชัย ทองค า ผู้ช่วยวิจัย ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนานาชาติ ในนิทรรศการ วัน
นักประดิษฐ ์ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยนวัตกรรมที่น าเสนอ ได้แก่ แชมพูขจัด
รังแคในสัตว์ท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากประเทศสาธรณรัฐเกาหลี 
โดยผู้สนับสนุนได้แก่ส านักงานการวิชัยแห่งชาติ (วช.) และฝ่าย
นวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6  
กุมภาพันธ์ 

2563 

กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเอง ทั้งในฐานะที่เป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด วิทยากรโดย นายพรชัย เอี่ยม
สุนทรกุล หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  กอง
ทรัพยากรบุคคล ได้ถ่ ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการเงิน
สนับสนุนการศึกษาบุตรของบุคลากร หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ บ้านพักอาศัย และวันลาต่าง ๆ และนางสาวษิญาภา 
กาญจนางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูลเบื้องต้นคือในปี 2562 และการให้บริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ได้แก่ 1)บริการเงินฝาก 2)บริการเงินกู้ (เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว) 3) สวัสดิการต่าง ๆ โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดท าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แจกให้กับบุคลากร 
และได้เปิด Line Official Account ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก ณ ห้อง
ประชุมอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

13 
กุมภาพันธ์ 

2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายใน
คณะ โดยต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วยต้นกาแฟโรบัสต้า 
กาแฟอราบิก้า ไผ่หวาน ชบาหลากสี ชาฮกเกี้ยน และต้นกระดุม
ทอง โดยท าการปลูกบริเวณพื้นที่หลังห้องประชุมประจักษ์ พัว
เพิ่มพูลศิริ ซึ่งพื้นท่ีบริเวณนี้ดินจะมีลักษณะแข็งและบางจุดจะมี
หิน ต้องมีการเตรียมดินโดยการขุดหลุมเล็ก ๆ แช่น้ าทิ้งไว้สักระยะ
จึงจะสามารถขุดได้ แต่ด้วยพลังกายพลังใจของคณะผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะท าให้การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี 
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13 

กุมภาพันธ์ 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมโครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภั ยในห้องปฏิบัติ การคณะสัตว
แพทยศาสตร์ โดยใช้ ESPReL Checklist มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักวิจัย คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ ได้เข้าใจหลักการของความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ มีการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการในการ
ท าวิจัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะท าวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
วิทยากรโดย รศ.ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรในการอบรม ณ 
ห้องประชุมอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

20 
กุมภาพันธ์ 

2563 

งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ จัดโครงการ
อบรมเทคนิคกลยุทธ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในยุคปัจจุบัน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน 2) แนะน าเทคนิคและกลยุทธ์ใน
การเตรียมตัวขอต าแหน่งทางวิชาการ และ 3) กระตุ้นบุคลากรสาย
ผู้สอนให้ตื่นตัวต่อการเตรียมตัวขอต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น  วิทยากรโดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะท างานปลด
ล็อคกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องคช
สาร ช้ัน 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 

20 
กุมภาพันธ์ 

2563 

งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการใช้งาน Google Drive เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความ
สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน หากน ามาประยุกต์ในการท างาน 
และในชีวิตประจ าวันจะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้น และอีกบทบาทหนึ่ง
ที่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีต่อการท างานทั้ งทางด้านการ
ติดต่อสื่อสาร การรับส่งเอกสาร ก าหนดนัดหมาย การเผยแพร่
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การท าเอกสารร่วมกันทั้งที่อยู่คนละที่ ตลอดจนการเรียนการสอนและการแสวงหา
ความรู้ โดยเว็บไซต์ที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลายคือ www.google.co.th ซึ่งสามารถท างานดังกล่าวได้ 
วิทยากรโดย นายยรรยง วังปรีชา  

3  
มีนาคม 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรณยาบรรณ 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) โดยในการจัดประชุม ก.จ.ม. นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นภารกิจด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด รวมทั้งให้ความส าคัญในการติดตามและก ากับดูแลกลไกในการ
ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ พร้อมกับรับฟังผลการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการ
ส่งเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
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28  

เมษายน  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
การเยี่ยมคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
พบปะพูดคุยเพื่อรับทราบความคิดเห็นแนวทาง และปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน อันจะท าให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการแสดงความยินดีกับ
ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของประเทศในฐานะมหาวิทยาลัยที่ด าเนินพันธ
กิจเพื่อชุมชนและสังคม 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับ THE Impact 
Ranking 2020 “THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

13 
พฤษภาคม 

2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบเงินสมทบกองทุน COVID-
19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวาระครบรอบ 
34 ปี ของการก่อตั้งคณะ มีการจัดพิธีสักการะเจ้าพ่อมอ
ดินแดง และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปมอบเงินให้กับคณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น 
ภายใต้ “กองทุน COVID-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์” จ านวนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท  ซึ่งเป็นเงิน
สนับสนุนจากคณะ จ านวน 50,000 บาท และบุคลากรผู้
มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบอีก 7,000 บาท และร่วม
แสดงความยินดีกับ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

20 
พฤษภาคม  

2563  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการดูแลรักษาสวนป่าบริเวณ
หน้าคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดูแลให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้
บริเวณสวนป่าหน้าคณะได้มีการเจริญเติบโตก่อให้เกิดความ
ร่มรื่น และสวยงาม รวมทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกของ
บุคลากรในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยต้นไม้ที่ปลูกไว้มี
หลายชนิด เช่น ยางนา ส าโรง คูน ประดู่ มะค่าโมง สะเดา 
ฯลฯ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้
ดูแลพื้นที่บริเวณนี้มาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23  
มิถุนายน 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดท าโครงการปลูกต้นไม้ และ
พืชสมุนไพร ณ บริเวณสวนป่าหน้าคณะเพื่อจัดท าเป็น
สวนสมุนไพรทางสัตวแพทย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาของคณะและผู้สนใจทั่วไป ต้นไม้ และพืช
สมุนไพรที่น ามาปลูกในครั้ งนี้ส่วนหนึ่ งได้รับการ
สนับสนุนจากบุคลากร เช่น กระเจียว กระชาย กระชาย
ด า ขมิ้นชัน จันผา หนานเฉาเหว่ย ลีลาวดี รางจืดต่อไป 
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
พื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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9  

กรกฎาคม 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา
คุณภาพจากการน าเอาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์กร และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศโดยใช้ประโยชน์จากการน าผลการตรวจประเมินคุณภาพ จุดแข็ง
และโอกาสในการพัฒนามาก าหนดแนวทางในการน าพาองค์กรให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท าให้ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น         
ทั้งผลผลิตและบริการ เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้ งไว้  ให้คณะเกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วิทยากรโดย ดร.ภาวนา  กิตติวิมล
ชัย ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฎฐ ์เหลืองทองค า 

16 
กรกฎาคม 
 2563  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2563 เพื่อให้คณะ
ผู้บริหารได้น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปี 
2563  ที่ผ่านมา และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ที่จะเป็นทิศทางการด าเนินงานของคณะเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ตามที่ได้ก าหนดไว้ให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน นอกจากน้ันยังเป็น
การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเห็นที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
หลังจากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจ
บริการ (Service Mind) โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รอง
คณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย 
“จรรยาบรรณบุคลากร” โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และ
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปี 2563” รอบ 9 เดือน โดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และการถ่ายทอด “แผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 2564 โดยคณะ
ผู้ บ ริ ห า รส่ วนกิ จก รรมสุ ดท้ าย เ ป็ นกา รบรรย าย  “แผนการประกั นคุ ณภาพกา รศึ กษา  ปี
การศึกษา 2563” โดย ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ 
เอี่ยมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

18 
กรกฎาคม 

2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จัดประชุมน าเสนอแผนพัฒนา 
Improvement Plan ระดับคณะ ครั้งที่ 2 เพื่อน าเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx 
(Improvement plan) ด้วยเครื่องมือ Storyboard และ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในพัฒนาองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) 
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาพรวมให้คณะเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล วิทยากรโดย ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อ านวยการ
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง
อาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 



 
 

  

 

62 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
23 

กรกฎาคม 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ 
VM-KKU Meeting ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ
แนวทางในการปรับโครงสร้างการ
บริ หารวิ ชาการภายในคณะสั ตว
แพทยศาสตร์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาส
ให้บุคลากรของคณะได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
ประเด็นต่างๆ ในการบริหารคณะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะ
ผู้บริหารได้รับทราบ และน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ช้ัน 2 อาคาร
เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

31 
กรกฎาคม 

2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนา
ผู้บริหารในหัวข้อ การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการ
พัฒนาองค์กร เป็นเทคนิคที่ปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร
โดยเน้นในเรื่องของการลดความสูญเสียเวลา และ
งบประมาณในการบริหารจัดการ มีการลดหรือตัด
ขั้นตอนการท างานทีไ่ม่จ าเป็นออกไป และเน้นความพึง
พอใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ โดยขั้นตอน
หลั งจากนี้ คณะจะได้ มี การประเมิ นระบบงาน 
กระบวนงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะด าเนินการอยู่
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมต่อไป วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม อาจารย์จาก
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) ณ ห้องอาชาไนย ช้ัน 5 อาคารพิเชฏฐ ์เหลืองทองค า 

29  
สิงหาคม 
2563 

โรงพยาบาลสัตว์ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์ 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปราย
ภายใต้หัวข้อ “เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
สถานพยาบาล แบบ TAHSA ของโรงพยาบาล
สัตว์” โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มตามบทบาท
หน้าที่พร้อมน าเสนอความคิดเห็นและข้อควร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้ง 13 บท 
ประกอบด้วย 1.มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย : 
วิสัญญี(Quality of Care: Anesthesia) 2.
มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย: โรคติดเช้ือ (Quality 
of Care: Contagious Disease) 3.มาตรฐานการ
ดูแลสัตว์ป่วย : การดูแลฉุกเฉินและวิกฤติ 
(Quality of Care: Emergency and Critical 
Care) 4.มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย : การจัดการ

ความเจ็บปวด (Quality of Care: Pain Management) 5.มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย: การดูแลสัตว์ป่วย 
(Quality of Care: Patient Care) 6.มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย : ศัลยกรรม (Quality of Care: Surgery) 7.
มาตรฐานระบบเวชระเบียน (Medical Record) 8.มาตรฐานห้องตรวจรักษา (Facility: Examination Facilities) 
9.มาตรฐานการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง (Facility: Housekeeping and Maintenance) 10.มาตรฐานการ
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
วินิจฉัยด้วยภาพ (Diagnostic Imaging) 11.มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Laboratory) 12.มาตรฐานทางเภสัชกรรม 
(Pharmacy) 13.มาตรฐานการบริการเจ้าของไข้ (Management: Client Service) โดยในแต่ละบทยังได้แบ่ง
มาตรฐานเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standards) หมายถึง มาตรฐานที่มีความส าคัญ โดย
สถานพยาบาลสัตว์จ าเป็นต้อง ผ่านทุกข้อจึงจะได้รับการประเมินมาตรฐานทั่วไปในขั้นตอนต่อไป (2) มาตรฐาน
ทั่วไป (General Standard) หมายถึง มาตรฐานที่สถานพยาบาลสัตว์ควรมี มาตรฐานเหล่านี้เป็นส่วนที่ประเมิน
ด้วยคะแนน สถานพยาบาลสัตว์สามารถรับคะแนนตามหัวข้อท่ีได้ด าเนินการตามมาตรฐานนั้นๆ โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการครบทุกข้อ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ทบทวนและเสนอแนะทั้งมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป
เพื่อวางแผน ปรับปรุง ทั้งนี้ทางทีมงานคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเข้าสู่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานของ
โรงพยาบาลสัตว์ต่อไป ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 4  
สิงหาคม 
2563 

งานวิจัยและบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนา
ผู้บริหาร ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารคณะ ตลอดจน
หัวหน้าภารกิจต่าง ๆ สังกัดกองบริหารงานคณะ 
และโรงพยาบาลสัตว์สามารถน าโปรแกรม Power 
BI ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศภายในส่วนงานและในส่วนของคณะได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย 
คุณจีรภา สิมะจารึก รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
และ คุณสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง หัวหน้างานจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ  ส า นั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3  
กันยายน 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 
2563 โดยกองตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าท าการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะในด้านต่างๆ ประกอบด้วยการ
ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation audit) การตรวจสอบ
ด้านการเงิน การบัญชี (Financial audit) การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ (Compliance audit) การตรวจสอบการบริหาร 
(Management audit) และการตรวจสอบการด าเนินงาน 
(Performance audit) โดยการตรวจสอบการด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน 
ท าให้คณะได้ทราบว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ด าเนินงานด้านใดบ้าง
ที่อาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือว่าเป็นแนวโน้ม
หรือ  มีความเสี่ยงที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ในอนาคต 
ท าให้ผู้บริหารคณะจะได้ก าหนดมาตรการหรือกลไกในการป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

3  
กันยายน 
2563  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเข้าร่วมกับโครงการ
บริจาคโลหิตที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มพูน
จิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของคณะ ณ  ศูนย์ประชุมการ
แสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ถนนมิตรภาพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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วัน เดือน ปี รายละเอียดการด าเนินงาน 
17  

กันยายน  
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น ประจ าปี 2563 ได้รับเกียรติจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  น าทีมโดย นายเกษม ภูธรรมะ ผู้อ านวยการกอง
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมทีมวิทยากรภาคสนามท าหน้าที่ในการ
ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้องราชสีห์ 
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค าและบริเวณลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผล
การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ 

24  
กันยายน 
2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 มีผู้เกษียณอายุ
ราชการรวม 3 ท่าน คือรศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละ
มัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2549-
2557) นายสมัยแข็งขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพเิศษ อดีตหัวหน้างานนโยบายและแผน และนางสุดารัตน ์บัวทวน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ
พิเศษ หัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและและวิเทศสัมพันธ์โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการร าอวยพร พิธีบายศรี
สู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงพิเศษจากบุคลากร และการร่วมรับประทานอาหารว่าง
ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ช้ัน 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 

29  
กันยายน 
2563 

งานบริการการศึกษาและนักศึกษาสัตวแพทย์ ช้ันปีที่ 5 ร่วมออกบริการ
วิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์แนะน าคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต (สพ.บ.) แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และบุคลากรที่สนใจด้าน
วิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้ได้รับทราบข้อมูลของคณะและรายละเอียด
การจัดการศึกษา ตลอดจนเง่ือนไขต่าง ๆ ของหลักสูตร ส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะ ณ 
หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

29  
กันยายน  

– 
7  

ตุลาคม 
2563 

งานบริการการศึกษาและนักศึกษาสัตวแพทย์ร่วมออกกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ และแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
บุคลากรที่สนใจด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อท าให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล
ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะ และท าให้คณะได้ทราบถึงความ
ต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนของคณะ โดยในวันที่ 29 กันยายน 2563 จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) วันที่ 4 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมที่โรงเรียน
สาธิต มข. (ศึกษาศาสตร์) และวันที่ 7 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมที่โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 
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การบริการต่างๆ 
 

 

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 16 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
โทร 043-202-283 โทรสาร 043-202-284  https://vet.kku.ac.th/hospital 
เวลาท าการ 
(ในเวลาราชการ)   จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.  
(นอกเวลาราชการ)   จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. 
เสาร์ - อาทิตย์    เวลา 09.00 - 20-00 น.  
วันหยุดนักขัตฤกษ์   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 

ธนาคารเลือด (KKU PET BLOOD BANK) 
วันท าการ : วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 08.30 - 15.00 น. 
คลินิกนอกเวลา : วันเสาร์ - วันอาทิตย์       เวลา 09.00 - 15.00 น. 
นัดหมายการบริจาคเลือด : 089-8612277 
 

คลินิกเฉพาะทาง 
คลินิกโรคผิวหนัง (Dermatology Clinic)  

-  ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง 
- บริการตรวจหาสาเหตุของปัญหาโรคผิวหนังอาทิเช่น ไรขี้เรื้อน ยีสต์ แบคทีเรีย ภาวะภูมิแพ้ ภาวะความ

ผิวปกติด้านฮอร์โมนเป็นต้น 
- บริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลความสะอาด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กับสัตว์อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

กับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด 
วันท าการ  
วันจันทร์   เวลา 08.30 - 12.00 น.    สพ.ญ.กวินทรา อัยราน้อย 
วันศุกร์    เวลา 08.30 - 12.00 น.   รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ ค าพา 

คลินิกโรคหัวใจ (Cardiology Clinic)  
- บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจ หลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ โดย 

สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ 
วันท าการ  
วันพุธ   เวลา 08.30 - 16.00 น.   น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย 
นอกเวลา 
วันพฤหัสบดี  เวลา 17.00-19.30 น.   น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย 
วันอาทิตย์ ที่ 1, 3, 5 ของเดือน  เวลา 09.00 -16.00 น.        ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 

https://vet.kku.ac.th/hospital
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คลินิกโรคเนื้องอก (Oncology Clinic)  
- บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาสัตว์ที่พบก้อนเนื้อในต าแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย 
- ตรวจวินิจฉัยการป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้นด้วยเซลล์วิทยา (Cytology) และ พยาธิวิทยา (Histopathology) 
- ตรวจการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์เพ่ือการ

ตรวจวินิจฉัยและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ 
วันท าการ  
วันอังคาร  เวลา 08.30 - 16.00 น.   สพ.ญ.ณัฎฐา โพธิอาศน์ 

รศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ 
นอกเวลา 
วันเสาร์   เวลา 09.00- 16.00 น.   สพ.ญ.ณัฎฐา โพธิอาศน์ 

รศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ 
คลินิกกระดูกและข้อ (Veterinary Orthopedic Clinic) 

- ให้บริการตรวจวินิจฉัย ตรวจเอกซเรย์กระดูก และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan) ให้ค าปรึกษา และ
รักษาโรคกระดูกและข้อต่อ ทั้งแบบไม่ต้องผ่าตัด ได้แก่ การใส่เฝือก โรคข้อสะโพกเสื่อม ภาวะสะบ้า
เคลื่อน ข้อต่อเคลื่อนหลุด และการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก การผ่าตัดเอ็นไขว้หัวเข่าฉีก
ขาด การผ่าตัดเชื่อมข้อ เป็นต้น โดยอาจารย์สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ 
เพ่ือให้สัตว์เลี้ยงของท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

- เจ็บขา เดินกระเพลก ขาบิด/ผิดรูป ยกขาเดิน กล้ามเนื้อลีบเล็ก ลุกนั่งล าบาก อุบัติเหตุ กระดูกหัก 
วันท าการ  
วันจันทร์  เวลา 13.00-16.00 น.    น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ 

คลินิกกายภาพบ าบัด (Rehabilitation Clinic)  
- บริการท ากายภาพบ าบัดให้กับสัตว์ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับข้อเสื่อม การฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อหลังการ

ผ่าตัดกระดูก สัตว์ป่วยพิการจากความผิดปกติของระบบประสาท 
วันท าการ  
วันจันทร์   เวลา 13.00-16.00 น.   สพ.ญ.นิชนันท์ มณีกานนท์ 
วันพฤหัสบดี   เวลา 13.00-16.00 น.   สพ.ญ.นิชนันท์ มณีกานนท์ 

คลินิกโรคตา (Ophthalmology Clinic)  
- ให้บริการด้านอายุรกรรมและทางด้านศัลยกรรม และผ่าตัดรักษาต้อกระจก 

วันท าการ  
วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30-12.00 น.              สพ.ญ.นิธิวดี เลิศอิทธิกุล 

รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ 
วันศุกร์   เวลา 08.30-16.00 น.      สพ.ญ.นิธิวดี เลิศอิทธิกุล 
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คลินิกระบบประสาทและสมอง (Neurology Clinic)  
- ให้บริการตรวจ วินัจฉัย และรักษาความผิดปกติ เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท และสมองโรคระบบ

ประสาทในสุนัขและการตรวจวินิจฉัย ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจระบบประสาท 
วันท าการ  
วันอังคาร  เวลา 08.30-16.00 น.    น.สพ.พหลยุทธ โสรเนตร 

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Clinic)  
- ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป วินิจฉัยและรักษาความผิดปกติหรืออาการเจ็บป่วยในสัตว์เลี้ยงพิเศษในด้าน

อายุรกรรม เช่น กระต่าย หนู นก งู เป็นต้น สัตว์แปลก และสัตว์น้ า 
- บริการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการวินิจฉัยรักษา 
- ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการเลี้ยงสัตว์พิเศษโดยสัตวแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ 

วันท าการ  
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น.   สพ.ญ.วันใหม่ กฤดานราภรณ์ 

คลินิกโรคแมว (Feline Clinic) 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านการเลี้ยงแมวรวมถึงปัญหาทางด้านพฤติกรรม 
- ให้ค าแนะน าเรื่องโปรแกรมวัคซีน การจัดการอาหาร สิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยส าหรับแมวที่เหมาะสม 
- บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางอายุรกรรมในแมว เช่น โรคติดเชื้อ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ 

โรคผิวหนัง โรคทางเดินอาหารและตับ โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โรคความผิดปกติของฮอร์โมนใน
แมว เป็นต้น 

- บริการทางห้องปฏิบัติการส าหรับตรวจหาเชื้อไวรัสในแมว ได้แก่ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว (Feline 
Immunodeficiency Virus ; FIV), โรคไวรัสลิวคีเมีย (Feline Leukemia Virus ; FeLV), โรคไข้หัดแมว 
(Feline Panleukopenia Virus ; FPV), เยื่อบุช่องอกช่องท้องอักเสบ (Feline Infectious Peritonitis ; 
FIP), โรคไวรัสหวัดแมว (Feline herpes virus) เป็นต้น 
วันท าการ   
วันพุธ   เวลา 8.30-12.00 น.    สพ.ญ.ภัชญา ทัศคร 

คลินิกทันตกรรม  
- ให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันใน สุนัข และแมว 

วันท าการ  
วันจันทร์  เวลา 13.00-16.00 น.   น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์  

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ 
คลินิกโรคเบาหวาน (Diabetic Clinic ) 

วันท าการ  
วันศุกร์   เวลา 08.30-16.00 น.   สพ.ญ.สโรชา เพ่ิมทรัพย์ 
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ห้องปฏิบ้ตกิารวินิจฉัยชันสูตร 
ให้บริการ ตรวจวินิจฉัยทางซีรัมวิทยา อณูชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา ในสัตว์

เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยงทั่วไป 
ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ผู้รับบริการแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่โดย กรอกรายละเอียดลงในใบรับตัวอย่าง ส่งผ่านทาง 
อีเมลล์ หรือไลน์ห้องปฏิบัติการ หรือโทรศัพท์ห้องปฏิบัติการ 

2. ผู้รับบริการส่งตัวอย่างแก่เจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ห้องปฏิบัติการ หรือ ส่งพัสดุถึงห้องปฏิบัติการ หรือแจ้ง
ส่งผ่านผ่านรถทัวร์ 

3. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างและตรวจคุณภาพตัวอย่างหากไม่ผ่านลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับ 
4. ผู้รับบริการช าระเงิน/โอนเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ที่เคาเตอร์โรงพยาบาล หรือโอนเงินเข้า

บัญชีเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ แล้วส่งหลักฐานช าระเงินผ่านทาง อีเมล หรือไลน์ 
5. เจ้าหน้าที่ด าเนินการทดสอบให้แล้วเสร็จ 
6. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการทดสอบไปยังช่องทางซึ่งผู้รับบริการได้แจ้งไว้  
7. หากผู้รับบริการยังไม่ได้ส่งหลักฐานการช าระเงิน ห้องปฏิบัติการขอสงวนการส่งผลการทดสอบจนกว่า

จะได้รับหลักฐานการช าระเงิน 
 
อัตราค่าบริการตรวจตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ร้านค้าสวัสดิการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Pet Shop) 
ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 16 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
โทรศัพท์ 094-3805333 
เวลาท าการ 
(ในเวลาราชการ)   จันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.30-19.30 น.  
(นอกเวลาราชการ)   เสาร์ - อาทิตย์   เวลา 09.00-18.00 น. 
     วันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00-15.30 น.   
การให้บริการ  

จ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงได้แก่ อาหารรักษาโรค  อาหารทั่วไปอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์
ท าความสะอาดยาป้องกันและก าจัดเห็บหมดสุนัขและแมวอาหารกระต่ายซึ่งมีพนักงานให้บริการและสามารถ
ให้ข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสามารถแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย  
 

ผู้จัดการร้าน 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ 

คณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการ  
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ประธานอนุกรรมการ 
ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา อนุกรรมการ 
ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณธาดา อนุกรรมการ 
ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ  กองเพชร อนุกรรมการ 
ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล อนุกรรมการ 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ   อนุกรรมการ 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายวีระ  สุภารักษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ที่ปรึกษา 
  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์  
  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  

 
ผู้จัดท า 

นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ  
นางอ้อยทิพย์ สัพโส 
นางสาวณฐาภพ เสชัง 

 
แบบปก 
  นางสาวณฐาภพ เสชัง 

 
 
 

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

 
123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ : 0-4320-2404, 0-4334-2693 และ 081-6621170 
โทรสาร : 0-4320-2404 ,0-4334-2693  http://vet.kku.ac.th 

https://www.facebook.com/vmkku.official 

http://vet.kku.ac.th/

