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บทสรปุผู้บริหาร 
   

ในปี 2554 น้ี คณะได้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์คุณภาพ 19 
รุ่น  จํานวนมากกว่า 1200 คน และผลิตมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตร
สัตว์เลี้ยงกว่า 40 คน ศิษย์ของเราได้ทํางานให้สังคมและวิชาชีพการสัตว
แพทย์ในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างภาคภูมิ ในระยะที่ผ่านมาคณะ
มีพัฒนาการในหลายด้าน ทั้งการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก ประกาศนียบัตร (ไทยและนานาชาติ) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงการขยายความร่วมมือ
ทางวิชาการสัตวแพทย์กับประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย คณะเป็น
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพการสัตวแพทย์นานาชาติ เช่น Association of 
Institutions for Tropical Veterinary Medicine (AITVM), Asian Association of Veterinary 
Schools (AAVS) และ South East Asia Veterinary Schools Association (SEAVSA) และคณะยังมี
ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์หลายประเทศทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
จีน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพในระดับประเทศ เช่น สัตวแพทยสภา สมาชิกสัตวแพทย
สมาคมแห่งประเทศความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สัตวแพทยสภา สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ (TVMA) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPATH) และ
ร่วมในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่อง  

สิ่งที่คณะ ภาคภูมิใจมากที่สุด คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานนามชื่ออาคารโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ให้คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นศิริมงคล ช่ือ “อาคาร สัตววิทยรักษ์” หมายถึง อาคารซึ่ง
เป็นสถานที่รักษาสัตว์และให้ความรู้เรื่องสัตว์ และพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย 
“ส.ธ.” ประดับเหนือชื่ออาคาร (หนังสือที่ รล 0010/8950 ลงวันที่2 พฤศจิกายน 2554 สํานักราช
เลขาธิการ สวนจิตรลดา) ในวันนี้ คณะมี “กองทุน โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรค
สัตว์”  เพ่ือการจัดหาอุปกรณ์การบริการรักษาและชันสูตรโรค ให้พร้อมเปิดให้บริการในปี 2555 และมี 
“กองทุนสงเคราะห์สัตว์” สําหรับเจ้าของสัตว์ที่รักสัตว์เลี้ยงแต่มีงบประมาณจํากัดในการดูแลค่า
รักษาพยาบาล กองทุนนี้จะช่วยชีวิตสัตว์และทําให้เจ้าของมีความสุข  

ผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทของผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากรของคณะ 
ตลอดจนจากการสนับสนุนอย่างจริงจังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลให้ก้าวมาได้อย่างภาคภูมิ
ในวันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นขุมปัญญาด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน” เราคือ 
“ASEAN ANIMAL HEALTH HUB” คณะจึงมีความมุ่งมั่นใน 4 หลักต่อไปนี้ 

1. การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เพื่อให้สังคมเกษตรกร ประชาชนไทย และอาเซียนมี
สุขภาพสุขอนามัยที่ดี สามารถแข่งขันอยู่ได้ยั่งยืนในประชาคมโลกที่กว้างขวาง (Research 
for One Health) โดยการดําเนินความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและคณะสัตวแพทยศาสตร์ใน
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ต่างประเทศ ให้มีความเชื่อมโยงร่วมกันในกิจกรรมวิจัย การสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย และ
เพิ่มจํานวนนักวิจัยคุณภาพให้ประเทศไทย 

2. การเพิ่มความเข้มแข็งของบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความสามารถท่ีผู้ประกอบการต้องการ 
“Ready to Work” และเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม คิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตน 
ที่สําคัญการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้มีความเป็นครู และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เพื่องานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ในหลายๆด้าน ที่มีความต้องการหลากหลายในปัจจุบัน 
รองรับโดย โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและเอเชีย เพ่ือสนองพันธะกิจ การ
เป็น ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) ทั้งการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ สุขภาพ ชันสูตรโรค การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ให้สัตวแพทย์เพ่ือนบ้านในด้านต่างๆ  

4. การสร้างองค์กรคุณภาพ ทั้งด้านระบบบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการ
คุณภาพ ส่งเสริมความเข้มแข็งในการเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่ทุกคนมีความสุข 
(Happy Work Place and Enhancing Quality) และเป็น 1 ใน 3 สถาบันสัตวแพทย์
ช้ันนําในอาเชียน 

 
 

   รศ.สพ.ญ.ดร.สณุีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
   คณบดี 

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   29 ธันวาคม 2554 
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ข้อมูลพื้นฐานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

ชื่อองค์กร:    คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
      (Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University) 

เลขที:่            123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
โทรศัพท:์      0-4320-2404, 0-4334-2693  และ 081-6621170 
โทรศัพท์ภายใน:   47001, 47002, 47010, 46340 
โทรสาร:        0-4320-2404 , 0-4334-2693  
โฮมเพจ:       http://vet.kku.ac.th/main/ 

 
ประวตัิความเปน็มา 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2511 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2511 มีมติรับหลักการ
ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในปี พ.ศ.2523 ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 153/2523 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงมีคําส่ังที่ 2027/2526 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2125/2526 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2526 แต่งตั้ง
คณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เพิ่มเติมขึ้น และมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 คณะ
สัตวแพทยศาสตร์  เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2530 จํานวน 40 คน  
 
ข้อมูลทางกายภาพและพืน้ทีค่ณะสตัวแพทยศาสตร ์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  ใกล้กับศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ริมถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 4 
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วย 
อาคารเรียนและสํานักงาน อาคารโรงพยาบาลสัตว์ อาคารสัตว์ทดลอง คอกสัตว์ทดลอง โรงอาหาร และสโมสร
นักศึกษา 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ตั้งอยู่ที่อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 
180 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,106 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสํานักงานภูกระดึง อาคารฝึกอบรมภูหลวง 
หอพักภูเรือ บ้านพักภูกระแต บ้านรับรองวังแก้ว โรงเรือนสัตว์ปีก โรงเรือนสุกร โรงเรือนแพะ-แกะ โรงเรือนโค
เนื้อ-โคนม เขตพืชอาหารสัตว์-แหล่งน้ํา และเขตป่าสงวน 
 ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สํานักงานคณบดี 7 ภาควิชา 1 
โรงพยาบาลสัตว์ และ 1 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ดังนี้ 

1. สํานักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ  งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ  งานบริการการศึกษา 

2. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา  ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 

3. หน่วยงาน คือ  โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
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คณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เพิ่มเติมขึ้น และมีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 คณะ
สัตวแพทยศาสตร์  เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2530 จํานวน 40 คน  
 
ข้อมูลทางกายภาพและพืน้ทีค่ณะสตัวแพทยศาสตร ์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  ใกล้กับศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ริมถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 4 
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วย 
อาคารเรียนและสํานักงาน อาคารโรงพยาบาลสัตว์ อาคารสัตว์ทดลอง คอกสัตว์ทดลอง โรงอาหาร และสโมสร
นักศึกษา 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ตั้งอยู่ที่อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 
180 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,106 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสํานักงานภูกระดึง อาคารฝึกอบรมภูหลวง 
หอพักภูเรือ บ้านพักภูกระแต บ้านรับรองวังแก้ว โรงเรือนสัตว์ปีก โรงเรือนสุกร โรงเรือนแพะ-แกะ โรงเรือนโค
เนื้อ-โคนม เขตพืชอาหารสัตว์-แหล่งน้ํา และเขตป่าสงวน 
 ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สํานักงานคณบดี 7 ภาควิชา 1 
โรงพยาบาลสัตว์ และ 1 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ดังนี้ 

1. สํานักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ  งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ  งานบริการการศึกษา 

2. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา  ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 

3. หน่วยงาน คือ  โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
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ทาํเนียบคณบดตีั้งแต่อดตีจนถึงปัจจบุนั คณะสตัวแพทยศาสตร ์
 

 
 
วิสัยทัศน ์
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นขุมปัญญาด้าน
สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน (อันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียนและอันดับ 1 ใน 50 ของเอเชยี) 
 

เป้าประสงคห์ลัก 
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพมีความเป็นสากล และตรงตามความ   
  ต้องการของสังคม  
2. แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ 
4. ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ค่านยิม 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้นคุณภาพทางวิชาการ และการบริการ 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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สมรรถนะ 
1. บัณฑิตสัตวแพทย์มีความพร้อมทํางานในทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย 
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ท่ีแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

พนัธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ท่ีกอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญา 
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง  และให้บริการวิชาการแก่สังคม สตัวแพทย์ บุคลากรด้านการผลิตสัตว์

และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
4. ทํานุบํารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม    
 

ตราประจํา คณะสตัวแพทยศาสตร ์
รูปงูพันคบเพลิงซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ วางบนตัว V ภาษาอังกฤษ ท่ีย่อมาจาก Veterinary 
(หมายถึง สัตวแพทย์) พ้ืนหลังแบ่งเป็น 3 ช่องตามความหมายของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซ่ึง
หมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ได้แก่ วิทยา (ความรู้) จริยา (ความประพฤติ) และปัญญา (ความ
ฉลาดเกิดแก่เรียนและคิด) ภายในวงรี เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปี พ.ศ.2549 ได้ปรับตราประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็น         
รูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบันสถิตเหนือขอนไม้        
ซ่ึงสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ้ืนหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง          
มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความ
ประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแก่การเรียนดีและคิดดี  ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มีข้อความว่า 
"คณะสัตวแพทยศาสตร์" 

 
 

สปีระจําคณะสตัวแพทยศาสตร ์
 

    สีฟ้าหม่น (รหสัสี  C 80 ) 
 

 
เพลงประจําคณะสตัวแพทยศาสตร์  

ขีวิตสัตวแพทย ์
เราผจญแดดฝนไป   มีน้ําใจอันมั่นคง  สามัคคีผูกพันยิ่งยง ขวากหนามป่าดงบุกไป 
ต่างคลุกคลีช่วยชีวิตสัตว ์ ศึกษาขจัดหายจากโรคภัย โรคของมันติดถงึคนได ้ ป้องกันไว้ปลอดภัยดี 
เรารกังานไมท่้อทน เราทกุคนรกัศักดิ์ศร ี สามัคคีร่วมอุทศิตน ให้คณะสัตวแพทย์รุง่เรือง 

 

 

 
 
 



5รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ทาํเนียบคณบดตีั้งแต่อดตีจนถึงปัจจบุนั คณะสตัวแพทยศาสตร ์
 

 
 
วิสัยทัศน ์
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นขุมปัญญาด้าน
สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน (อันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียนและอันดับ 1 ใน 50 ของเอเชยี) 
 

เป้าประสงคห์ลัก 
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพมีความเป็นสากล และตรงตามความ   
  ต้องการของสังคม  
2. แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ 
4. ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ค่านยิม 
  มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้นคุณภาพทางวิชาการ และการบริการ 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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สมรรถนะ 
1. บัณฑิตสัตวแพทย์มีความพร้อมทํางานในทุกพื้นที่ในประเทศไทย 
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ท่ีแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

พนัธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ท่ีกอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญา 
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง  และให้บริการวิชาการแก่สังคม สตัวแพทย์ บุคลากรด้านการผลิตสัตว์

และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
4. ทํานุบํารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม    
 

ตราประจํา คณะสตัวแพทยศาสตร ์
รูปงูพันคบเพลิงซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ วางบนตัว V ภาษาอังกฤษ ท่ีย่อมาจาก Veterinary 
(หมายถึง สัตวแพทย์) พ้ืนหลังแบ่งเป็น 3 ช่องตามความหมายของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซ่ึง
หมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ได้แก่ วิทยา (ความรู้) จริยา (ความประพฤติ) และปัญญา (ความ
ฉลาดเกิดแก่เรียนและคิด) ภายในวงรี เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปี พ.ศ.2549 ได้ปรับตราประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็น         
รูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบันสถิตเหนือขอนไม้        
ซ่ึงสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ้ืนหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง          
มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความ
ประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแก่การเรียนดีและคิดดี  ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มีข้อความว่า 
"คณะสัตวแพทยศาสตร์" 

 
 

สปีระจําคณะสตัวแพทยศาสตร ์
 

    สีฟ้าหม่น (รหสัสี  C 80 ) 
 

 
เพลงประจําคณะสตัวแพทยศาสตร์  

ขีวิตสัตวแพทย ์
เราผจญแดดฝนไป   มีน้ําใจอันมั่นคง  สามัคคีผูกพันยิ่งยง ขวากหนามป่าดงบุกไป 
ต่างคลุกคลีช่วยชีวิตสัตว ์ ศึกษาขจัดหายจากโรคภัย โรคของมันติดถงึคนได ้ ป้องกันไว้ปลอดภัยดี 
เรารกังานไมท่้อทน เราทกุคนรกัศักดิ์ศร ี สามัคคีร่วมอุทศิตน ให้คณะสัตวแพทย์รุง่เรือง 
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จํานวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 199 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามลักษณะของสายงาน 
คือ กลุ่มสายผู้สอน มีจํานวน 71 คน และสายสนับสนุน จํานวน 128 คน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 : ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายผูส้อน  

ประเภทตําแหน่ง ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา อายุตัวเฉล่ีย 
(ปี) 

อายุราชการ
เฉลี่ย (ปี) 

รวม  
อ. ผศ. รศ. ศ. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก (คน) (ร้อยละ) 

ข้าราชการ 10 34 15 0 11 14 34 44.90 19.49 59 83.10 
พ.มหาวิทยาลัย 10 2 0 0 3 7 2 33.33 5.25 12 16.90 

รวม 20 36 15 0 14 21 36 39.12 12.37 71 100 
 

ตารางที่ 2 : ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภทตําแหน่ง(ข้าราชการ) 
จํานวน (คน) แยกตามระดับตําแหน่ง รวม  

(คน/ร้อยละ) 
อายุตัวเฉล่ีย 

(ปี) 
อายุราชการ
เฉลี่ย (ปี) บริหาร ว.เฉพาะ/

เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ัวไป 

ผอ. กองหรือเทียบเท่า 1 - - 1 53 24 
เช่ียวชาญ - 1 - 1 50 28 
ชํานาญการพิเศษ - 10 - 10 44.80 19.50 
ชํานาญการ - 26 - 26 47.19 22.88 
ปฏิบัติการ - 2 - 2 49.50 23.50 
ชํานาญงาน - - 6 6 46.00 19.50 
ปฏิบัติงาน - - 2 2 51.50 25.50 

รวม 1 39 8 48 48.86 23.27 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) แยกตามระดับตําแหน่ง รวม  
บริหาร ว.เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหาร คน ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี - - 3 3 6.25 
ป.ตร ี 1 24 3 28 58.33 
ป.โท - 14 2 16 33.33 
ป.เอก - 1 - 1 2.09 

รวม 1 39 8 48 100 
ประเภทตําแหน่งต่างๆ จํานวน  

(คน/ร้อยละ)  
วุฒิการศึกษา อายุตัวเฉลี่ย 

(ปี) 
อายุราชการ
เฉลี่ย (ปี) ต่ํากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

พนักงานมหาวิทยาลัย 20 0 19 1 - 28.65 2.61 
พนักงานราชการ 4 1 3 - - 39.75 1.60 
ลูกจา้งประจํา 29 26 3 - - 45.59 19.10 
ลูกจา้งชั่วคราว 27 27 - - - 36.56 2.86 
ลูกจา้งโครงการ - - - - - - - 

รวม 80 54 25 1 0 30.11 5.23 
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2554 : หน่วยการเจ้าหน้าท่ี คณะสัตวแพทยศาสตร์)   
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ตารางที่ 3 : อาคารสถานที่ เทคโนโลย ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

อาคารอาคาร 

อาคารเรียน  มีอาคารเรียนหลัก 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ (2 ห้อง 
บรรจุได้ 200-400 คน) ห้องเรียนขนาดกลาง (7 ห้อง บรรจุได้ 80-150 คน) ห้องเรียน
เล็ก (5 ห้อง บรรจุได้ 20 คน) ห้องปฏิบัติการ (22 ห้อง) โรงเรือนสัตว์ทดลอง/สัตว์เลี้ยง 
(รองรับสัตว์เลี้ยง 30 ตัว, โค 30 ตัว, สุกร 10 ตัว, สัตว์ปีก 50 ตัว) 
โรงพยาบาลสัตว์ 
1. ห้องตรวจ จํานวน  5 ห้อง                        
2. ห้องผ่าตัด  จํานวน  2  ห้อง 
3. ห้องพักสัตว์ป่วย  จํานวน  4 ห้อง (รองรับสัตว์ป่วย จํานวน 50 ตัว)             
4. ห้องทําแผล  จํานวน  1  ห้อง 
5. ห้องเอกซเรย์  จํานวน 1 ห้อง                   
6. ห้องปฏิบัติการชันสูตร จํานวน 4 ห้อง   
7. สัตว์เคี้ยวเอี้ยง  จํานวน  1 ห้อง (คอกพักโคป่วย จํานวน 3 ตัว) 
      โรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ (โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตร โรค
สัตว์) อยูร่ะหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 
สถานฟีาร์ม ฝึกนกัศกึษา อ.วงัสะพงุ จ.เลย 
1. มีการบริการอินเตอรเ์น็ตสําหรบันักศึกษาและบุคลากร 
2. มีลานจอดรถสําหรับ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อที่เพียงพอ 
3. มีบริการที่พกัทีส่ถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย สําหรับบุคลากรภายในและหนว่ยงาน

ต่างๆในการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ดังนี ้
ก. หอพัก (สําหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นห้องพัดลม รับได ้352 คน) 
ข. ห้องพกัปรับอากาศ (มีจํานวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน) 
ค. บ้านพักรับรอง 3 หลัง 
ง. ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง (รองรับได ้80- 120 คน) 
จ. ห้องประชุมเล็ก 3 ห้อง (รองรบัได้ 30 คน) 

เทคโนโลย ี

1. คณะฯ มีระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั้งแบบผ่านระบบ Optic fiber และ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ จุดเชื่อมต่อ (WIFI) จํานวน 
22 จุด (ครอบคลุมทุกพื้นที่) ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จํานวนมากกว่า 5,588 
คน ที่สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ Internet สําหรับให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าถึง  

2. คณะฯ มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล  
3. คณะฯ มีการให้บริการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจอยู่สม่ําเสมอ 
4. คณะฯ มีระบบการสื่อสารออนไลน์คือระบบ VM-Office เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทํางาน ส่ือสารในองค์กรได้อย่างสะดวก รวม
เร็วและคล่องตัว ตลอด 24 ชั่วโมง 

สิ่งอํานวย
ความสะดวก 

1. ที่จอดรถบุคลากรและเจ้าของสัตว์ป่วย รองรบัได้ประมาณ 100 คัน 
2. ที่จอดรถจักรยานยนต์สําหรับบคุลากรและนักศึกษา รองรับได้ประมาณ 300 คัน 
3. โรงอาหารสําหรบับุคลากร นักศกึษา และบุคคลทั่วไป ณ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มข.

และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย 
4. ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมาคมศิษย์เก่า 
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ตารางที่ 3 : อาคารสถานที่ เทคโนโลย ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

อาคารอาคาร 

อาคารเรียน  มีอาคารเรียนหลัก 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ (2 ห้อง 
บรรจุได้ 200-400 คน) ห้องเรียนขนาดกลาง (7 ห้อง บรรจุได้ 80-150 คน) ห้องเรียน
เล็ก (5 ห้อง บรรจุได้ 20 คน) ห้องปฏิบัติการ (22 ห้อง) โรงเรือนสัตว์ทดลอง/สัตว์เลี้ยง 
(รองรับสัตว์เลี้ยง 30 ตัว, โค 30 ตัว, สุกร 10 ตัว, สัตว์ปีก 50 ตัว) 
โรงพยาบาลสัตว์ 
1. ห้องตรวจ จํานวน  5 ห้อง                        
2. ห้องผ่าตัด  จํานวน  2  ห้อง 
3. ห้องพักสัตว์ป่วย  จํานวน  4 ห้อง (รองรับสัตว์ป่วย จํานวน 50 ตัว)             
4. ห้องทําแผล  จํานวน  1  ห้อง 
5. ห้องเอกซเรย์  จํานวน 1 ห้อง                   
6. ห้องปฏิบัติการชันสูตร จํานวน 4 ห้อง   
7. สัตว์เคี้ยวเอี้ยง  จํานวน  1 ห้อง (คอกพักโคป่วย จํานวน 3 ตัว) 
      โรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ (โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตร โรค
สัตว์) อยูร่ะหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 
สถานฟีาร์ม ฝึกนกัศกึษา อ.วงัสะพงุ จ.เลย 
1. มีการบริการอินเตอรเ์น็ตสําหรบันักศึกษาและบุคลากร 
2. มีลานจอดรถสําหรับ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อที่เพียงพอ 
3. มีบริการที่พกัทีส่ถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย สําหรับบุคลากรภายในและหนว่ยงาน

ต่างๆในการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ดังนี ้
ก. หอพัก (สําหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นห้องพัดลม รับได ้352 คน) 
ข. ห้องพกัปรับอากาศ (มีจํานวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน) 
ค. บ้านพักรับรอง 3 หลัง 
ง. ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง (รองรับได ้80- 120 คน) 
จ. ห้องประชุมเล็ก 3 ห้อง (รองรบัได้ 30 คน) 

เทคโนโลย ี

1. คณะฯ มีระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั้งแบบผ่านระบบ Optic fiber และ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ จุดเชื่อมต่อ (WIFI) จํานวน 
22 จุด (ครอบคลุมทุกพื้นที่) ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จํานวนมากกว่า 5,588 
คน ที่สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ Internet สําหรับให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าถึง  

2. คณะฯ มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล  
3. คณะฯ มีการให้บริการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจอยู่สม่ําเสมอ 
4. คณะฯ มีระบบการสื่อสารออนไลน์คือระบบ VM-Office เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทํางาน ส่ือสารในองค์กรได้อย่างสะดวก รวม
เร็วและคล่องตัว ตลอด 24 ชั่วโมง 

สิ่งอํานวย
ความสะดวก 

1. ที่จอดรถบุคลากรและเจ้าของสัตว์ป่วย รองรบัได้ประมาณ 100 คัน 
2. ที่จอดรถจักรยานยนต์สําหรับบคุลากรและนักศึกษา รองรับได้ประมาณ 300 คัน 
3. โรงอาหารสําหรบับุคลากร นักศกึษา และบุคคลทั่วไป ณ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มข.

และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย 
4. ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมาคมศิษย์เก่า 
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ตารางที่ 4 : สื่อเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ และความรู้ด้านสัตวแพทย์สูชุ่มชน 
 

วารสารสัตวแพทย์ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยทางสัตว
แพทยศาสตร์  และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง   
บรรณาธิการ : ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอว้น     
รองบรรณาธิการ : ผศ.น.สพ.ดร.กรวธุ พนัธอ์ารีวัฒนา และ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บตุรอุดม 
กองบรรณาธิการ : Professor Kishio Hatai, Professor James A. Will,              
รศ.สพ.ญ.ดร.บงกช นพผล,ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู,                              
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์, อ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี,                                      
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา และอ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน 
ที่อยู่  : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 086-8900747, 081-5677989  โทรสาร : 043-202404 
กําหนดตีพิมพ์  :  3  ฉบับ/ปี (เริ่มปี 2549) 

จดหมายข่าวคณะ 

วัตถุประสงค์ : ดังนี้ 
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
- เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิด
ในหมู่ประชาชนทั่วไป 
รอบเวลา : ประจําวันที่ 1-15  และวันที่16-30 ของเดือน 
 

“รายการเวทีชุมชน NBT” ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น  ในรายการเวทีชุมชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการ
สร้างช่ือเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ท่ัวไป 
การออกอากาศรายการ :  ทุกวันจนัทร์ เวลา 15.30-16.00 น.  
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น  

 

“สารสาระกับสัตวแพทย์ มข.” 
 

รายการวิทยุ นานาสาระกับมหาวิทยาลยัขอนแก่น ช่วง “สารสาระกบัสัตวแพทย์ มข.” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการ
สร้างช่ือเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ท่ัวไป 
การออกอากาศรายการ :  ทุกวันจันทร์ เวลา 14.10-14.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต
และสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M. 103 เม็กกะเฮิร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
“รอบรู้กับสัตวแพทย์ มข.” 

ออกอากาศรายการ KKU Channel  รายการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อเป็นการ
สร้างช่ือเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ท่ัวไป 
ผู้ดําเนินรายการ : นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง  
การออกอากาศรายการ :  ทุกวันจนัทร์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน เวลา 11.00-11.30 น.   
ทางสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและสถานวีิทยุกระจายเสียง F.M. 103 เม็กกะเฮริ์ต มข. 



9รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตารางที่ 4 : สื่อเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ และความรู้ด้านสัตวแพทย์สูชุ่มชน 
 

วารสารสัตวแพทย์ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยทางสัตว
แพทยศาสตร์  และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง   
บรรณาธิการ : ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอว้น     
รองบรรณาธิการ : ผศ.น.สพ.ดร.กรวธุ พนัธอ์ารีวัฒนา และ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บตุรอุดม 
กองบรรณาธิการ : Professor Kishio Hatai, Professor James A. Will,              
รศ.สพ.ญ.ดร.บงกช นพผล,ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู,                              
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์, อ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี,                                      
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา และอ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน 
ที่อยู่  : คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 086-8900747, 081-5677989  โทรสาร : 043-202404 
กําหนดตีพิมพ์  :  3  ฉบับ/ปี (เริ่มปี 2549) 

จดหมายข่าวคณะ 

วัตถุประสงค์ : ดังนี้ 
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
- เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิด
ในหมู่ประชาชนทั่วไป 
รอบเวลา : ประจําวันที่ 1-15  และวันที่16-30 ของเดือน 
 

“รายการเวทีชุมชน NBT” ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น  ในรายการเวทีชุมชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการ
สร้างช่ือเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ท่ัวไป 
การออกอากาศรายการ :  ทุกวนัจนัทร์ เวลา 15.30-16.00 น.  
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น  

 

“สารสาระกับสัตวแพทย์ มข.” 
 

รายการวิทยุ นานาสาระกับมหาวิทยาลยัขอนแก่น ช่วง “สารสาระกบัสัตวแพทย์ มข.” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการ
สร้างช่ือเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ท่ัวไป 
การออกอากาศรายการ :  ทุกวันจันทร์ เวลา 14.10-14.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต
และสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M. 103 เม็กกะเฮิร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
“รอบรู้กับสัตวแพทย์ มข.” 

ออกอากาศรายการ KKU Channel  รายการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อเป็นการ
สร้างช่ือเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ท่ัวไป 
ผู้ดําเนินรายการ : นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง  
การออกอากาศรายการ :  ทุกวนัจนัทร์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน เวลา 11.00-11.30 น.   
ทางสถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและสถานวีิทยุกระจายเสียง F.M. 103 เม็กกะเฮริ์ต มข. 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษา และ

สถาบนัวิชาชพี 

 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 6 สถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะมีการ
เตรียมตัวเพ่ือรับรองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์และอาหารที่
ปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางคุณภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)  

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
1. Nippon Veterinary and Life Science University, Japan. 
2. Massey University, New Zealand. 
3. College of Animal Science and Technology. Southwest University,  The People’s Republic of 

China. 
 

ระดับคณะ 
1. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural 

Sciences, Sweden. 
2. Faculty of Veterinary Medicine,Utrech University, Netherlands.  
3. Priedrich-Loeffler-Institute Greifswald-Insel Riems, Germany.         
4. Faculty of Agriculture, National University of Laos, Lao People’s Democratic Republic. 
5. Faculty of Animal Science, Hue University, Vietnam.   
6. Faculty of Veterinary, Hanoi  University  of  Agricultural, Vietnam. 

ความร่วมมือภายในประเทศ 
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

2. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 

เป็นสมาชิกสมาพันธ์ 
1. Association of Institutions for 

Tropical Veterinary Medicine  
(AITVM) 

2. Asian Association of Veterinary 
Schools  (AAVS) 

3. South East Asia Veterinary School 
Association  (SEAVSA) 



10 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผลงานดีเด่นของคณาจารย์  
บุคลากร และนกัศึกษา



11รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผลงานดีเด่นของคณาจารย์  
บุคลากร และนกัศึกษา



12 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผลงานดีเด่นของคณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

  ในช่วงปงีบประมาณ 2554 บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินกจิกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมทัง้ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ อันนาํมาซึ่งความ
ภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้  

→ ผศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจําปี 2553 จาก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

→ อ.สพ.ญ.ปาณิสรา คุณกิตติ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award  ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36  

→ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายผู้สอนประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณในการสอนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  

→ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความ
ภาคภูมิใจ ของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554 

→ รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ ได้รับรางวัลระดับดีเลิศด้านพัฒนานักศึกษา รางวัล “เชิดชูเกียรติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2553  

→ นางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสงกรานต์ประเภทบุคลากร พร้อมโล่เกียรติยศ 
สายสะพายนางสงกรานต์ประจําปี 2554  

→ นางสาวจันทรา สาวิสัย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล The 
Best Graduate Student Poster Presentation Award  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทาง
สัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 “The International Conference on Veterinary 
Science”  

→ นางสาวศุภางค์ อุตโม นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554 ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชน์ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

→ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คว้าเหรียญทองสูงสุดใน VET GAMES ครั้งที่ 22 ในการ
แข่งขันกีฬากีฬาประเพณีสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22  

→ สพ.ญ.พิมพ์ประภา วงศ์ศรีแก้ว นักวิทยาศาสตร์สหรัฐประจําศูนย์มาโย คลินิก ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ 
มข. และอดีตอาจารย์ประจําภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ทําการวิจัยพบ"แมวเรือง
แสง" รักษาโรคเอดส์แมวได้   

→ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และรางวัลชมเชยจากการประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บุคลากรได้รบัรางวัล 
 
อาจารย์ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่นประจําปี 2553 จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 ผศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์สังกัด
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิจัย
เรื่อง “ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทย        
สู่ผู้บริโภค” ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจําปี 2553  ใน
วันที่ 28 มกราคม 2554 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในส่วนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

นั้น มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเป็นประจําทุกปี ในปี 2553 โดย
คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเป็นจํานวนทั้งสิ้น 12 
ผลงาน และได้จัดงานแถลงข่าวและมอบโล่เกียรติยศ  ผลงานวิจัย
เด่น สกว. ประจําปี 2553 ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยและเป็น
โอกาสให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  
 

อาจารย์ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award  ในงานประชุม
วิชาการนานาชาตทิางสตัวแพทยแ์ละการเลี้ยงสัตว์ ครัง้ที ่36  
      อ.สพ.ญ.ปาณิสรา คุณกิตติ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการ
สืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation 
Award โดยนําเสนอเรื่อง “A preliminary trial to evaluate the 
performance of Novel Laparoscope manipulating robot for real 

surgical tasks in porcine model” โดยมีผู้ร่วมผลงานวิจัยคือ รศ.โกวิท คําพิทักษ์  
ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย  น.ส.จินตนา สู่เสรีดํารง และ
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการ
เลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 “The International Conference on Veterinary Science” 
(36th ICVS 2010) ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2554 
 
คณะสัตวแพทย์ฯ คดัเลอืกบคุลากรสายผู้สอนทีป่ระพฤตปิฏบิัตติามจรรยาบรรณฯ ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๔ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการสอนนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ขอนแก่น ตามโครงการอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณ ตามหลักเกณฑ์ประกาศ  
คณะฯ ฉบับที่ ๒๖/๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ได้รับการคัดเลือก คือ 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสาย

ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการสอนนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้
มอบของที่ระลึกให้ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ ๙/๕๔ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔  
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บุคลากรได้รบัรางวัล 
 
อาจารย์ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่นประจําปี 2553 จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 ผศ.น.สพ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์สังกัด
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิจัย
เรื่อง “ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทย        
สู่ผู้บริโภค” ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจําปี 2553  ใน
วันที่ 28 มกราคม 2554 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในส่วนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

นั้น มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเป็นประจําทุกปี ในปี 2553 โดย
คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเป็นจํานวนทั้งสิ้น 12 
ผลงาน และได้จัดงานแถลงข่าวและมอบโล่เกียรติยศ  ผลงานวิจัย
เด่น สกว. ประจําปี 2553 ขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยและเป็น
โอกาสให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  
 

อาจารย์ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award  ในงานประชุม
วิชาการนานาชาตทิางสตัวแพทยแ์ละการเลี้ยงสัตว์ ครัง้ที ่36  
      อ.สพ.ญ.ปาณิสรา คุณกิตติ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการ
สืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation 
Award โดยนําเสนอเรื่อง “A preliminary trial to evaluate the 
performance of Novel Laparoscope manipulating robot for real 

surgical tasks in porcine model” โดยมีผู้ร่วมผลงานวิจัยคือ รศ.โกวิท คําพิทักษ์  
ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย  น.ส.จินตนา สู่เสรีดํารง และ
ผศ.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการ
เลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 “The International Conference on Veterinary Science” 
(36th ICVS 2010) ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2554 
 
คณะสัตวแพทย์ฯ คดัเลอืกบคุลากรสายผู้สอนทีป่ระพฤตปิฏบิัตติามจรรยาบรรณฯ ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๔ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนที่ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการสอนนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ขอนแก่น ตามโครงการอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณ ตามหลักเกณฑ์ประกาศ  
คณะฯ ฉบับที่ ๒๖/๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ได้รับการคัดเลือก คือ 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสาย

ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการสอนนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้
มอบของที่ระลึกให้ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ ๙/๕๔ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔  
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อาจารยค์ณะสตัวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล ศษิย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ของสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจาํปี 2554 
ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ไ ด้ เ ข้ า รั บ ร า ง วั ล  ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ ห่ ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ข อ ง ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554 จาก รศ .ดร .กิตติชัย ไตรรัตนศิ ริชัย 
อธิการบดี ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้าเรารัก มข. ปี 
2554 ในวันที่ 23 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลต่อไป 

 
อาจารยค์ณะสตัวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดบัดีเลศิด้านพฒันานกัศกึษา 
รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล
ระดับดีเลิศด้านพัฒนานักศึกษา จากผลการคัดเลือกรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจําปี 2553 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สนับสนุน ส่งเสริม 
สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จากการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการและ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 157/2554 ประกาศ ณ 31 มกราคม  2554  

 
รางวัลชนะเลศิประกวดนางสงกรานต์ ประจําปี 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณอาคาร
จตุรมุข อุทยานเกษตร ในวันที่ 11 เมษายน 2554 โดยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้
ร่วมในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีและ  
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ร่วมในกิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้อาวุโสในงาน 
นอกจากนี้นางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะ บุคลากร

สังกัดงานนโยบายและแผน สํานักงานคณบดี ได้คว้ารางวัลชนะเลิศนาง
สงกรานต์ประเภทบุคลากร พร้อมโล่เกียรติยศ สายสะพายนางสงกรานต์
ประจําปี 2554  
 
 
นักศึกษาได้รบัรางวัล 
 

นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ 
ได้รับรางวัล The Best Graduate Student Poster 
Presentation Award 
          นางสาวจันทรา สาวิสัย  นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล 
The Best Graduate Student Poster Presentation 
Award  โดยนําเสนอเรื่อง “Intramuscular immunization with 
a plasmid DNA encoding E-protein from Classical Swine 

Fever Virus induces a neutralizing antibody in mouse model” และมีผู้ร่วมในผลงานคือ นางสาว
ศันศนีย์ สุพรรณคง และ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) ใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 “The International Conference 
on Veterinary Science” (36th ICVS 2010) ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2554 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554 ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน 
บําเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน    
นางสาวศุภางค์ อุตโม นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ได้รับคัดเลือกเข้า
รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนา
เยาวชน บําเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากสํานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสํานักงานดังกล่าวได้ดําเนินการสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน จํานวน 11 สาขากิจกรรม ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับพระราชทานโล่และ
เกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อง
ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที ่ 20 กันยายน 2554 ณ ศูนย์
เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  
  นางสาวศุภางค์ อุตโม ได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน
อยู่เสมอ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และส่วนรวม เป็นผู้
มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรม
และงานต่างๆ อยู ่เสมอ ช่วยเหลืองานต่างๆของสถาบันตั ้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ได้เป็นสมาชิกของกลุ ่มเยาวชนผู ้นําเยาวชนสํานึกรักษ์
แผ่นดินทอง ของเครือข่ายจุฬา-ชนบท และกลุ่มเยาวชนล้านนาอาสา 
และเป็นคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เมื่อเข้ามาศึกษาต่อยัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551 ได้เข้ามาช่วยงาน
ในส่วนรวมของมหาว ิทยาลัยในเก ือบทุกกิจกรรม ได ้เป ็น
ประธานชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชาวเหนือได้คิดริเริ ่ม
สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ต่างๆ มากมาย ซึ ่งเป็นผลงานที ่ได้
ประจักษ์แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อย่างดียิ ่ง อีกทั ้งยังได้ทุ ่มเท เสียสละและอุทิศตนในการจัด
ก ิจกรรมที ่เป ็นประโยชน ์ต ่อส ังคมส ่วนรวม  ไม ่ว ่าจะเป ็น
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ได้เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยเข ้าค่ายร ่วมอาสาและพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายมข.-มช. 
ครั้งที่ 18-20 ครั้งที่ 18-20 และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนผู้นําองค์กรกิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศ
เวียดนาม และในปี 2553 ได้เป็นรองเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับกิตติบัตร        
ผู ้ปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตรด ีเด ่นในป ีการศ ึกษา  2552-2553  ได ้ร ับรางว ัลน ักศ ึกษาต ้นแบบ
มหาว ิทย าล ัย ขอนแก ่น  ป ีก า รศ ึกษา  2553 และ ได ้ร ับ ก า ร เ ล ือ กตั ้ง จ ากสมาช ิกสภาน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเลขานุการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554  จาก
กิจกรรมและผลงานของนางสาวศุภางค์ อุตโม จึงนับว่าเป็น ผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กอปรด้วยวิทยา จริยา ปัญญา สมควรแก่การเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน  
 
 
 
 



15รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554 ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน 
บําเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน    
นางสาวศุภางค์ อุตโม นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ได้รับคัดเลือกเข้า
รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554ประเภทเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนา
เยาวชน บําเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากสํานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสํานักงานดังกล่าวได้ดําเนินการสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน จํานวน 11 สาขากิจกรรม ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับพระราชทานโล่และ
เกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่อง
ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที ่ 20 กันยายน 2554 ณ ศูนย์
เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  
  นางสาวศุภางค์ อุตโม ได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน
อยู่เสมอ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และส่วนรวม เป็นผู้
มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรม
และงานต่างๆ อยู ่เสมอ ช่วยเหลืองานต่างๆของสถาบันตั ้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ได้เป็นสมาชิกของกลุ ่มเยาวชนผู ้นําเยาวชนสํานึกรักษ์
แผ่นดินทอง ของเครือข่ายจุฬา-ชนบท และกลุ่มเยาวชนล้านนาอาสา 
และเป็นคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เมื่อเข้ามาศึกษาต่อยัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551 ได้เข้ามาช่วยงาน
ในส่วนรวมของมหาว ิทยาลัยในเก ือบทุกกิจกรรม ได ้เป ็น
ประธานชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชาวเหนือได้คิดริเริ ่ม
สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ต่างๆ มากมาย ซึ ่งเป็นผลงานที ่ได้
ประจักษ์แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อย่างดียิ ่ง อีกทั ้งยังได้ทุ ่มเท เสียสละและอุทิศตนในการจัด
ก ิจกรรมที ่เป ็นประโยชน ์ต ่อส ังคมส ่วนรวม  ไม ่ว ่าจะเป ็น
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ได้เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยเข ้าค่ายร ่วมอาสาและพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายมข.-มช. 
ครั้งที่ 18-20 ครั้งที่ 18-20 และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนผู้นําองค์กรกิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศ
เวียดนาม และในปี 2553 ได้เป็นรองเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับกิตติบัตร        
ผู ้ปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตรด ีเด ่นในป ีการศ ึกษา  2552-2553  ได ้ร ับรางว ัลน ักศ ึกษาต ้นแบบ
มหาว ิทย าล ัย ขอนแก ่น  ป ีก า รศ ึกษา  2553 และ ได ้ร ับ ก า ร เ ล ือ กตั ้ง จ ากสมาช ิกสภาน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเลขานุการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554  จาก
กิจกรรมและผลงานของนางสาวศุภางค์ อุตโม จึงนับว่าเป็น ผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กอปรด้วยวิทยา จริยา ปัญญา สมควรแก่การเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน  
 
 
 
 



16 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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นกัศกึษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คว้าเหรียญทองสูงสุดใน VET GAMES ครั้งที่ 22 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในกิจกรรม กีฬาประเพณี    
สัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 (Vet Games 22) วันที่ 4–6 ธันวาคม 2553            
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
เจ้าภาพในปีนี้ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาเข้า
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และคว้าเหรียญทองมาได้ 4 เหรียญ จากกีฬา 4 ประเภท
กีฬาคือเปตอง วอลเลย์บอลทีมชาย แบดมินตันหญิงเดี่ยว และฟุตบอลชาย นอกจากนี้
ยังได้รับโล่ห์รางวัลใน
ฐานะที่ครองเหรียญ

ทองสูงสุดในการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ 
ประจําปีนี้ด้วย 
 
 
ศิษย์เก่า 
 
ศษิย์เก่าสตัวแพทย์ มข. วิจยั พบ"แมวเรืองแสง" รักษาโรคเอดส์ได ้

สพ.ญ.พิมพ์ประภา วงศ์ศรีแก้ว (นักวิทยาศาสตร์สหรัฐประจําศูนย์มาโย 
คลินิก) ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข. และอดีตอาจารย์ประจําภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เผยความก้าวหน้าในการ
วิจัยเพื่อหาทางต่อสู้กับไวรัสเอชไอวี ต้นตอโรคเอดส์ โดยอาศัยผลการทดลองที่
ได้จากแมวเรืองแสง  นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในสหรัฐอเมริกา ได้ทําการ
ทดลองโดยการนําแมวมาตัดต่อพันธุกรรมด้วยยีน 2 ชนิด คือยีนที่ผลิตโปรตีน
ต้านเอดส์ เรียกว่า "Feline immunodeficiency virus" หรือ "เอฟไอวี" และ
การใช้ยีน จีพีเอฟ (GFP) ซึ่งเป็นยีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแมงกะพรุนเรือง

แสง ซึ่งทําให้แมวเกิดการเรืองแสงสีเขียว เมื่อถูกส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อติดตามการทํางานของยีน  การ
ทดสอบลูกแมวเรืองแสงพบว่า ต้านการติดเชื้อได้ดี ในขณะที่มีลูกแมว 2 ตัวสืบพันธุ์มีลูกได้ โดยที่ลูกแมวยังคงมี
ยีนใหม่อยู่ แต่การทดลองดังกล่าวถูกติงว่า กระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์มาก
เกินไป และเตือนว่าให้ลดจํานวนสัตว์ทดลองลงให้มากกว่านี้  ทั้งนี้ การส่อง
ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตนั้นเพื่อตรวจสอบความสามารถว่าแมวนั้นสามารถ
ผลิตโปรตีนรักษาเอดส์ได้เช่นเดียวกับลิงแสมหรือไม่ โดยยีนที่ได้จากโปรตีน
และแมงกะพรุนเรืองแสงจะทํางานสัมพันธ์กัน โดยยีนเรืองแสงจากแมงกะพรุน
ใช้สําหรับติดตามการทํางานของยีนอีกชนิดหนึ่ง โดยขั้นตอนเริ่มจาก นักวิจัย
ใช้ไวรัสที่ไม่มีอันตรายถ่ายโอนยีนเข้าไปในไข่ของแมวตัวเมียที่นําออกมา
ระหว่างการทําหมัน จากน้ันนําไข่ไปปฏิสนธิในหลอดทดลอง (IVF) และนําฝัง
ในแม่อุ้มบุญ โดยทําการทดลองมากถึง 22 ครั้งจึงได้ลูกแมว 5 ตัว แต่รอดชีวิตเพียง 3 ตัว โดยมี 2 ตัวสุขภาพดี 
แต่อีก 1 ตัว มีปัญหาสุขภาพแต่นักวิจัยไม่เชื่อว่าเกิดจากการดัดแปลงยีน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาได้ทดลอง
ฉายแสงอัลตราไวโอเลตบนตัวลูกแมวพบว่า สามารถเรืองแสงได้ ซึ่งช่วยยืนยันได้ด้วยว่า มีการผลิตโปรตีนอยู่ใน
เนื้อเยื่อ เมื่อนําเซลล์ลูกแมวเหล่านี้ออกมาทดสอบพบว่า สามารถต้านการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในแมวหรือ FIV ได้
ดีกว่าเซลล์จากแมวปกติ ในขณะที่มีลูกแมว 2 ตัวสามารถสืบพันธุ์มีลูกได้ โดยที่ลูกแมวรุ่นหลังทั้งหมดยังคงมียีน
ใหม่อยู่ 
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นกัศกึษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คว้าเหรียญทองสูงสุดใน VET GAMES ครั้งที่ 22 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในกิจกรรม กีฬาประเพณี    
สัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 (Vet Games 22) วันที่ 4–6 ธันวาคม 2553            
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
เจ้าภาพในปีนี้ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาเข้า
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และคว้าเหรียญทองมาได้ 4 เหรียญ จากกีฬา 4 ประเภท
กีฬาคือเปตอง วอลเลย์บอลทีมชาย แบดมินตันหญิงเดี่ยว และฟุตบอลชาย นอกจากนี้
ยังได้รับโล่ห์รางวัลใน
ฐานะที่ครองเหรียญ

ทองสูงสุดในการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ 
ประจําปีนี้ด้วย 
 
 
ศิษย์เก่า 
 
ศษิย์เก่าสตัวแพทย์ มข. วิจยั พบ"แมวเรืองแสง" รักษาโรคเอดส์ได ้

สพ.ญ.พิมพ์ประภา วงศ์ศรีแก้ว (นักวิทยาศาสตร์สหรัฐประจําศูนย์มาโย 
คลินิก) ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข. และอดีตอาจารย์ประจําภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เผยความก้าวหน้าในการ
วิจัยเพื่อหาทางต่อสู้กับไวรัสเอชไอวี ต้นตอโรคเอดส์ โดยอาศัยผลการทดลองที่
ได้จากแมวเรืองแสง  นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในสหรัฐอเมริกา ได้ทําการ
ทดลองโดยการนําแมวมาตัดต่อพันธุกรรมด้วยยีน 2 ชนิด คือยีนที่ผลิตโปรตีน
ต้านเอดส์ เรียกว่า "Feline immunodeficiency virus" หรือ "เอฟไอวี" และ
การใช้ยีน จีพีเอฟ (GFP) ซึ่งเป็นยีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแมงกะพรุนเรือง

แสง ซึ่งทําให้แมวเกิดการเรืองแสงสีเขียว เมื่อถูกส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อติดตามการทํางานของยีน  การ
ทดสอบลูกแมวเรืองแสงพบว่า ต้านการติดเชื้อได้ดี ในขณะที่มีลูกแมว 2 ตัวสืบพันธุ์มีลูกได้ โดยที่ลูกแมวยังคงมี
ยีนใหม่อยู่ แต่การทดลองดังกล่าวถูกติงว่า กระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์มาก
เกินไป และเตือนว่าให้ลดจํานวนสัตว์ทดลองลงให้มากกว่านี้  ทั้งนี้ การส่อง
ด้วยแสงอัลตราไวโอเลตนั้นเพื่อตรวจสอบความสามารถว่าแมวนั้นสามารถ
ผลิตโปรตีนรักษาเอดส์ได้เช่นเดียวกับลิงแสมหรือไม่ โดยยีนที่ได้จากโปรตีน
และแมงกะพรุนเรืองแสงจะทํางานสัมพันธ์กัน โดยยีนเรืองแสงจากแมงกะพรุน
ใช้สําหรับติดตามการทํางานของยีนอีกชนิดหนึ่ง โดยขั้นตอนเริ่มจาก นักวิจัย
ใช้ไวรัสที่ไม่มีอันตรายถ่ายโอนยีนเข้าไปในไข่ของแมวตัวเมียที่นําออกมา
ระหว่างการทําหมัน จากนั้นนําไข่ไปปฏิสนธิในหลอดทดลอง (IVF) และนําฝัง
ในแม่อุ้มบุญ โดยทําการทดลองมากถึง 22 ครั้งจึงได้ลูกแมว 5 ตัว แต่รอดชีวิตเพียง 3 ตัว โดยมี 2 ตัวสุขภาพดี 
แต่อีก 1 ตัว มีปัญหาสุขภาพแต่นักวิจัยไม่เชื่อว่าเกิดจากการดัดแปลงยีน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาได้ทดลอง
ฉายแสงอัลตราไวโอเลตบนตัวลูกแมวพบว่า สามารถเรืองแสงได้ ซึ่งช่วยยืนยันได้ด้วยว่า มีการผลิตโปรตีนอยู่ใน
เนื้อเยื่อ เมื่อนําเซลล์ลูกแมวเหล่านี้ออกมาทดสอบพบว่า สามารถต้านการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในแมวหรือ FIV ได้
ดีกว่าเซลล์จากแมวปกติ ในขณะที่มีลูกแมว 2 ตัวสามารถสืบพันธุ์มีลูกได้ โดยที่ลูกแมวรุ่นหลังทั้งหมดยังคงมียีน
ใหม่อยู่ 
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คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
รางวัลชมเชยจากการประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

  คณะส ัตวแพทยศาสตร ์ ได ้เข ้าร ่วมก ิจกรรมประเพณ ีลอยกระทง  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2553 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณ
บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี 
ร ่วมพ ิธ ีเป ิดงานประเพณีลอยกระทง  โดยร ่วมลอยกระทงก ับคณะผู ้บร ิหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมเป็นกําลังใจในการประกวดนางนพมาศ  
  โดย นางสาวขันน้ําทอง พูลน้อย เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวดนาง  
นพมาศ และคณะฯ ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด
กระทง ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรางวัลชมเชย
จากการประกวดกระทงขนาดเล ็ก  ประเภทอน ุร ักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โดยนายสันติ คู ่กระสังข์ บุคลากรงาน
บริหารและธุรการ สังกัดสํานักงานคณบดี เป็นผู้ออกแบบ    

         นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษาได้ส่งขบวนแห่และรถกระทง ร่วมในงาน ทั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีให้คงไว้ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



18 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1   
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริม

ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์



20 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คุณลักษณะบัณฑติพึงประสงค์ 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

สัตวแพทย์ต้องทํางานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนและสัตว์  ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่
ค่อนข้างหลากหลาย และสังคมมีความคาดหวังให้สัตวแพทย์มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยความเมตตา 
กรุณา ต่อสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไว้ 8 ประการ คือ 

1. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
2. เป็นผู้อดทน ใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิได้อย่างต่อเนือ่ง  
3. มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
4. มีความสามารถประกอบวิชาชพีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
6. มีความรู้ ความสามารถในภาษาต่างประเทศในระดับส่ือสารอย่างน้อยอีก 1 ภาษา  
7. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ด ีและทํางานเปน็ทีมได ้  
8. มีความรับผิดชอบ ดํารงตนและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสม เสียสละอุทิศตนและมีความเป็นผู้นํา  

 

 ท่ีมา :   ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  พฤษภาคม 2554 
 
สภาวชิาชีพการสัตวแพทย ์

สําหรับสัตวแพทยสภา ซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานทั้งหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ      
สัตวแพทย์  ก็ได้มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553 โดย
กําหนดให้ผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่     
ปีการศึกษา 2553 ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
ซึ่งจากการประชุมระดมสมองในเรื่องความสามารถที่บัณฑิตสัตวแพทย์ต้องมีเมื่อจบการศึกษา สัตวแพทยสภาจึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชึ้น เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545  โดยได้กําหนดเป็นมาตรฐานวิชาชีพไว้ 3 หมวด 
ประกอบด้วย  
 หมวดที ่  1  ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และเอกลักษณ์ประจําตัว   
  หมวดที่  2  ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านสัตวแพทย์  
        หมวดที่  3  ความสามารถในการปฏิบัต ิ 
 

  ท่ีมา :   คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553  โดยศูนย์ประเมินความรู้ 
   ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสัตวแพทยสภา  
   พิมพ์ครั้งที่ 1  เมื่อ มกราคม 2554  
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คุณลักษณะบัณฑติพึงประสงค์ 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

สัตวแพทย์ต้องทํางานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนและสัตว์  ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่
ค่อนข้างหลากหลาย และสังคมมีความคาดหวังให้สัตวแพทย์มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยความเมตตา 
กรุณา ต่อสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไว้ 8 ประการ คือ 

1. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
2. เป็นผู้อดทน ใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิได้อย่างต่อเนือ่ง  
3. มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
4. มีความสามารถประกอบวิชาชพีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
6. มีความรู้ ความสามารถในภาษาต่างประเทศในระดับส่ือสารอย่างน้อยอีก 1 ภาษา  
7. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ด ีและทํางานเปน็ทีมได ้  
8. มีความรับผิดชอบ ดํารงตนและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสม เสียสละอุทิศตนและมีความเป็นผู้นํา  

 

 ท่ีมา :   ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  พฤษภาคม 2554 
 
สภาวชิาชีพการสัตวแพทย ์

สําหรับสัตวแพทยสภา ซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานทั้งหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ      
สัตวแพทย์  ก็ได้มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553 โดย
กําหนดให้ผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่     
ปีการศึกษา 2553 ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
ซึ่งจากการประชุมระดมสมองในเรื่องความสามารถที่บัณฑิตสัตวแพทย์ต้องมีเมื่อจบการศึกษา สัตวแพทยสภาจึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชึ้น เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545  โดยได้กําหนดเป็นมาตรฐานวิชาชีพไว้ 3 หมวด 
ประกอบด้วย  
 หมวดที ่  1  ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และเอกลักษณ์ประจําตัว   
  หมวดที่  2  ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านสัตวแพทย์  
        หมวดที่  3  ความสามารถในการปฏิบัต ิ 
 

  ท่ีมา :   คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553  โดยศูนย์ประเมินความรู้ 
   ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสัตวแพทยสภา  
   พิมพ์ครั้งที่ 1  เม่ือ มกราคม 2554  
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หลักสูตร 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จนปัจจุบันมีหลักสูตรในระดับปริญญา
ตรีในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตว-
แพทย์ 1 หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาบัตรบัณฑิต 3 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 

 
ระดับปรญิญาตร ี
 หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์) 
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (ปกต/ิพิเศษ) 

สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตรบัณฑติ) 
 
ระดับบณัฑติศกึษา 
หลกัสตูรประกาศนยีบตัรทางสัตวแพทย ์
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง 

ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก (สัตว์เลี้ยง) 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวชิาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์  

(ปกต/ินานาชาติ) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก (สาขาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์) 
Grad. Dip. Vet.(Livestock Diseases and Health Management) 

ปริญญาโท  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสบืพันธุ์สัตว ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การสืบพันธุ์สัตว์) 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์) 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย ์ (ปกติ/นานาชาต)ิ 

วท.ม. (สหวิทยาการสัตวแพทย)์ 
M.Sc. (in Interdisciplinary Veterinary Science 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทยส์าธารณสุข 
วท.ม. (สัตวแพทย์สาธารณสุข) 

ปริญญาเอก  
 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสตัวแพทย ์(ปกต/ินานาชาติ) 

ปร.ด. (สหวิทยาการสัตวแพทย)์ 
Ph.D. (Interdisciplinary Veterinary Science) 
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จํานวนนักศกึษา ระดับปริญญาตร ี
  
 

ตารางที่ 5 :  นักศึกษารับเข้าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต  
ปีการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

2530-2535 208 80 288 
2536-2540 217 102 319 
2541-2545 163 224 387 

2546 24 35 59 
2547 26 50 76 
2548 47 61 108 
2549 34 73 107 
2550 45 64 109 
2551 44 63 107 
2552 35 69 104 
2553 39 57 96 
2554 39 64 103 
รวม  921 942 1,863 

ข้อมูล :   จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ตารางที่ 6 :  ผู้สําเร็จการศึกษา หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตร์ 

ปีการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน)  รวม (คน) 
2535 15 18 33 
2536 22 7 29 
2537 21 12 33 
2538 36 12 48 
2539 33 15 48 
2540 37 12 49 
2541 44 13 57 
2542 28 13 41 
2543 43 15 58 
2544 32 18 50 
2545 26 27 53 
2546 38 46 84 
2547 30 49 79 
2548 42 38 80 
2549 27 43 70 
2550 29 42 71 
2551 21 35 56 
2552 23 44 67 
2553 30 59 89 
รวม  577 518 1,095 

ข้อมูล :   จาก งานบริการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ตารางที่ 7 :  ผู้สําเร็จการศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย ์
ปีการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

2548 1 0 1 
2551 1 2 3 
2552 1 1 2 
2553 - - - 
รวม 3 3 6 

ข้อมูล :   จาก งานบริการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ข้อมูล :   จาก งานบริการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ตารางที่ 7 :  ผู้สําเร็จการศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตร์การสัตวแพทย ์
ปีการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

2548 1 0 1 
2551 1 2 3 
2552 1 1 2 
2553 - - - 
รวม 3 3 6 

ข้อมูล :   จาก งานบริการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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จํานวนนักศกึษา ระดับบณัฑิตศึกษา 
 

ตารางที่ 8 :  นักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการ 
ศึกษา 

ระดับปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

สัตว์เลี้ยง 
โรคและการจัดการสุขภาพ

ในปศุสัตว์ วิทยาการ
สืบพันธุ์ 

สัตวแพทย์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์
การสัตว
แพทย์ 

สหวิทยาการ สหวิทยาการสัตวแพทย์ 

ปกติ นานาชาต ิ ปกติ พิเศษ ปกติ นานาชาต ิ ปกติ นานาชาต ิ
2546 - - - 2 - - - - - - - 
2547 - - - 3 - - - - - - - 
2548 1 - - 5 - - - - - - - 
2549 3 - - 4 - - - - - - - 
2550 2 - - 1 18 - 4 - - - - 
2551 2 - - 2 - 9 4 - - - - 
2552 2 - - - - 3 7 - - - - 
2553 - - - 1 - 4 4 2 - - 3 
2554 3 - - 1 1 4 6 4 - 10 - 

 
 

ตารางที่ 9 :  ผู้สําเร็จการศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก  
ปีการศึกษา /หลักสูตร สัตว์เลี้ยง โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ รวม ปกติ นานาชาติ  

2548  1  0 0 1  
2549  2  0 0 2  
2550  2  0 0 2  
2551  1 0 0 1  
2552 2 0 0 2 
2553 - - - - 
รวม  8 0 0 8 

 
 

ตารางที่ 10 :  ผู้สําเร็จการศกึษา หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
ปีการ 
ศึกษา 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  

วิทยาการ
สืบพันธุ ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์ 

สหวิทยาการ สหวิทยาการสัตวแพทย์ รวม  
(คน) 

ปกติ พิเศษ ปกติ นานาชาติ ปกติ นานาชาติ 
2547 1 - - - - - - - 1 
2548 1 - - - - - - - 1 
2549 1 - - - - - - - 1 
2550 2 - - - - - - - 2 
2551 4 3 - 1 - - - - 8 
2552 3 7 4 1 - - - - 15 
2553 2 6 3 - - - - - 11 
รวม 14 16 7 2 0 0 0 0 39 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานบริการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ วันที่ 12 กันยายน 2554 
 
 
 
 
 
 
 



24 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รบัการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่
ประจําปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 

 
ตารางที่ 11 :  ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

คา่
น้ําหนกั ระดับคณุภาพงานวจิัย จํานวน

บทความ 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0 0 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(Processding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 
3 1.5 

0.75 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(Processding) หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ได้รับการยอมรับในสาขา 

11 8.25 

1.00 มีการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไดร้ับการยอมรับในสาขา หรอืใน
ระดับสากล เชน่ ISI หรือ Scopus         

1 1 

รวม 15 10.75 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 15 

ร้อยละ 71.67 
 
ตารางที่ 12 :  ผลการดําเนินงานของผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล นักศึกษา สิ่งตีพิมพ์ ค่า
นํ้าหนัก 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
1 505180004-7 นายเจษฎาพร อรุณไพร (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 
2554) เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของโรค
เลปโตสไปโรซีสในโค-กระบือในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังและ
พ้ืนที่ดอน แห้งแล้วในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”  

0.75 

2 505180017-8 นายสุทธิดล ไชยชิน (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU 
Veterinary Journal  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2553) เร่ือง “ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคม
ไพโลแบคเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว”์ 

0.75 

3 505180006-3 นายเทวิน แสวงสิน (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU 
Veterinary Journal  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2554) เร่ือง “ความชุกและปัจจัยต่อการปนเปื้อนเชื้อ 
Campylobacter ในฟาร์มไก่ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงใน
ระบบอินทรีย์ เปรียบเทียบกับระบบฟาร์มแบบด้ังเดิม” 

0.75 

4 505180007-1 นายนพดล สุภัควรกุล (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มีนาคม 2554) เร่ือง “การศึกษาความชุกและปัจจัย
เสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในโค (Brucella abortus) ใน 
ตลาดนัดซื้อขาย โค-กระบือ จังหวัดร้อยเอ็ด” 

0.75 

5 505180016-0 นายสมวงศ์ คงเพชร  (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 2  (เมษายน-
มิถุนายน 2554) เร่ือง “ฟาร์มมาตรฐานกับการมีเชื้อซัล
โมเนลลาในฟาร์มสุกร” 

0.75 

6 505180021-7 นายเดชา  สิทธิกล (ปกติ) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU Veterinary 
Journal ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๔) 
เร่ือง “ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุกร 

0.75 



25รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รบัการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่
ประจําปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 

 
ตารางที่ 11 :  ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

คา่
น้ําหนกั ระดับคณุภาพงานวจิัย จํานวน

บทความ 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

0.25 มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0 0 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(Processding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 
3 1.5 

0.75 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(Processding) หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ได้รับการยอมรับในสาขา 

11 8.25 

1.00 มีการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไดร้ับการยอมรับในสาขา หรอืใน
ระดับสากล เชน่ ISI หรือ Scopus         

1 1 

รวม 15 10.75 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 15 

ร้อยละ 71.67 
 
ตารางที่ 12 :  ผลการดําเนินงานของผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล นักศึกษา สิ่งตีพิมพ์ ค่า
นํ้าหนัก 

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
1 505180004-7 นายเจษฎาพร อรุณไพร (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 
2554) เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของโรค
เลปโตสไปโรซีสในโค-กระบือในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังและ
พ้ืนที่ดอน แห้งแล้วในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”  

0.75 

2 505180017-8 นายสุทธิดล ไชยชิน (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU 
Veterinary Journal  ปีที่ 20 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2553) เร่ือง “ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนแคม
ไพโลแบคเตอร์ในซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์” 

0.75 

3 505180006-3 นายเทวิน แสวงสิน (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU 
Veterinary Journal  ปีที่ 21 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2554) เร่ือง “ความชุกและปัจจัยต่อการปนเปื้อนเชื้อ 
Campylobacter ในฟาร์มไก่ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงใน
ระบบอินทรีย์ เปรียบเทียบกับระบบฟาร์มแบบด้ังเดิม” 

0.75 

4 505180007-1 นายนพดล สุภัควรกุล (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มีนาคม 2554) เร่ือง “การศึกษาความชุกและปัจจัย
เสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในโค (Brucella abortus) ใน 
ตลาดนัดซื้อขาย โค-กระบือ จังหวัดร้อยเอ็ด” 

0.75 

5 505180016-0 นายสมวงศ์ คงเพชร  (ปกติ) ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับท่ี 2  (เมษายน-
มิถุนายน 2554) เร่ือง “ฟาร์มมาตรฐานกับการมีเชื้อซัล
โมเนลลาในฟาร์มสุกร” 

0.75 

6 505180021-7 นายเดชา  สิทธิกล (ปกติ) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU Veterinary 
Journal ปีที่ 21 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๔) 
เร่ือง “ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากสุกร 

0.75 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล นักศึกษา สิ่งตีพิมพ์ ค่า
นํ้าหนัก 

ซากสุกร น้ําใช้ และพนักงานฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ในเขต
จังหวัดขอนแก่น” 

7 505180009-7 นางปรียาภรณ์  สุระชน  (ปกติ) Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (8) 939-
944,2011 ISSN:1680-5593  Medwell Journals,2011 
เร่ือง “Screening of Lactic Acid Bacteria Isolated from 
Chicken Ceca for In vitro Growth Inhibition of 
Salmonella enteritica Serovar Enteritidis” 

1 

8 515180017-9 นายสมหมาย ขาวผิว (พิเศษ) ตีพิมพ์ลงในสัตวแพทย์มหานครสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 เร่ือง “ความชุกของเมตา
เซอร์คาเรียในปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบ ปลากระมัง 
และปลาสร้อยขาว ในแม่น้ําซีเขตอําเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร” 

0.75 

9 515180016-1 นางสาวปาริฉัตร กุบแก้ว 
(พิเศษ)   

ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU 
Veterinary Journal  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2553) เร่ือง “ผลของเมลามีนต่อการ
เจริญเติบโต ระดับภูมิคุ้มกัน ค่าโลหิตวิทยาและพยาธิ
สภาพในปลาดุกลูกผสม” 

0.75 

10 515180022-6 นายสุภาพ  มีโชค (พิเศษ) ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ 
๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓ ) เร่ือง “ผลของ
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0.75 

11 515180023-4 นายศิริคมสันต์ หาสุข (พิเศษ) ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ 
๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๓ ) เร่ือง “ปริมาณสาร
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0.75 

สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 
12 515180024-2 Mr.HOAI NAM NGUYEN การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. คร้ังที่ 11 

“อาเซียนกับโอกาสธุรกิจปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสัตว
แพทย์ไทย เร่ือง “Survey of Neospora caninum Infection 
in Swamp Buffaloes and Beef Cattle in Khon 
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0.5 
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0.5 
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“อาเซียนกับโอกาสธุรกิจปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง และสัตว
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0.5 
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15 505180026-7 นางสาวไพลิน  ตระกูลสันติรัตน์ ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. หรือ KKU 

Veterinary Journal  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
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ปกติกับสุนัขที่เป็นโรคข้อเสื่อม” 

0.75 

รวม  
หมายเหตุ  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2553  จํานวน  15 คน 
 
 
 



26 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

24 
 

 

ภาวะมีงานทําของบัณฑิตสตัวแพทย์  ปีการศึกษา 2552 
  

ในปีการศึกษา 2552 มีผู้สําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 68 คน มีผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรและตอบแบบสอบถามจํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 95.59 ของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา พร้อมนี้ได้นําเสนอข้อมูลย้อนหลังของภาวะการมีงานทําของบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึง     
ปีการศึกษา 2552 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 13 :  ภาวะการมีงานทําของบัณฑติสัตวแพทย ์

คุณภาพบัณฑิต ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2550 2551 2552 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
• จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 70 59 68 
•  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ (คน) 67 56 65 
•  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา (คน) 61 46 59 
• จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา (คน) 0 0 2 
• จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ (คน) 6 10 6 
• เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) NA 23,147.45 19,844.24 

• ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองเรื่องการมีงานทํา 100% 100% 100% 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

• จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 70 59 68 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.77 
(75.40%) 

3.83 
(76.60%) 

4.06 
(81.20%) 

• จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 19 17 35 

• ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ  
การศึกษาระดับปริญญาตรี 35.19% 36.96% 63.65% 

• จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 2 8 15 
ที่มา :  ผลการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2553 
 
 
 

รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บณัฑิต ปกีารศึกษา 2552 
 

จากรายงานความพึ งพอ ใจผู้ ใ ช้ บัณฑิ ต ปีการศึ กษา  2552 ของคณะสั ตวแพทยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทั้งหมดทุกด้าน โดยจําแนกตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (85%)   
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (79.95%)   
3. ด้านทักษะทางปัญญา (78.15%)   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (83.35%)   
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (79.05%)  
6. ความพึงพอใจในภาพรวมที่สะท้อนคุณลักษณะเด่นตามอัตลักษณ์ และบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(81.27%) 
 

   ที่มา :  จากรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2552 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 



27รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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จากรายงานความพึ งพอ ใจผู้ ใ ช้ บัณฑิ ต ปีการศึ กษา  2552 ของคณะสั ตวแพทยศาสต ร์ 
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2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (79.95%)   
3. ด้านทักษะทางปัญญา (78.15%)   
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(81.27%) 
 

   ที่มา :  จากรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2552 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 

การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 



28 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ด้านวิจัย 
 
ตารางที่ 14 :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีพ.ศ. 2553   
    (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) 

ค่า
น้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย จํานวน

บทความ 
คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ 0 0 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0 0 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. 10 5 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสารSJR  (SCImago Journal Rank:www.scimagoir.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3หรือ 4 ในปีล่าสุดใน subject category  ท่ี
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

5 3.75 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสารSJR  (SCImago Journal Rank:www.scimagoir.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1หรือ 2 ในปีล่าสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลของ ISI 

4 4 

รวม 19 12.75 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด(รวมลาศึกษาต่อ) 71 

ร้อยละ 17.96 
ระดับคะแนน 5 4.49 

 
ตารางที่ 15 :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2553  
   (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 

รายละเอียด จํานวน 
จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  (เรื่อง) 9 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 71 

คิดเป็นร้อยละ 12.68 
รายละเอยีดผลการดําเนินงาน  

Researcher, Research Utilization, Type be used, Date 
1 ไชยพัศร์ ธํารงยศวิทยากุล 

โรคท่ีสําคัญในโค กระบือ 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ (โครงการ FAO)  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 6 ตุลาคม 2553 

2 วีรพล ทวีนันท์ 
ปรสิตท่ีสําคัญในสัตว์เลี้ยง 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : ถ่ายทอดความรู้ในรายการ KKU Channel รอบรู้กับสัตวแพทยศาสตร์ มข.  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 6 ตุลาคม 2553 

3 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 



29รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Researcher, Research Utilization, Type be used, Date 
การเป็นสัดและการผสมเทียม (โค) 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 17 มีนาคม 2554 

4 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
ปัญหาผสมไม่ติด ผสมซํ้า ปัญหาหลังคลอดและการป้องกัน 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 17 มีนาคม 2554 

5 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
ประวัติการผสมเทียม 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 15 มีนาคม 2554 

6 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
การจัดการสุขภาพโคนมในช่วงวิกฤต : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธ์หลังคลอด 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : เสวนาโคนม 25 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 7 พฤษภาคม 2554 

7 เจษฎา จิวากานนท์ 
โรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : จัดอบรมเกษตรกรในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมและป้องกัน
โรค PRRS แก่เกษตรกรผุ้เลี้ยงสุกรรายย่อยในจังหวัดหนองคาย  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 23 พฤษภาคม 2554 

8 
 
 

สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 
พีอาร์อาร์เอส การควบคุมและป้องกัน 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : จัดอบรมเกษตรกรในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมและป้องกัน
โรค PRRS แก่เกษตรกรผุ้เลี้ยงสุกรรายย่อยในจังหวัดหนองคาย  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 23 พฤษภาคม 2554 

9 
 

วสันต์ จันทรสนิท, สรรเพชญ อังกิติตระกูล, พิทักษ์ น้อยเมล์ 
การใช้วัคซีนนิวคาสเซิล 
ประเภท : การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
รูปแบบ/วิธีการนํามาใช้ประโยชน์ : อบรมเกษตรกร ธ.ก.ส.จังหวัดเลย  
วัน/เดือน/ปี ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ : 2 กันยายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 



30 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตารางที่ 16 :  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 - 2553  
 

ค่า
น้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

2551 2552 2553 
จํานวน คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก จํานวน คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก จํานวน คะแนนถ่วง

นํ้าหนัก 
0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 
3 0.75 0 0 0 0 

0.5 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ 

0 0 0 0 2 1 

0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

0 0 1 0.75 0 0 

1 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

0 0 1 1 0 0 

รวม 3 0.75 2 1.75 2 1 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 68 71 71 

ร้อยละ 4.41  2.82  2.82   
ตารางที่ 17 :   บทความวจิัยทีไ่ด้รับการอ้างองิ (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล  
  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน 2553 (1 มกราคม 2553– 31 ธันวาคม 2553) 

รายละเอียด จํานวน 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journalฯ ในปีปฏิทิน 2553 35 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journalฯ ในปีปฏิทิน 2552 11 

จํานวนบทความวจิัยท่ีได้รับอา้งอิงฯ ท่ีเพิ่มขึ้น 24 
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาํท้ังหมดในปปีฏิทิน 2552 71 

คิดเป็นร้อยละ 33.80 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

No Pub. 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title V. Issue impact 

Factor 
1 2010 DNA binding and 

cleavage behaviors 
of copper(II) 
complexes with 
amidino-O-
methylurea and N-
methylphenyl-
amidino-O-
methylurea, and 
their antibacterial 
activities 

Chaveerach U., 
Meenongwa A., 
Trongpanich Y., 
Soikum C., 
Chaveerach P. 

2775387 Polyhedron 29 2 2.207 

2 2009 Bovine herpesvirus 
type 1 (BHV-1) and 
bovine viral 
diarrhoea virus 
(BVDV) infections in 
dairy herds: Self 
clearance and the 

Kampa J., 
Alenius S., 
Emanuelson U., 
Chanlun A., 
Aiumlamai S. 

10900233 Veterinary 
Journal 

182 2 2.323 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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No Pub. 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title V. Issue impact 

Factor 
detection of 
seroconversions 
against a new 
atypical pestivirus 

3 2009 Prevalence of 
Mycoplasma bovis 
and other 
contagious bovine 
mastitis pathogens 
in bulk tank milk of 
dairy cattle herds in 
Khon Kaen 
province, Thailand 

Kampa J., 
Sukolapong V., 
Buttasri A., 
Charoenchai A. 

1256491 Thai Journal of 
Veterinary 
Medicine 

39 3 na 

4 2009 Site-Dependent 
Differences in 
Collagen Lamellae 
in the Corneal 
Substantia Propria 
of Beagle Dogs 

Nagayasu A., 
Hirayanagi T., 
Tanaka Y., 
Tangkawattana P., 
Ueda H., 
Takehana K. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical 
Science 

71 9 0.713 

5 2009 Virus recovery and 
full-length 
sequence analysis 
of atypical bovine 
pestivirus 
Th/04_KhonKaen 

Liu L., 
Kampa J., 
Belak S., 
Baule C. 

3781135 Veterinary 
Microbiology 

138 1-2 2.874 

6 2009 Clinicopathological 
study of 
experimentally 
induced canine 
monocytic 
ehrlichiosis 

Rungsipipat A., 
Oda M., 
Kumpoosiri N., 
Wangnaitham S., 
Poosoonthontham R., 
Komkaew W., 
Suksawat F., 
Ryoji Y. 

16185641 Comparative 
Clinical 

Pathology 

18 1 na 

7 2008 Mutations of KRAS 
and TP53 in a 
minor proportion of 
opisthorchis 
viverrini-associated 
cholangiocarcinoma
s in a hamster 
model 

Tangkawattana S., 
Kaewkes S., 
Pairojkul C., 
Tangkawattana P., 
Sripa B. 

15137368 Asian Pacific 
Journal of 

Cancer 
Prevention 

9 1 na 

8 2008 Molecular 
characterization of 
Thai Ehrlichia canis 
and Anaplasma 
platys strains 
detected in dogs 

Pinyoowong D., 
Jittapalapong S., 
Suksawat F., 
Stich R.W., 
Thamchaipenet A. 

15671348 Infection, 
Genetics and 

Evolution 

8 4 na 

9 2008 Ethnoveterinary 
study for 
antidermatophytic 
activity of Piper 
betle, Alpinia 
galanga and Allium 
ascalonicum 
extracts in vitro 

Trakranrungsie N., 
Chatchawanchonteera A., 
Khunkitti W. 

345288 Research in 
Veterinary 
Science 

84 1 1.345 



31รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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No Pub. 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title V. Issue impact 

Factor 
detection of 
seroconversions 
against a new 
atypical pestivirus 

3 2009 Prevalence of 
Mycoplasma bovis 
and other 
contagious bovine 
mastitis pathogens 
in bulk tank milk of 
dairy cattle herds in 
Khon Kaen 
province, Thailand 

Kampa J., 
Sukolapong V., 
Buttasri A., 
Charoenchai A. 

1256491 Thai Journal of 
Veterinary 
Medicine 

39 3 na 

4 2009 Site-Dependent 
Differences in 
Collagen Lamellae 
in the Corneal 
Substantia Propria 
of Beagle Dogs 

Nagayasu A., 
Hirayanagi T., 
Tanaka Y., 
Tangkawattana P., 
Ueda H., 
Takehana K. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical 
Science 

71 9 0.713 

5 2009 Virus recovery and 
full-length 
sequence analysis 
of atypical bovine 
pestivirus 
Th/04_KhonKaen 

Liu L., 
Kampa J., 
Belak S., 
Baule C. 

3781135 Veterinary 
Microbiology 

138 1-2 2.874 

6 2009 Clinicopathological 
study of 
experimentally 
induced canine 
monocytic 
ehrlichiosis 

Rungsipipat A., 
Oda M., 
Kumpoosiri N., 
Wangnaitham S., 
Poosoonthontham R., 
Komkaew W., 
Suksawat F., 
Ryoji Y. 

16185641 Comparative 
Clinical 

Pathology 

18 1 na 

7 2008 Mutations of KRAS 
and TP53 in a 
minor proportion of 
opisthorchis 
viverrini-associated 
cholangiocarcinoma
s in a hamster 
model 

Tangkawattana S., 
Kaewkes S., 
Pairojkul C., 
Tangkawattana P., 
Sripa B. 

15137368 Asian Pacific 
Journal of 

Cancer 
Prevention 

9 1 na 

8 2008 Molecular 
characterization of 
Thai Ehrlichia canis 
and Anaplasma 
platys strains 
detected in dogs 

Pinyoowong D., 
Jittapalapong S., 
Suksawat F., 
Stich R.W., 
Thamchaipenet A. 

15671348 Infection, 
Genetics and 

Evolution 

8 4 na 

9 2008 Ethnoveterinary 
study for 
antidermatophytic 
activity of Piper 
betle, Alpinia 
galanga and Allium 
ascalonicum 
extracts in vitro 

Trakranrungsie N., 
Chatchawanchonteera A., 
Khunkitti W. 

345288 Research in 
Veterinary 
Science 

84 1 1.345 
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No Pub. 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title V. Issue impact 

Factor 
10 2007 Characteristics of 

collagen fibrils in 
the entire equine 
superficial digital 
flexor tendon 

Sese M., 
Ueda H., 
Watanabe T., 
Yamamoto E., 
Hosaka Y., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

0030154X Okajimas Folia 
Anatomica 
Japonica 

84 3 na 

11 2007 17ฮฒ-Estradiol 
reduces 
nitrotyrosine 
immunoreactivity 
and increases 
SOD1and 
SOD2immunoreacti
vity in nigral 
neurons in male 
mice following 
MPTP insult 

Tripanichkul W., 
Sripanichkulchai K., 
Duce J.A., 
Finkelstein D.I. 

68993 Brain Research 116
4 

1 2.463 

12 2007 Knockdown of the 
bovine prion gene 
PRNP by RNA 
interference (RNAi) 
technology 

Sutou S., 
Kunishi M., 
Kudo T., 
Wongsrikeao P., 
Miyagishi M., 
Otoi T. 

14726750 BMC 
Biotechnology 

7  2.723 

13 2007 Improvement of 
transgenic cloning 
efficiencies by 
culturing recipient 
oocytes and donor 
cells with 
antioxidant vitamins 
in cattle 

Wongsrikeao P., 
Nagai T., 
Agung B., 
Taniguchi M., 
Kunishi M., 
Suto S., 
Otoi T. 

1040452X Molecular 
Reproduction 

and 
Development 

74 6 2.041 

14 2007 Natural infection of 
cattle with an 
atypical 'HoBi'-like 
pestivirus - 
Implications for BVD 
control and for the 
safety of biological 
products 

Stahl K., 
Kampa J., 
Alenius S., 
Persson Wadman A., 
Baule C., 
Aiumlamai S., 
Belak S. 

9284249 Veterinary 
Research 

38 3 3.579 

15 2007 Seasonal variation 
in semen quality of 
swamp buffalo 
bulls (Bubalus 
bubalis) in Thailand 

Koonjaenak S., 
Chanatinart V., 
Aiumlamai S., 
Pinyopumimintr T., 
Rodriguez-Martinez H. 

1008682X Asian Journal of 
Andrology 

9 1 1.688 

16 2006 Differential 
induction of 
apoptosis by type A 
and B 
trichothecenes in 
Jurkat T-
lymphocytes 

Nasri T., 
Bosch R.R., 
Voorde S.t., 
Fink-Gremmels J. 

8872333 Toxicology in 
Vitro 

20 6 2.06 

17 2006 Estrogen down-
regulates glial 
activation in male 
mice following 1-

Tripanichkul W., 
Sripanichkulchai K., 
Finkelstein D.I. 

68993 Brain Research 108
4 

1 2.463 
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Factor 
methyl-4-phenyl-
1,2,3,6-
tetrahydropyridine 
intoxication 

18 2006 Application of 
repeated bulk milk 
testing for 
identification of 
infection dynamics 
of Neospora 
caninum in Thai 
dairy herds 

Chanlun A., 
Emanuelson U., 
Chanlun S., 
Aiumlamai S., 
Bjorkman C. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

136 3-4 2.278 

19 2005 Epidemiology of 
antimicrobial 
resistance in 
Salmonella isolated 
from pork, chicken 
meat and humans 
in Thailand 

Angkititrakul S., 
Chomvarin C., 
Chaita T., 
Kanistanon K., 
Waethewutajarn S. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 
Public Health 

36 6 na 

20 2005 Evaluation of 
diagnostic tests for 
Trypanosoma 
evansi in 
experimentally 
infected pigs and 
subsequent use in 
field surveys in 
North Vietnam and 
Thailand 

Holland W.G., 
Thanh N.G., 
Do T.T., 
Sangmaneedet S., 
Goddeeris B., 
Vercruysse J. 

494747 Tropical Animal 
Health and 
Production 

37 6 0.95 

21 2004 BVDV and BHV-1 
infections in dairy 
herds in northern 
and northeastern 
Thailand 

Kampa J., 
Stahl K., 
Moreno-Lopez J., 
Chanlum A., 
Aiumlamai S., 
Alenius S. 

0044605X Acta Veterinaria 
Scandinavica 

45 4 1 

22 2004 Effect of organic 
acids in drinking 
water for young 
broilers on 
Campylobacter 
infection, volatile 
fatty acid 
production, gut 
microflora and 
histological cell 
changes 

Chaveerach P., 
Keuzenkamp D.A., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

325791 Poultry Science 83 3 1.673 

23 2004 Antagonistic 
activities of several 
bacteria on in vitro 
growth of 10 strains 
of Campylobacter 
jejuni/coli 

Chaveerach P., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

1681605 International 
Journal of Food 

Microbiology 

90 1 3.011 

24 2003 Immunodiagnosis of 
human fascioliasis 
using an antigen of 
Fasciola gigantica 

Intapan P.M., 
Maleewong W., 
Nateeworanart S., 
Wongkham C., 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 

34 4 na 
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intoxication 
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repeated bulk milk 
testing for 
identification of 
infection dynamics 
of Neospora 
caninum in Thai 
dairy herds 

Chanlun A., 
Emanuelson U., 
Chanlun S., 
Aiumlamai S., 
Bjorkman C. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

136 3-4 2.278 

19 2005 Epidemiology of 
antimicrobial 
resistance in 
Salmonella isolated 
from pork, chicken 
meat and humans 
in Thailand 

Angkititrakul S., 
Chomvarin C., 
Chaita T., 
Kanistanon K., 
Waethewutajarn S. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 
Public Health 

36 6 na 

20 2005 Evaluation of 
diagnostic tests for 
Trypanosoma 
evansi in 
experimentally 
infected pigs and 
subsequent use in 
field surveys in 
North Vietnam and 
Thailand 

Holland W.G., 
Thanh N.G., 
Do T.T., 
Sangmaneedet S., 
Goddeeris B., 
Vercruysse J. 

494747 Tropical Animal 
Health and 
Production 

37 6 0.95 

21 2004 BVDV and BHV-1 
infections in dairy 
herds in northern 
and northeastern 
Thailand 

Kampa J., 
Stahl K., 
Moreno-Lopez J., 
Chanlum A., 
Aiumlamai S., 
Alenius S. 

0044605X Acta Veterinaria 
Scandinavica 

45 4 1 

22 2004 Effect of organic 
acids in drinking 
water for young 
broilers on 
Campylobacter 
infection, volatile 
fatty acid 
production, gut 
microflora and 
histological cell 
changes 

Chaveerach P., 
Keuzenkamp D.A., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

325791 Poultry Science 83 3 1.673 

23 2004 Antagonistic 
activities of several 
bacteria on in vitro 
growth of 10 strains 
of Campylobacter 
jejuni/coli 

Chaveerach P., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

1681605 International 
Journal of Food 

Microbiology 

90 1 3.011 

24 2003 Immunodiagnosis of 
human fascioliasis 
using an antigen of 
Fasciola gigantica 

Intapan P.M., 
Maleewong W., 
Nateeworanart S., 
Wongkham C., 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 

34 4 na 
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No Pub. 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title V. Issue impact 

Factor 
adult worm with 
the molecular mass 
of 27 kDa by a dot-
elisa 

Pipitgool V., 
Sukolapong V., 
Sangmaneedet S. 

Public Health 

25 2003 Survival and 
resuscitation of ten 
strains of 
Campylobacter 
jejuni and 
Campylobacter coli 
under acid 
conditions 

Chaveerach P., 
Ter Huurne A.A.H.M., 
Lipman L.J.A., 
Van Knapen F. 

992240 Applied and 
Environmental 
Microbiology 

69 1 3.686 

26 2002 Use of bulk milk for 
detection of 
Neospora caninum 
infection in dairy 
herds in Thailand 

Chanlun A., 
Naslund K., 
Aiumlamai S., 
Bjorkman C. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

110 1-2 2.278 

27 2002 Micromorphological 
characteristics of 
hepatic sinusoidal 
endothelial cells 
and their basal 
laminae in five 
different animal 
species 

Higashi N., 
Ueda H., 
Yamada O., 
Oikawa S., 
Koiwa M., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

0030154X Okajimas Folia 
Anatomica 
Japonica 

79 5 na 

28 2002 Ontogenic 
development of 
the intestinal 
enzymes of 
cultured Nile tilapia, 
Oreochromis 
niloticus L. 

Tengjaroenkul B., 
Smith B.J., 
Smith S.A., 
Chatreewongsin U. 

448486 Aquaculture 211 1-4 1.925 

29 2002 The effect of 
ascorbic acid and L-
histidine therapy on 
acute 
mammaryinflamma
tion in dairy cattle 

Chaiyotwittayakun A., 
Erskine R.J., 
Bartlett P.C., 
Herdt T.H., 
Sears P.M., 
Harmon R.J. 

220302 Journal of Dairy 
Science 

85 1 2.463 

30 2001 Are low-density 
granulocytes the 
major target cells of 
classical swine fever 
virus in the 
peripheral blood? 

Porntrakulpipat S., 
Depner K.R., 
Moennig V. 

9311793 Journal of 
Veterinary 
Medicine, 
Series B 

48 8 na 

31 2001 Immune response 
in hormonally-
induced prostatic 
hyperplasia in the 
dog 

Mahapokai W., 
Van den Ingh T.S.G.A.M., 
Van Mil F., 
Van Garderen E., 
Schalken J.A., 
Mol J.A., 
Van Sluijs F.J. 

1652427 Veterinary 
Immunology 

and 
Immunopathol

ogy 

78 3-4 1.963 

32 2000 Models for studying 
benign prostatic 
hyperplasia 

Mahapokai W., 
Van Sluijs F.J., 
Schalken J.A. 

13657852 Prostate Cancer 
and Prostatic 

Diseases 

3 1 2.096 
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No Pub. 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title V. Issue impact 
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33 2000 Cell kinetics and 

differentiation after 
hormonal-induced 
prostatic 
hyperplasia in the 
dog 

Mahapokai W., 
Xue Y., 
Van Garderen E., 
Van Sluijs F.J., 
Mol J.A., 
Schalken J.A. 

2704137 Prostate 44 1 3.081 

34 1999 Epidemiology of 
arabinose 
assimilation in 
Burkholderia 
pseudomallei 
isolated from 
patients and soil in 
Thailand 

Trakulsomboon S., 
Vuddhakul V., 
Tharavichitkul P., 
Na-Gnam N., 
Suputtamongkol Y., 
Thamlikitkul V. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 
Public Health 

30 4 na 

35 1999 Epidemiology of 
Burkholderia 
pseudomallei in 
Thailand 

Vuddhakul V., 
Tharavichitkul P., 
Na-Ngam N., 
Jitsurong S., 
Kunthawa B., 
Noimay P., 
Noimay P., 
Binla A., 
Thamlikitkul V. 

29637 American 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 
Hygiene 

60 3 2.795 
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33 2000 Cell kinetics and 

differentiation after 
hormonal-induced 
prostatic 
hyperplasia in the 
dog 

Mahapokai W., 
Xue Y., 
Van Garderen E., 
Van Sluijs F.J., 
Mol J.A., 
Schalken J.A. 

2704137 Prostate 44 1 3.081 

34 1999 Epidemiology of 
arabinose 
assimilation in 
Burkholderia 
pseudomallei 
isolated from 
patients and soil in 
Thailand 

Trakulsomboon S., 
Vuddhakul V., 
Tharavichitkul P., 
Na-Gnam N., 
Suputtamongkol Y., 
Thamlikitkul V. 

1251562 Southeast Asian 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 
Public Health 

30 4 na 

35 1999 Epidemiology of 
Burkholderia 
pseudomallei in 
Thailand 

Vuddhakul V., 
Tharavichitkul P., 
Na-Ngam N., 
Jitsurong S., 
Kunthawa B., 
Noimay P., 
Noimay P., 
Binla A., 
Thamlikitkul V. 

29637 American 
Journal of 
Tropical 

Medicine and 
Hygiene 

60 3 2.795 
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ตารางที่ 18 :  สัญญาความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

สถาบัน ระดับการลงนาม ระยะเวลาลงนาม 
1 Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden. 
ระดับคณะ/สถาบนั 29 พ.ค. 51 -  29 พ.ค. 56 

2 Nippon Veterinary and Life Science University,  
Japan. 

ระดับมหาวิทยาลยั 28 ก.พ. 46 – ปัจจุบัน 

3 Massey University, New Zealand. ระดับมหาวิทยาลยั 5 ธ.ค. 46 – ปัจจุบัน 
4 Faculty of Veterinary Medicine, Utrech University, 

The Netherlands.   
ระดับคณะ/สถาบนั 23 พ.ค. 51 – 23 พ.ค. 56 

5 Friedrich-Loeffler-Institute Greifswald-Insel Riems, 
Germany.   

ระดับคณะ/สถาบนั 10 ส.ค. 50 – 10 ส.ค. 55 

6 College of Animal Science and Technology, 
Southwest University, PR. China.   

ระดับมหาวิทยาลยั 24 ต.ค. 50 – 24 ต.ค. 55 

7 Faculty of Agriculture, National University of Laos. 
(Lao P.D.R.)  

ระดับคณะ/สถาบนั 26 ก.ค. 50 – 26 ก.ค. 55 

8 Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi Agricultural 
University, Vietnam.    

ระดับคณะ/สถาบนั 22 พ.ค. 52 – 22 พ.ค. 57 

9 Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, 
Hue university of Agriculture and Forestry, Vietnam.    

ระดับคณะ/สถาบนั 
 

25 พ.ค. 52 – 25 พ.ค. 57 

 
ตารางที่ 19 :  การจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

รายละเอียดการประชุมสัมมนา 
1 ชื่อการประชุมสัมมนา :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”Veterinary Field Epidemiology in Action” 

ความร่วมมือ :  คณะสัตวแพทยศาสตร ์มข. ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมปศสุัตว ์
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :  3-23 ต.ค. 53 
วิทยากร  :  โดยมีวิทยากรรบัเชิญจากกรมปศุสัตว์ และ Department of Livestock and Fishery, LAO PDR รวมท้ัง
อาจารย์จากคณะสัตวแพทย์ฯ มข.ร่วมเป็นวิทยากร 

2 ชื่อการประชุมสัมมนา :  ประชุมวิชาการนานาชาต ิInternational Conference on Global Issues Influencing 
Human and Animal Health for ASEAN, “One Health Concept” June 9-10, 2011 at Pullman Raja Orchid 
Hotel, Khon Kaen, THAILAND. 
ความร่วมมือ :  11 องค์กร 

1. Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases  (RDCEID)  ศูนย์วิจัยและบรกิาร
ตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือระบาด 

2. Melioidosis Research Center  ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส 
3. Tropical Disease Research Laboratory  ศูนย์ปฏิบัติการวจิัยโรคเขตร้อน 
4. The Veterinary Practitioner Association of Thailand  (VPAT)  สมาคมสัตวแพทย์ผูป้ระกอบการบาํบดั

โรคสัตวแห่งประเทศไทย และ The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage 
(TVMA) 

5. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Department of Livestock Development (DLD) 
6. USAID องค์กรเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ 
7. FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
8. บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท Virbac Animal Health 
10. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 
11. บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จํากัด 
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รายละเอียดการประชุมสัมมนา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :  9-10 มิถุนายน 2554 
วิทยากร  :  โดยมีวิทยากรSpeaker KVAC 2011  ดังรายนามต่อไปน้ี 

1 Dr.Wantanee Kalpravidh 
2 Assoc.Prof.Dr.Banchob Sripa 
3 Assist. Prof. Dr. Sirikachorn Tangkawattana 
4 Dr.Jarunee Siengsanan-Lamont  
5 Assoc. Prof. Dr.Achariya Sailasuta         
6 Dr.Jeera Sornn w t 
7 Assoc.Prof.Dr.Boonsong Patjanasoontorn 
8 Dr. David Castellan, FAO 
9 Dr. Jan Hinrichs ,FAO 

10 Dr. Stan Fenwick, DAI 
11 Dr. Chintana Chantavisouk,  LAO PDR 
12 Dr. Kitti Supchukun 
13 Dr. Patrapol Manee-orn 
14 Dr. Satis Pholpark 
15 Dr.Rutjawate Taharnklaew 
16 Dr.Siram Suvarnavibhaja 
17 Assoc.Prof. Dr.Narong Kitpanish 
18 Prof.DR.Roongroj Thanawongnuwech, CU 
19 Assoc.Prof. Dr.Surasakdi wongrattanasheevin,KKU 
20 Dr.George Watte, CIED 
21 Dr.Sarah A. Billeter, CDC 
22 Assoc.Prof. Dr.Parntep  Ratanakorn, MU        
23 Dr. Boripat Siriaroonrat, ZPO 
24 Asst.Prof.Dr Sompoth Weerakhun, KKU 
25 Assist.Prof.Dr. John Barlow, UVM 
26 Assoc.Prof.Dr.Suneerat Aiumlamai, KKU    
27 Mr.Willium Smith, DeLaval 
28 Assoc.Prof. Dr Chalermpol Lekcharoensuk, KU 
29 Dr.Numfa Fungboon, KKU 
30 Dr.Bordin Tiraphut, KU 
31 Assist.Prof.Dr. Thavajchai Sakpuaram;CU&Chair of ThaiVetConsortium  
32 Prof. Dr. Mongkol Techakampu   
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ตารางที่ 18 :  สัญญาความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

สถาบัน ระดับการลงนาม ระยะเวลาลงนาม 
1 Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden. 
ระดับคณะ/สถาบนั 29 พ.ค. 51 -  29 พ.ค. 56 

2 Nippon Veterinary and Life Science University,  
Japan. 

ระดับมหาวิทยาลยั 28 ก.พ. 46 – ปัจจุบัน 

3 Massey University, New Zealand. ระดับมหาวิทยาลยั 5 ธ.ค. 46 – ปัจจุบัน 
4 Faculty of Veterinary Medicine, Utrech University, 

The Netherlands.   
ระดับคณะ/สถาบนั 23 พ.ค. 51 – 23 พ.ค. 56 

5 Friedrich-Loeffler-Institute Greifswald-Insel Riems, 
Germany.   

ระดับคณะ/สถาบนั 10 ส.ค. 50 – 10 ส.ค. 55 

6 College of Animal Science and Technology, 
Southwest University, PR. China.   

ระดับมหาวิทยาลยั 24 ต.ค. 50 – 24 ต.ค. 55 

7 Faculty of Agriculture, National University of Laos. 
(Lao P.D.R.)  

ระดับคณะ/สถาบนั 26 ก.ค. 50 – 26 ก.ค. 55 

8 Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi Agricultural 
University, Vietnam.    

ระดับคณะ/สถาบนั 22 พ.ค. 52 – 22 พ.ค. 57 

9 Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, 
Hue university of Agriculture and Forestry, Vietnam.    

ระดับคณะ/สถาบนั 
 

25 พ.ค. 52 – 25 พ.ค. 57 

 
ตารางที่ 19 :  การจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

รายละเอียดการประชุมสัมมนา 
1 ชื่อการประชุมสัมมนา :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”Veterinary Field Epidemiology in Action” 

ความร่วมมือ :  คณะสัตวแพทยศาสตร ์มข. ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมปศสุัตว ์
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :  3-23 ต.ค. 53 
วิทยากร  :  โดยมีวิทยากรรบัเชิญจากกรมปศุสัตว์ และ Department of Livestock and Fishery, LAO PDR รวมท้ัง
อาจารย์จากคณะสัตวแพทย์ฯ มข.ร่วมเป็นวิทยากร 

2 ชื่อการประชุมสัมมนา :  ประชุมวิชาการนานาชาต ิInternational Conference on Global Issues Influencing 
Human and Animal Health for ASEAN, “One Health Concept” June 9-10, 2011 at Pullman Raja Orchid 
Hotel, Khon Kaen, THAILAND. 
ความร่วมมือ :  11 องค์กร 

1. Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases  (RDCEID)  ศูนย์วิจัยและบรกิาร
ตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือระบาด 

2. Melioidosis Research Center  ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส 
3. Tropical Disease Research Laboratory  ศูนย์ปฏิบัติการวจิัยโรคเขตร้อน 
4. The Veterinary Practitioner Association of Thailand  (VPAT)  สมาคมสัตวแพทย์ผูป้ระกอบการบาํบดั

โรคสัตวแห่งประเทศไทย และ The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage 
(TVMA) 

5. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Department of Livestock Development (DLD) 
6. USAID องค์กรเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ 
7. FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
8. บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
9. บริษัท Virbac Animal Health 
10. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั 
11. บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายละเอียดการประชุมสัมมนา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :  9-10 มิถุนายน 2554 
วิทยากร  :  โดยมีวิทยากรSpeaker KVAC 2011  ดังรายนามต่อไปน้ี 

1 Dr.Wantanee Kalpravidh 
2 Assoc.Prof.Dr.Banchob Sripa 
3 Assist. Prof. Dr. Sirikachorn Tangkawattana 
4 Dr.Jarunee Siengsanan-Lamont  
5 Assoc. Prof. Dr.Achariya Sailasuta         
6 Dr.Jeera Sornn w t 
7 Assoc.Prof.Dr.Boonsong Patjanasoontorn 
8 Dr. David Castellan, FAO 
9 Dr. Jan Hinrichs ,FAO 

10 Dr. Stan Fenwick, DAI 
11 Dr. Chintana Chantavisouk,  LAO PDR 
12 Dr. Kitti Supchukun 
13 Dr. Patrapol Manee-orn 
14 Dr. Satis Pholpark 
15 Dr.Rutjawate Taharnklaew 
16 Dr.Siram Suvarnavibhaja 
17 Assoc.Prof. Dr.Narong Kitpanish 
18 Prof.DR.Roongroj Thanawongnuwech, CU 
19 Assoc.Prof. Dr.Surasakdi wongrattanasheevin,KKU 
20 Dr.George Watte, CIED 
21 Dr.Sarah A. Billeter, CDC 
22 Assoc.Prof. Dr.Parntep  Ratanakorn, MU        
23 Dr. Boripat Siriaroonrat, ZPO 
24 Asst.Prof.Dr Sompoth Weerakhun, KKU 
25 Assist.Prof.Dr. John Barlow, UVM 
26 Assoc.Prof.Dr.Suneerat Aiumlamai, KKU    
27 Mr.Willium Smith, DeLaval 
28 Assoc.Prof. Dr Chalermpol Lekcharoensuk, KU 
29 Dr.Numfa Fungboon, KKU 
30 Dr.Bordin Tiraphut, KU 
31 Assist.Prof.Dr. Thavajchai Sakpuaram;CU&Chair of ThaiVetConsortium  
32 Prof. Dr. Mongkol Techakampu   

 

 



38 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
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ตารางที่ 20 :  ชาวต่างชาติมาเจรจาความรว่มมือทางวชิาการและศึกษาดูงานในคณะฯ   
ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1 Prof.Ulf Magnusson 
 

Swedish University of Agricultural 
Sciences 

2-6 ก.ย. 54 เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทาง
วิชาการและการเรียนการสอน 

2 Prof.Lennart Söderquist 
3 Pro.f. Kishio HATAI Nippon Veterinary and Life Science 

University,  Japan 
7-9 ก.ย. 54 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่

โรงพยาบาลสัตว์ และภาควิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. 

4 Pro.f. Shinpei WADA 
5 Pro.f. Takaharu KANEDA 
6 Pro.f. Yoji HAKAMADA 
7 Pro.f. Takako MATSUBARA 
8 Pro.f. Norio TOKITA 
9 Mr.Sithixay Kaylath คณะเกษตรศาสตร์นาบง  ม.แห่งชาติลาว  

สปป.ลาว  
มิ.ย.-ก.ย. 54 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์นาบง มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว 

10 Mrs.Sisamay Paothor 
11 Mr.Sisavath Phommasichanh 
12 Mr.Bounchan Manyseng 
13 Mr.Chantga Chanda 
14 Mrs.Bountang Sisouphon 
15 Mr.Khampasong Ninasopha 
16 Ambassador Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศ

ไทย พร้อมคณะ และและผู้ประสาน
โครงการ USAID (UNITED STATES 
AGENCY INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT)    
ประกอบด้วย Ms.Thitima Klasnimi   
และ Dr. Sudart  Damrongwatanapokin  

7 ก.ย. 54 นําเสนอผลการดําเนนิงาน ความ
ร่วมมือด้านวิชาการงด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน  การอบรมระยะ
สั้น โครงการรับนักศึกษามาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี และ
โครงการอาจารย์มาศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิต จาก เป็นต้น  หลังจาก
นั้นเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ 

17 Dr. Aye Aye  Thwin   
18 Mr. Brian  Mclaughlin  
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ตารางที่ 21 :  บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมนําเสนอผลงาน 
บุคลากร สถาบัน / ประเทศ วันท่ี วัตถุประสงค์ 

1 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ณ เมืองลียอง ประเทศ
ฝร่ังเศส  โดย บจก.เมเรียล
(ประเทศไทย)  

๑๓-๑๖ พ.ค. ๕๔ ร่วมประชุมมาตรฐานวิชาชีพการ
สัตวแพทย์และหลักสูตร และร่วม
ฉลอง  ๒๕๐ ปีสัตวแพทย์โลก ณ 
เมืองลียอง ประเทศฝรั่งเศส พร้อม
ด้วย คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
๕ สถาบัน ประกอบด้วย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
มหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร   

2 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ประชุม
นานาชาติ International 
Seminar and 2nd 
Congress of SEAVSA " 
Increasing Animal 
Production through 
Zoonoses and 
reproductive disorder 
handling, and the 
Implementation of 
Biotechnology"   
ณ Surabaya-Indonesia 

๒๑-๒๒ มิ.ย. ๕๔ ประชุมนานาชาติ International 
Seminar and 2nd Congress of 
SEAVSA " Increasing Animal 
Production through Zoonoses 
and reproductive disorder 
handling, and the 
Implementation of 
Biotechnology" และเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“Nutritional Interactions with 
Reproductive Performance in 
Dairy Cattle”  ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติคร้ังนี้
ด้วย นอกจากนี้แล้ว ท่านยังเข้าร่วม
ประชุมคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์แห่ง
อาเซียน SEAVSA ณ Surabaya-
Indonesia 

3 ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.
แห่งชาติลาว 
วิทยาเขตนาบง 
สปป.ลาว 

1–2 ส.ค. 54 ประเมินความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและ
เตรียมความพร้อมในการดําเนิน
โครงการในปีถัดไป  

4 ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา 
5 ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา 
6 ผศ.น.สพ.ดร.สราวุธ ศรีงาม 
7 ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา 
8 อ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี 
9 ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม 

10 ผศ.น.สพ.สุรสิทธ์ อ้วนพรมมา 
11 ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง Federation of 

Microbiological 
Societies of Japan. 

3-14 ก.ย. 54 เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ IUMS 2011 Meetings 
of the Three Divisions of the 
International Union of 
Microbiological Societies 
2011. The Unlimited World 
of Microbes.  
หัวข้อ “Isolation and 
Susceptibility to Antibiotics of 
Lactic Acid Bacteria From a 
Fermented Fish Product, Pla-
Chom”  



41รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
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บุคลากร สถาบัน / ประเทศ วันท่ี วัตถุประสงค์ 
12 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย Nippon Veterinary and 

Life Science University, 
Japan. 

17-19 ก.ย. 54 ฉลองครบรอบ 130 ปี 
มหาวิทยาลัย Nippon Veterinary 
and Life Science University. 

13 ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 
14 ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา 
15 ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คําพา European Society of 

Veterinary Virology 
และ University of 
Veterinary Medicine, 
Hannover, Germany. 

25-28 ก.ย. 54 เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 8th Pestivirus 
Symposium หัวข้อ 
“Epidemiology and effect on 
reproduction to bovine 
pestivirus infections in dairy 
cattle herds in Thailand"   

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

40 
 

 

ตารางที่  22 :  นักศึกษานานาชาตริะดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษา ปีการศกึษา 2553 
ชื่อ-สกุล หลักสูตร/สาขา   

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระดับ  ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 (ภาคปกติ) 
1 Miss Maichoulor Wangxeng สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 
2 Miss Sounaly Phommakone สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 
ระดับ  ปริญญาโท  ปีการศึกษา 2553 (ภาคปกติ) 
3 Mr.Dethaloun Meunsene วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์  
4 Mr.Souk Phomhaksa วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ ์
5 Mr. Nithiphonh Somsanith วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  

 
ตารางที่  23 :  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไปแลกเปลี่ยนตา่งประเทศ  

ชื่อนักศึกษา ประเทศที่ไป ระยะเวลา กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
1 น.ส.สุธาทิพย์ สุทธิวรรณา Nippon Veterinary and Life 

Science University, Japan. 
4-15 ต.ค. 53 ฝึกงานดา้นคลินิก

ปฏิบัต ิ(สัตว์เลก็) 2 น.ส.พิมพ์สริิ ใจเอือ้ 
3 นายธนพล ทมโคตร 18- 29 ต.ค. 53 
4 น.ส.มัณฑนาวด ีพณิโพธิ ์ Utrecht University, 

The Netherlands.   
1–31 ม.ค. 54 ฝึกงานดา้นสัตวแพทย์ 

5 น.ส.เกศชนก แสนปลื้ม 1–28 ม.ค. 54 
6 น.ส.อัจฉรา ภูพวก Massey University,      

New Zealand. 
5 มี.ค.–5 เม.ย. 54 ฝึกงานดา้น Clinic 

7 น.ส.เกตุมณ ีเสนาพันธ ์
8 นายปิติ ปาทา College of Animal Science 

and Technology, Southwest 
University, PR China.   

16–29 เม.ย. 54 ศึกษาดูงานทางดา้น
อุตสาหกรรมผลผลิต
สัตว์และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

9 น.ส.ณัฐภรณ์ ภูครองตา 
10 น.ส.อรจิรา สิงห์คา 
11 นายวสุพล ชาแท่น 
12 นายภากร บุญเทงิ 
13 น.ส.หยาดฝน พลธงชัยสวัสดิ ์
14 น.ส.กนกพรรณ บญุพงศ ์
15 นายสุริยะ ลามสดีา University of Putra Malaysia 

(UPM), Malaysia.  
21-30 พ.ค. 54 ฝึกงานดา้นสัตวแพทย์ 

16 น.ส.สุนิสา เขียวแดง 
17 น.ส.กุสุมาพร ดวงประทุม 
18 น.ส.กมลรัตน์ โพธิส์ุวรรณ 
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ตารางที่  24 :  นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาดงูาน/ฝึกงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ชื่อนักศึกษา สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา กิจกรรม 

1 Miss Kartini Binti Jansi University of 
Putra Malaysia 
(UPM), Malaysia. 13–30 ธ.ค. 

53 

ศึกษาดูงานทางดา้นสัตว์
เล็กและสัตวใ์หญ ่
ณ โรงพยาบาลสัตว์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

2 Miss Siti Adila Binti Abd Hamid 
3 Miss Norliyana Binti Borhan 
4 Mr. Muhammad Hazwan Bin Mustaffer 
5 Miss Nurizzati Shezrin Binti Airisal 
6 Mr. Wu Xin, College of 

Animal Science 
and Technology,  
Southwest  
University, 
PR China. 

12 ม.ค.–13 
ก.พ. 54 

ศึกษาดูงานทางดา้น
ศิลปวัฒนธรรม  
และฝึกงาน 
ณ โรงพยาบาลสัตว์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

7 Miss Chen Wei 
8 Miss Ren Yiyi 

9 Miss Siti Sumaiyah Mohd Yusof Faculty of 
Veterinary 
Medicine, 
University of 
Putra Malaysia 
(UPM), Malaysia. 

13 มิ.ย.–10 
ก.ค. 54 

ฝึกงานทางด้านสตัว์เลก็
และสัตว์ใหญ ่
ณ โรงพยาบาลสัตว์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 Miss Dayang Nurhaizum Awang Kamaludin 
11 Mr.Mohd Syamil Mohd Yusof 

12 Mr. Chen Lin College of 
Animal Science 
and Technology,  
Southwest  
University, 
PR China. 

13 ก.ค.-28 
ส.ค. 54 

ศึกษาดูงานทางดา้น
ศิลปวัฒนธรรม  
และฝึกงาน 
ณ โรงพยาบาลสัตว์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์

13 Miss Cheng Rong 
14 Miss Zhao Xing 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Mr.Yoshiyuki TOMA 
Mr.Ryuji OYAMA 
Mr.Shigenori TAKANO 
Mr.Ryota AKABAKE 
Mr.Shun MATSUMOTO 
Mr.Kengo HARADA 
Mr.Yoshiyuki HASHIMOTO 
Mr.Atsushi SAKATANI 
Mr.Yuya AKASHI 
Mr.YUKI INABA 
Miss Fuyuko NISHIJIMA 
Miss Yuko SUZUKI 
Miss Reina EIMOTO 
Miss Tomoyo KAMIYA 
Miss Yoko MIKURINO 
Miss Kumiko ITOH 
Miss Yuki ASAKURA 
Miss Eriko KONDO 
Miss Sayako YGIUCHI 
Miss Yui ISHII 
Miss Yukiko FUJIKAKE 
Miss Rei KATSUI 
Miss Kyoko WATAMI 
Miss Kyoko NAKAMUTA 

Nippon 
Veterinary and 
Life Science 
University,  
Japan 

7-10 ก.ย. 54 

เย่ียมชมและศึกษาดูงาน
ท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลสตัว์  
และภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ มข. 
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ชื่อนักศึกษา สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา กิจกรรม 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

Miss Tomomi TSUTSUI 
Miss Haruka SUZUKI 
Miss Kana ARAI 
Miss Tomoko HIRAMATSU 
Miss Mai TSUJIMOTO 
Miss Chie YOSHIKAWA  
Miss Haruka SONODA 
Miss Risa YOKOYAMA 
Miss Chiemi YAMADA 
Miss Midori KAKINUMA 
Miss Akane SHIMIZU 
Miss Midori MAKIGUSA 
Miss Narumi MAKITA 
Miss Rina MAKITA 
Miss Azusa MINE 
Miss Mizuku YODA 
Miss Mei TAKAHASHI 
Miss Aika WADA 
Miss Akane NISHIWAKI 
Miss Rimi MUROFUSHI 
Miss Satomi ABE 
Miss Misato ARAI 
Miss Yuri NAKANE 
Miss Nanaka NAGAYAMA 
Mr.Masashi YOSHINAGA 
Mr.Ryosuke MAEDA 
Mr.Shuntarou TSUCHIYA 
Mr.Ryo ONDA 
Mr.Tatsuya HIRAKAWA 
Mr.Ryo KATAIGI 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3   
การบรกิารวิชาการ 

ที่เสริมสร้างการพฒันาที่ยั่งยืน 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริการวิชาการ การรักษาพยาบาล วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และ
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เย่ียมค่าย COMMED  

วันที่ 20 ตุลาคม 2553 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ลงพื้นที่
อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมอาจารย์และนักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามร่วม ตามโครงการฝึก
ภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 
600 คน ได้ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาชุมชนและจัดกิจกรรมให้บริการสุขภาพแก่ชาวบ้าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาออกโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน 
วันที่ 5–7  พฤศจิกายน 2553 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  

ได้จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท ประจําปีการศึกษา 2553 ณ ตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อฝึกทักษะด้านวิชาชีพสัตวแพทย์และฝึกการทํางานร่วมกันของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
และนําความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ไปสร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วยการให้บริการทางวิชาการ 
บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพสุนัขและแมว บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพโค – กระบือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คณะฯ และได้มีส่วนร่วมในการ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการมากกว่ากว่า 90 คน 
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บุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาแข่งม้าระดับนานาชาติ 
ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาของสมาพันธ์

ขี่ม้านานาชาติ (F.E.I.) ได้รับเชิญจากสโมสรขี่ม้า Horse Shoe Point ไปเป็น President of Veterinary 
Commission ของกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์ ในรายการ President’s Cup 2010 ของการแข่งขันศิลปะบังคับ
ม้า (Dressage) และม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) ของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่   
8-10 ตุลาคม 2553 ณ สโมสรขี่ม้า Horse Shoe Point อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และได้รับเชิญจากสมาพันธ์ขี่ม้า
นานาชาติ (Federation Equestrian International; FEI) และสมาคมขี่ม้าประเทศมาเลเซีย ไปเป็นผู้แทน    
สัตวแพทย์จากต่างชาติ (Foreign Veterinary Delegate) ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ รายการ Edaran 
Endurance Classic 2010, CEI 1* (80 Km) ณ เมือง Kuang รัฐเซลังงอร์ (Selangor) ประเทศมาเลเซีย 
ในช่วงระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2553  
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ 

วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2553 บุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ นําโดย น.สพ.สมเกียรติ     
สนมะเริง นายสัตวแพทย์ประจําโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการให้บริการประชาชนด้านบําบัดโรคสัตว์ แนะนําการเลี้ยง การดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการ
ป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดําริสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกร
ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย อําเภอพัฒนานิคมและอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งปศุสัตว์และพื้นที่เล้ียงปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารสัตว์ สัตว์มีสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยและล้มตายเป็น
จํานวนมาก  
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นครราชสีมา และอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งปศุสัตว์และพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารสัตว์ สัตว์มีสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยและล้มตายเป็น
จํานวนมาก  
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คณะสตัวแพทยศาสตร์ใหบ้รกิารสุขภาพสตัว์ในงานเทศกาลไหมฯ ประจําปี 2553 
คณะสัตวแพทย์ฯ  มข .  ร่ วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดบริ การด้ านสุขภาพสัตว์ ร่ วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2553 ใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน–10 ธันวาคม 2553  โดยจัดให้มีนายสัตวแพทย์นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ให้บริการ
ปรึกษาสุขภาพสัตว์  ตรวจบริการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. และจัดแสดงโปสเตอร์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บทบาทคณะสัตวแพทย์ฯ มข.ต่อสังคมในโครงการสัตวแพทย์
พระราชทาน  แนะนํางานบริการโรงพยาบาลสัตว์ ณ บู้ทนิทรรศการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ประชาชน
ได้รับทราบ และได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย (อธิการบดี) ผศ.ดร.วินัย ใจขาน (รอง
อธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์) เข้าเยี่ยมชมบู้ทคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  
เอี่ยมละมัย (คณบดี)  ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)  ให้การต้อนรับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสตัวแพทย์ฯ ถ่ายทําการเรยีนการสอนเผยแพร่ออกอากาศช่อง T-Spots Channel 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษัท อาดามัส เอ็กซ์ตร้า ล้าจซ์ จํากัด ได้เข้าถ่ายทําการเรียนการสอน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่วง Focus On U ของรายการ U-Society ซึ่งจะ
ออกอากาศช่อง T-Spots Channel กรุงเทพมหานคร  โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย (คณบดี) ให้
ความรู้การเรียนการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 วิชาเธนุเวชวิทยา โดยนักศึกษาได้ปฏิบัติการล้วงตรวจ
ระบบสืบพันธุ์ในโค ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา (รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์) ให้ความรู้การเรียนการสอน
นักศึกษาสัตวแพทย์ที่ลงเรียนคลินิกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ สพ.ญ.นิธิวดี เลิศอิทธิกุล (นายสัตวแพทย์ประจํา
โรงพยาบาลสัตว์) ให้ความรู้รักษาสัตว์ป่วย และขอบคุณคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และ
เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการถ่ายทํารายการครั้งนี้ด้วย 
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คณะสตัวแพทยศาสตร์จดังานโลกสตัว์เลี้ยงอีสาน 

วันที่ 29 -30 มกราคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น สโมสรโรตารี่
แก่นคูณ (ขอนแก่น) สโมสรไลออนส์ขอนแก่น ชมรมผู้ เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น สํานักงานปศุสัตว์          
จังหวัดขอนแก่น และสํานักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 จัดกิจกรรมโลกสัตว์เลี้ยงอีสาน ซึ่งทางคณะ
สัตวแพทย์ฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ทุกปี ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีกิจกรรม
ประกวดสุนัข ชิงถ้วยพระราชทาน 

 

 

 
 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัขและสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุนัข
และสัตว์เลี้ยง เข้าใจการดูแลสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคที่สําคัญที่พบได้ในประเทศไทยในสัตว์เลี้ยง รวมถึง
การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การ
ประกวดสุนัขนี้ถือว่าเป็นการจัดระดับประเทศ ทั้งกรรมการตัดสินและถ้วยรางวัลพระราชทาน  ซึ่งมีผู้สนใจส่งสุนัข
เข้าร่วมประกวดเป็นจํานวนมาก  ปีนี้คณะผู้จัดยังได้ตระหนักที่จะให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง โดยใช้
คําขวัญ “รักสัตว์เลี้ยง ต้องรักจริง ไม่ทอดทิ้ง เป็นภาระสังคม” 
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อบรมผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นสอง 
 วันที่ 7 มีนาคม 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้เป็นเกียรติกล่าวเปิดงาน 
โครงการ การฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง สําหรับผู้ขอต่อใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการขอต่อใบอนุญาตฯ ที่มี
ภูมิลําเนาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมบุคลากรในวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีผลงานด้านการบริการ
วิชาการมากขึ้น โครงการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง มีระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2554 แบ่งเป็นทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยจะจัดขึ้นที่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สําหรับโครงการฝึกอบรมและ
เพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองนี้ สัตวแพทยสภาได้ขอความร่วมมือจากคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
การดําเนินการอบรมตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภากําหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
ค่ายบรูณาการสตัวแพทย์ ครั้งที่ 7 
 วันที่ 10 มีนาคม 2554 นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผศ.ลิขิต อมาตยคง 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.อํานวย คําตื้อ ผู้อํานวยศูนย์บริการวิชาการ          
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้
เกียรติร่วมในพิธีเปิดค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้น ณ ตําบลขามป้อม ตําบลพระบุ และตําบลบ้านโต้น 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์บริการวิชาการ กองกิจการนักศึกษา 
บริษัทเอกชน และคณะฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม 2554  ซึ่งมีจํานวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมออกค่ายฯ รวมจํานวนประมาณ 108 คน โดยคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ได้ร่วม
ให้บริการตรวจสุขภาพในสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือให้ยาเพื่อกําจัดพยาธิภายนอกและพยาธิ
ภายในแก่สุนัข-แมว  ให้บริการตรวจสุขภาพในโค–กระบือ ฉีดวัคซีน ให้ยาเพื่อกําจัดพยาธิภายนอกและพยาธิภายใน
แก่โค-กระบือ อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ํา ไก่พื้นเมือง หรือการปลูกหญ้าอาหารสัตว์แก่คนในชุมชน อบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ในการดูแลสุขสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคเบื้องต้น กิจกรรมเชื่อมความความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน พัฒนา ซ่อมแซมหรือปรับปรุงหมู่บ้าน และโรงเรียน และร่วมทําบุญตักบาตรที่วัดร่วมกับชาวบ้าน  
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บุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า สมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ 
วันที่ 25-27 มีนาคม 2554 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม กรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์กีฬา 

ขี่ม้าเอนดูแรนซ์ ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (Federation Equestrian International หรือ F.E.I.) ได้รับ
เชิญจากสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย เป็น President of Veterinary Commission และอ.สพ.ญ.สุพรรณิกา 
พุทธชาลี ได้นํานักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติม้า จํานวน 12 คน ร่วมทําหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ รายการ Malaysia-Thailand Endurance Challenge 
Trophy 2011 CEI 1* 80 Km ซึ่งจัดโดยสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยและรับรองผลโดยสมาพันธ์กีฬาขี่ม้า
นานาชาติ ณ Thai Polo and Equestrian Club พัทยา จังหวัดชลบุรี การแข่งขันครั้งนี้มีม้าและนักกีฬาทีมชาติ
ไทยเข้าร่วมแข่งขันจํานวน 7 ม้า และนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียจํานวน 13 ม้า 

 

 

 

 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Veterinary Field Epidemiology in Action 

วันที่ 18 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Veterinary Field Epidemiology in 
Action” ให้กับนายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้าน Veterinary Epidemiology ในการเฝ้าระวัง
โรค การควบคุมและป้องกันโรค การวินิจฉัย การเก็บและรักษาตัวอย่าง สําหรับสัตวแพทย์ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์
เศรษฐกิจในเขตชนบทของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน
ด้านการเฝ้าระวังโรค ควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม และเพื่อ
สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ บุคลากรจาก 
Department of Livestock and Fishery, LAO PDR และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นวิทยากรรับเชิญ  
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อบรมโครงการพฒันาบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง มหาวทิยาลัยแห่งชาติลาว 
วันที่ 5 มิถุนายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นําโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี     

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์           
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
จํานวน 7 ท่าน ซึ่งมีกําหนดเข้าอบรมทางด้านสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 6–17 มิถุนายน 2554 ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมใน 3 สาขาวิชา คือ เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ โดยโครงการนี้ คณะฯ ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บุคลากรสัมมนาและตัดสินกีฬาแข่งม้า ณ ต่างประเทศ 
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 สมาคมขี่ม้าแห่ง

ประเทศไทย (Thailand Equestrian Federation, TEF) ได้
เชิญ  ผศ .น .สพ .ดร .ประวิทย์  บุตรอุดม  หั วหน้ าภาค           
วิชาอายุรศาสตร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์       
ฝ่ายสัตวแพทย์ สมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการเรื่อง Australasian Endurance Conference 
and Forum ณ เมือง Brisbane รัฐ ควีนแลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดยสมาคมขี่ม้าเอนดูแรนซ์แห่งรัฐควีนแลนด์ 
ประเทศออสเตรเลีย (Queensland Endurance Riders 
Association: QERA) และไปร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่าย  
สัตวแพทย์ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า เอนดูแรนซ์ รายการ       

Horse Festival 2011 FEI 80-160 Km ณ เมือง Toorbul รัฐ Queensland เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 
2554  
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จํานวน 7 ท่าน ซึ่งมีกําหนดเข้าอบรมทางด้านสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บุคลากรสัมมนาและตัดสินกีฬาแข่งม้า ณ ต่างประเทศ 
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 สมาคมขี่ม้าแห่ง

ประเทศไทย (Thailand Equestrian Federation, TEF) ได้
เชิญ  ผศ .น .สพ .ดร .ประวิทย์  บุตรอุดม  หั วหน้ าภาค           
วิชาอายุรศาสตร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์       
ฝ่ายสัตวแพทย์ สมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการเรื่อง Australasian Endurance Conference 
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ออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดยสมาคมขี่ม้าเอนดูแรนซ์แห่งรัฐควีนแลนด์ 
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ประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 2554 :  International Conference on 
Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคม
สัตวแพทย์ผูเประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International 
Conference on Global Issues Influencing to Human & Animal Health ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 
2554 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการที่
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพคนและสัตว์ เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ สถาบันและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาสัตว-
แพทย์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ใหค้วามรูด้า้นการเลี้ยงสตัว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ยุวเกษตรกร 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการบริการวิชาการ

ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 ชุมชน ทั้งนี้ โดย สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่      
ยุวเกษตรกร ในพื้นที่ 5 ชุมชนต้นแบบ ได้แก่  

− วันที่ 16 มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านวังสําราญ ตําบลวังทอง อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู   

− วันที่ 17 มิถุนายน 2554 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ตําบลม่วงน้อย อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู  

− วันที่ 23 มิถุนายน 2554 จัดที่โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา  
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− วันที่ 24 มิถุนายน 2554 จัดที่โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ตําบลโพธิ์สัย อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

− วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จัดที่โรงเรียนบ้านคุยนางขาว ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  

มีการบรรยายภาคทฤษฎี เรื่อง "การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน     
การเลี้ยงกบแบบต่างๆ" โดยมี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ผู้อํานวยการสถานีฟาร์มฯ "การเลี้ยงปลาดุกแบบต่างๆ"  
โดย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ภาควิชาอายุรศาสตร์ "การทําน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพร" โดย นางพิณซอ 
กรมรัตนาพร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ภาคบ่าย จัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันทําน้ําหมักชีวภาพ ทําบ่อเลี้ยงกบและบ่อเลี้ยงปลาดุกแบบบ่อพลาสติก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนองนโยบายรัฐจัดอบรมเกษตรกรที่มีหนีน้อกระบบ 

สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดเลยและชัยภูมิ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่มีหนี้นอกระบบในหลักสูตร 
“ปรับแนวคิด สู่ชีวิตพอเพียง” ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรที่ไปกู้ยืมเงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ทําให้มี
ปัญหาในการชําระหนี้ รัฐจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยการให้กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไป
ชําระหนี้นอกระบบแล้วมาผ่อนชําระกับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่า และให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการ
อบรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั้งหมด 13 รุ่น รวมจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 1,455 คน ในระหว่างเดือน
มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน 2554  
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อาจารยส์ตัวแพทย์ร่วมเปน็สตัวแพทยป์ระจําทีมนกักีฬาขี่ม้า 
อ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ได้รับเชิญจากสโมสร    

ขี่ม้าเดอะฮอร์สเซส (The Horses) สมาคมข่ีม้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสัตวแพทย์ประจําทีมนักกีฬาตัวแทน
จากประเทศไทย ในกิจกรรมแข่งขันขี่ม้ามาราธอน รายการ Malaysia-Thailand Open Endurance Trophy 
2011 CEI* เมื่อวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2554 ณ ประเทศมาเลเซีย  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
แนะแนวการศกึษาต่อสญัจร 

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา  นางอรัญญา   
สิงชมภู  นางสาวชนิดา ชาอินทร์  นายพิทักษ์ น้อยเมล์  และนายชัยณรงค์ ชุมพล ได้ร่วมออกโครงการแนะ
แนวสัญจรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะแนวการจัดการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้กับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ และโรงเรียนมา
รีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ร่วมงาน Dog Show @Central Plaza Khon Kaen  

วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2554 คณะฯ ได้ร่วมงาน Dog 
Show @Central Plaza Khon Kaen ซึ่งมีการจัดขึ้นที่ชั้น 1 บริเวณลาน
โปรโมชั่น เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมีสัตวแพทย์ไปให้ความรู้ทางด้าน
การเลี้ยงสัตว์ ให้คําปรึกษาการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น การแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์เลี้ยง แนะนําหลักสูตรการเรียนการสอน  
กองทุนสงเคราะห์สัตว์ ฯลฯ  
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บริจาคโลหติเปน็พระราชกศุลถวายแดแ่ม่ของแผ่นดนิเนื่องในวนัแม่แห่งชาต ิ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษา นําโดย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล  ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ  และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศล
ถวายแด่แม่ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 
กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะได้ดําเนินการขึ้นเพื่อร่วมในกิจกรรม 999...วันคนขอนแก่นรักษ์โลก รักใน
หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ายเสน้ทางสู่สตัวแพทย์ ครัง้ที่ 9  

วันที่ 10-14 สิงหาคม 2554  สโมสรนักศึกษาคณะฯ นําโดย นายวิชญา โทมัส  นักศึกษาสัตวแพทย์
ชั้นปีที่ 3  ผู้รับผิดชอบโครงการ และมี อ.สพ.ญ.นุสรา  สุวรรณโชติ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมี       
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้  การจัดโครงการเส้นทางสู่สัตวแพทย์ 
ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ  
สัตวแพทยศาสตร์ มข. ตลอดจนเป็นการแนะแนวถึงลักษณะการปฏิบัติงานในสายงานด้านวิชาชีพสัตวแพทย์   
ซึ่งจะทําให้ ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 114 คน  โดยจัดให้มีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์
พี่ๆ และพี่หมอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการทํางาน การแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะฯ การ
เคารพสักการะไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง การศึกษาดูงาน ณ กรมการสัตว์ทหารบก กิจกรรมวิชาการตามฐานการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น  
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งานวนัสตัวแพทย์ไทย 
วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําโดย รศ.สพ.ญ.ดร.    

สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา          
รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ ์บุคลากรคณะฯ นักศึกษาสัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก SWU ได้เข้า
ร่วมฉลองครบรอบ 99 ปีสัตวแพทย์ไทย 250 สัตวแพทย์โลก ในงาน วันสัตวแพทย์ไทย ภายใต้แนวคิดว่า “กิน
อยู่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนแท้ สัตวแพทย์ดูแลคุณ” ณ ฮอลล์ ๕ อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งเป็นการจัดงานใหญ่     
ครั้งแรกของสายวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย และเป็นโอกาสดีที่สายวิชาชีพสัตวแพทย์ได้นําเสนอความสําเร็จ        
ของวิชาชีพสู่สายตาประชาชน ทําให้บุคคลทั่วไปทราบถึงบทบาทวิชาชีพสัตวแพทย์มากขึ้น โดยมีรูปแบบของการ
จัดงาน และกิจกรรมภายใต้แนวคิดของงาน VET FOR FOOD VET FOR HEALTH VET FOR THE 
PLANET  ซึ่งในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกบู้ท แสดงนิทรรศการแนะนํา
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วยเหลือสนุขัจังหวดันครพนม 

วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ นําทีม  
สัตวแพทย์ ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือสุนัขที่ถูกกักขังจากขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ โดยสุนัขทั้งหมดอยู่ใน
ความดูแลของด่านกักกันสัตว์นครพนม บ้านนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยทีม   
สัตวแพทย์ได้นําเวชภัณฑ์เข้าไปดูแลรักษาสุนัขที่ได้รับการบาดเจ็บ ตลอดจนการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขดังกล่าว 
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การป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัดนก 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการวินิจฉัยและดําเนินงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวังไข้หวัด
นก โดยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ที่มาขอรับคําปรึกษา รวมทั้งตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก 
 

ตารางที่ 25 : สรุปจํานวนตัวอย่างส่งผลชันสูตรเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2554 
 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน 2553 2554 รวม 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลําพัน   

ตัวอย่าง จ.มหาสารคาม 7 - - 7 7 - 7 - 7 - 14 - 49 

2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ําผาน้ําทิพย์   
ตัวอย่าง จ. ร้อยเอ็ด - - - - - - - - - - - - 0 

3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง   
ตัวอย่าง จ.หนองคาย - - - 10 27 - 10 - 8 - 8 - 63 

4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลําปาว 
ตัวอย่าง จ.กาฬสินธ์ุ - - - - - - - - - - - - 0 

5 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง   
ตัวอย่าง จ.เลย และ จ.
หนองบัวลําภู 

5 - - 5 5 - 5 - 5 - 10 - 35 

6 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว   
ตัวอย่าง จ. นครพนม - - - - - - - - - - - - 0 

7 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูค้อ-ภู
กระแต  ตัวอย่าง จ.หนองบัวลําภู 
จ.อุดรธานี 

5 - - 5 5 - 5 - 5 - 10 - 35 

8 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน
ตัวอย่าง จ.มุกดาหาร  และ จ.
สกลนคร 

14 14 - - 14 - 14 - 14 - 14 - 84 

9 ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม  
 ตัวอย่าง จ.นครพนม - -  7  7 7  7  7 - 35 

10 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10  
(อุดรธานี) ตัวอย่าง จ.อุดรธานี      7  7  7   8  8 - 37 

รวม 31 21 0 41 58 14 48 0 54 0 71 0 338 
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การใหบ้ริการวิชาการแกส่ังคมของโรงพยาบาลสตัว ์

โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ของโรงพยาบาลสัตว์ ประจําปีงบประมาณ  2554     
สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 8 สิงหาคม 2553 - 19  สิงหาคม 2553 (เฉพาะวันราชการ) ได้แก่การ

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ การบริการตรวจสุขภาพสัตว์ 
การให้บริการทําหมันสุนัขในราคาพิเศษ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ที่สําคัญ ที่อาจติดต่อมาถึงคนได้  โดยมีจํานวนสัตว์ที่มารับบริการทั้งหมด 
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 26 : สถิติจํานวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ สัปดาห์สุขภาพสัตว์เล้ียง ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

 รายการ จํานวน (ตัว) 
 วัคซีนโรคพิษสนุัขบ้า 10 
 วัคซีนโรคลําไส้+ไข้หัด 4 
 วัคซีนรวม  5  เชื้อ 33 
 วัคซีนรวม  6  เชื้อ 30 
 วัคซีนรวมแมว 11 
 รวม รายการวคัซีน 88 
 ทําหมันแมว  เพศผู้ 0 
 ทําหมันแมว  เพศเมีย 8 
 ทําหมันสุนัข  เพศผู้  น้ําหนัก น้อยกว่า 20 kg 5 
 ทําหมันสุนัข  เพศผู้  น้ําหนัก มากกว่า 20 kg 1 
 ทําหมันสุนัข  เพศเมีย  น้ําหนัก น้อยกว่า 20 kg 10 
 ทําหมันสุนัข  เพศเมีย  น้ําหนัก 20-30 kg 0 

 ทําหมันสุนัข  เพศเมีย  น้ําหนัก มากกว่า 30 kg 0 
 รวม รายการทาํหมัน 24 
 หมายเหต ุ: รายการทําหมัน  ในระหว่าง  8 ตุลาคม 2554 - 8 กนัยายน 2554 
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 โรงพยาบาลสัตว์  เป็นหน่วยงานให้บริการรักษาสัตว์ป่วยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์แก่ผู้เลี้ยง 
เป็นแหล่งรองรับและให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ที่ส่งต่อจากสถานบริการรักษาสัตว์ทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยในปีงบประมาณ  2554  มีการบริการรักษาสัตว์ ดังนี้ 
ตารางที่ 27 : สถิติสัตว์ที่เขา้รับบริการในเวลาราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2554  
ประเภท
สัตว ์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

สุนัข 1,006 971 984 1,055 1,140 1,364 1,100 1,002 1,195 1,194 1,257 1,227 13,495 
แมว 134 134 115 111 91 130 97 113 146 113 199 149 1,532 
วัว 39 27 40 5 16 14 4 11 4 13 18 36 227 
ม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

สัตว์ปีก 13 21 5 5 12 11 12 13 17 6 11 8 134 
สัตว์ป่า 13 22 18 9 25 11 21 16 34 36 14 25 244 
หนู

กระต่าย 10 22 32 36 51 58 48 20 33 42 31 41 424 

อื่น 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 1 2 11 
รวม 1,215 1,197 1,194 1,222 1,337 1,590 1,282 1,177 1,429 1,405 1,531 1,489 16,068 

 
ตารางที่ 28 : สถิติสัตว์ที่เขา้รับบริการนอกเวลาราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2554  

ประเภทสัตว์ ต.ค. พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.   รวม 
สุนัข 859 910 859 984 1,111 1,145 991 1,056 1,025 1,030 1,175 1,003 12,148 
แมว 112 115 92 58 77 88 102 115 114 114 132 103 1,209 
วัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
สัตว์ปีก 12 12 7 12 16 12 9 8 9 2 8 11 118 
สัตว์ป่า 9 5 19 13 26 26 33 18 21 23 18 14 225 
หนู,กระต่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
อื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 992 1,042 977 1,067 1,230 1,271 1,135 1,197 1,169 1,156 1,333 1,131 13,700 

 
ตารางที่ 29 : สถิติสัตว์ที่เขา้รักษาเปน็สัตว์ป่วยใน ( Admit)  ประจาํปีงบประมาณ 2554 

ประเภทสัตว์ ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   รวม 
สุนัข 100 114 104 135 99 105 78 81 123 114 128 118 1,299 
แมว 20 20 14 15 11 9 8 12 17 26 23 18 193 
วัว 0 3 1 3 3 1 0 2 0 0 1 3 17 
สัตว์ป่า 3 0 1 0 0 1 1 0 5 2 1 1 15 

รวม 123 137 120 153 113 116 87 95 145 142 153 140 1,524 
 
ตารางที่ 30 : การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการชนัสูตรโรคสัตว์ ประจําปีงบประมาณ 2554   

รายการ ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   รวม 
เคมีคลินิก 845 589 679 712 671 783 550 514 714 1027 823 835 8,742 
โลหิตวิทยา 487 383 420 447 415 445 263 264 370 367 404 359 4,624 
ปรสิตในเลือด 415 334 359 383 358 359 225 223 310 288 350 287 3,891 
ภูมิคุ้มกัน 55 41 28 33 34 22 25 30 77 71 102 46 564 
จุลทรรศน์วินิจฉัย
และอื่น ๆ 17 5 12 25 4 18 13 7 15 9 11 19 155 

รวม 1,819 1,352 1,498 1,600 1,482 1,627 1,076 1,038 1,486 1,762 1,690 1,546 17,976 

 
 
 
 
 



61รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
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 โรงพยาบาลสัตว์  เป็นหน่วยงานให้บริการรักษาสัตว์ป่วยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์แก่ผู้เลี้ยง 
เป็นแหล่งรองรับและให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ที่ส่งต่อจากสถานบริการรักษาสัตว์ทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยในปีงบประมาณ  2554  มีการบริการรักษาสัตว์ ดังนี้ 
ตารางที่ 27 : สถิติสัตว์ที่เขา้รับบริการในเวลาราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2554  
ประเภท
สัตว ์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

สุนัข 1,006 971 984 1,055 1,140 1,364 1,100 1,002 1,195 1,194 1,257 1,227 13,495 
แมว 134 134 115 111 91 130 97 113 146 113 199 149 1,532 
วัว 39 27 40 5 16 14 4 11 4 13 18 36 227 
ม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

สัตว์ปีก 13 21 5 5 12 11 12 13 17 6 11 8 134 
สัตว์ป่า 13 22 18 9 25 11 21 16 34 36 14 25 244 
หนู

กระต่าย 10 22 32 36 51 58 48 20 33 42 31 41 424 

อื่น 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 1 2 11 
รวม 1,215 1,197 1,194 1,222 1,337 1,590 1,282 1,177 1,429 1,405 1,531 1,489 16,068 

 
ตารางที่ 28 : สถิติสัตว์ที่เขา้รับบริการนอกเวลาราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2554  

ประเภทสัตว์ ต.ค. พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.   รวม 
สุนัข 859 910 859 984 1,111 1,145 991 1,056 1,025 1,030 1,175 1,003 12,148 
แมว 112 115 92 58 77 88 102 115 114 114 132 103 1,209 
วัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ม้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
สัตว์ปีก 12 12 7 12 16 12 9 8 9 2 8 11 118 
สัตว์ป่า 9 5 19 13 26 26 33 18 21 23 18 14 225 
หนู,กระต่าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
อื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 992 1,042 977 1,067 1,230 1,271 1,135 1,197 1,169 1,156 1,333 1,131 13,700 

 
ตารางที่ 29 : สถิติสัตว์ที่เขา้รักษาเปน็สัตว์ป่วยใน ( Admit)  ประจาํปีงบประมาณ 2554 

ประเภทสัตว์ ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   รวม 
สุนัข 100 114 104 135 99 105 78 81 123 114 128 118 1,299 
แมว 20 20 14 15 11 9 8 12 17 26 23 18 193 
วัว 0 3 1 3 3 1 0 2 0 0 1 3 17 
สัตว์ป่า 3 0 1 0 0 1 1 0 5 2 1 1 15 

รวม 123 137 120 153 113 116 87 95 145 142 153 140 1,524 
 
ตารางที่ 30 : การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการชนัสูตรโรคสัตว์ ประจําปีงบประมาณ 2554   

รายการ ต.ค.  พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   รวม 
เคมีคลินิก 845 589 679 712 671 783 550 514 714 1027 823 835 8,742 
โลหิตวิทยา 487 383 420 447 415 445 263 264 370 367 404 359 4,624 
ปรสิตในเลือด 415 334 359 383 358 359 225 223 310 288 350 287 3,891 
ภูมิคุ้มกัน 55 41 28 33 34 22 25 30 77 71 102 46 564 
จุลทรรศน์วินิจฉัย
และอื่น ๆ 17 5 12 25 4 18 13 7 15 9 11 19 155 

รวม 1,819 1,352 1,498 1,600 1,482 1,627 1,076 1,038 1,486 1,762 1,690 1,546 17,976 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตารางที่ 31 : การบริการวชิาการแก่สังคมของสถานฟีาร์มฝึกนักศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2554 
ที่ ชื่อเร่ืองที่ให้บริการ ชื่อหน่วยงานที่ไปให้บริการ วัน เดือน ปี 
1 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาหนองบวัแดง  จ.ชัยภูม ิ 4 - 6  ตุลาคม  2553 
2 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส. สาขาหนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ 27 - 29 ตุลาคม 2553 
3 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาเกษตรสมบูรณ์   

จ.ชัยภูมิ 
1 - 3พฤศจิกายน 2553 

4 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาเกษตรสมบูรณ์   
จ.ชัยภูมิ 

4 - 6 พฤศจิกายน2553 

5 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาคอนสาร จ.ชัยภูม ิ 8 - 10 พฤศจิกาย2553 
6 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์

อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   
พื้นที่ให้บริการ ต.ผาน้อย  
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

19 พฤศจิกายน  2553 

7 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี 

พื้นที่ให้บริการ ต.หนองหญา้ปล้อง 
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

16  ธันวาคม  2553 

8 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ   

พื้นที่ให้บริการ ต.หนองหญา้ปล้อง 
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

16  ธันวาคม  2553 

9 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ในงานวันเด็กแหง่ชาต ิประจาํป ี 
2554   

พื้นที่ให้บริการต.หนองหญ้าปล้อง 
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

8  มกราคม  2554 

10 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี 

ต.เขาหลวง  อ.วังสะพุง  จ.เลย 18  มกราคม  2554 

11 นิทรรศการงานมหกรรมตลาดนดัแทรกเตอร ์
และเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่  4   

พื้นที่ให้บริการ อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
 

28 มกราคม 2554 

12 นิทรรศการงานวันโลกสัตว์เลี้ยงอสีาน 
ประจําป ี 2554 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 - 30 มกราคม 2554 

13 งานวันนกัประดิษฐ์  ปี 2554    เมืองทองธาน ี จ.นนทบุรี 1 - 6 กุมภาพันธ ์2554 
14 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์

อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   
พื้นที่ให้บริการ ต.ผาบิง้   
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

22  กุมภาพันธ ์ 2554 

15 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   

พื้นที่ให้บริการ  ต.ทรายขาว   
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

17  มีนาคม  2554 

16 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ   

พื้นที่ให้บริการ ต.ภูหอ  อ.ภูหลวง   
จ.เลย   

18  มีนาคม  2554 

17 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี 

พื้นที่ให้บริการ ต.ปากปวน 
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

20 เมษายน  2554 

18 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ   

พื้นที่ให้บริการ ต.นาซ่าว   
อ.เชียงคาน  จ.เลย 

12  พฤษภาคม  2554 

19 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   

พื้นที่ให้บริการ ต.หนองหญา้ปล้อง  
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

20 พฤษภาคม  2554 

20 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์
อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   

พื้นที่ให้บริการต.หนองหญ้าปล้อง  
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

20 พฤษภาคม  2554 

21 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูม ิ 10-12 มิถุนายน 2554 
22 อบรมยุวชนเกษตร อ.นาวัง จ.หนองบวัลําภ ู 16  มิถุนายน 2554 
23 อบรมยุวชนเกษตร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 17  มิถุนายน  2554 
24 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์

อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   
พื้นที่ให้บริการต.ผาน้อย   
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

21 มิถุนายน  2554 



62 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ที่ ชื่อเร่ืองที่ให้บริการ ชื่อหน่วยงานที่ไปให้บริการ วัน เดือน ปี 
25 อบรมยุวชนเกษตร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 23  มิถุนายน 2554 
26 อบรมยุวชนเกษตร อ.ศรีสมเดจ็ จ.ร้อยเอ็ด 24  มิถุนายน  2554 
27 อบรมยุวชนเกษตร อ.เมือง จ.หนองคาย 30  มิถุนายน  2554 
28 อบรมเยาวชนในการทําเกษตรพอเพยีงตาม

แนวพระราชดําร ิ  
ต.หนองหญา้ปลอ้ง  
อ.วังสะพุง จ.เลย 

1 – 2 สิงหาคม 2554 

29 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาวงัสะพงุ  จ.เลย 12-14 กรกฎาคม 2554 
30 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์

อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   
พื้นที่ให้บริการ ต.โคกขมิ้น   
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

19 กรกฎาคม 2554 

31 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาหนองหนิ จ.เลย 20-22 กรกฎาคม 2554 
32 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาภูกระดงึ  จ.เลย 27-29 กรกฎาคม 2554 
33 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ  ธกส.สาขาภูเรือ  จ.เลย 3-5  สิงหาคม  2554 
34 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาท่าลี่,เอราวณั จ.เลย 9-11  สิงหาคม  2554 
35 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาวงัสะพงุ  จ.เลย 17-19 สิงหาคม 2554 
36 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์

อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   
พื้นที่ให้บริการ ต.ศรีสงคราม   
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

19 สิงหาคม  2554 

37 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาคอนสาร   จ.ชัยภูมิ 21-23 สิงหาคม 2554 
38 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์

อินทรีย์ร่วมกบัโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ี 

พื้นที่ให้บริการ ต.ศรีสองรกั   
อ.เมือง  จ.เลย 

31 สิงหาคม  2554 

39 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาภูกระดงึ จ.เลย 31 สิงหาคม-2 กันยายน  2554 
40 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาภูเรือ  จ.เลย 7 - 9  กันยายน  2554 
41 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขานาด้วง  

และสาขากาํเนิดเพชร   จ. เลย 
11 - 13 กันยายน2554 

42 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส. สาขาวงัสะพงุ  จ.เลย 14 - 16 กันยายน 2554 
43 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส. สาขาภูเรือ จ.เลย 21 - 23 กันยายน 2554 
44 นิทรรศการการเลีย้งสัตวแ์บบปศุสัตว์

อินทรีย์ร่วมกบัโครงการอําเภอยิม้เคลื่อนท่ี   
พื้นที่ให้บริการ ต.วังสะพุง          
อ.วังสะพุง  จ.เลย 

22  กันยายน  2554 

45 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาเมืองเลย  ปากชม   
ด่านซ้าย และเชียงคาน  จ.เลย 

25-27 กันยายน2554 

46 อบรมเกษตรกรหลักสตูรวิถีชีวติ ธกส.สาขาวงัสะพงุ จ.เลย 28 - 30 กันยายน 2554 
สรุป จัดอบรม / สัมมนา รวมทั้งสิ้น  27  คร้ัง  และจัดนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น  19  คร้ัง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การอนรุักษ ์พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมกจิกรรมทางด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมอย่างตอ่เนื่องโดย
มีการส่งเสริมใหบุ้คลากร และนักศึกษา จัดกจิกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทางดา้นศิลปวัฒนธรรมดังนี ้
 

บรรยายพิเศษ “อุดมศึกษากับวิถีพุทธ” 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

วัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดบรรยายโครงการอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่อง “อุดมศึกษาวิถีพุทธ” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
โดยมี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากร การบรรยายครั้งนี้เป็นการนําหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้มีความสุข และการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นให้มีความสุข จะต้องมีหลักของคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย การปลูกจิตสํานึก การโน้มนําธรรมะเข้าสู่
ใจ เพื่อสร้างวิถีแห่งความสุขโดยแท้จริง โดยการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2553  
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้า

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2553 ณ บริเวณบึงสีฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ร่วมลอยกระทงกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมเป็นกําลังใจในการ
ประกวดนางนพมาศ  โดยมี น.ส.ขันน้ําทอง พูลน้อย เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมการประกวด และในปีนี้
คณะฯ ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกระทง ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรางวัลชมเชยจากการ
ประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยนายสันติ คู่กระสังข์ เป็นผู้ออกแบบ นอกจากนี้ 
สโมสรนักศึกษาได้ส่งขบวนแห่และรถกระทง ร่วมในงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้คงไว้สืบไป 
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บริจาคเสื้อผา้ เครื่องนุ่งห่ม ต้านภัยหนาว 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ คณะ           

สัตวแพทยศาสตร์ นําโดย ผศ.สพ.ญ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการ ได้จัดโครงการ 
“บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ต้านภัยหนาว” ณ บ้านโคกกลาง ตําบลจระเข้ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
เพื่อ นําไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ประสบอุทกภัย อําเภอหนองเรือ โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์    
เอี่ยมละมัย คณบดี เป็นประธานในพิธี และบุคลากรคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้านบ้านโคก
กลาง ครัวเรือนละ 1 ผืน จํานวน 74 ครัวเรือน และได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้กับเด็กๆ ใน
หมู่บ้านจํานวน 60 ชุด ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านโคกกลาง ได้ให้การต้อนรับชาวคณะอย่างเป็นกันเอง
และต่างรู้สึกยินดีที่ชาวคณะเดินทางมามอบผ้าห่มและบริจาคสิ่งของให้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้รหิารร่วมงาน “ประกาศก้องเกียรติคณุแห่งรางวลัครฑุทองคํา” 
วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ นําโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 

คณบดี รศ.น.สพ ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมงาน “ประกาศก้องเกียรติคุณแห่งรางวัลครุฑทองคํา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสที่อธิการบดีได้เข้ารับเหรียญสดุดีเกียรติคุณ “ครุฑทองคํา” ผู้บริหารราชการพลเรือน
ดีเด่น สายอธิการบดี จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุฑ
ทองคําแก่ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2550-2551 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  
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ร่วมแสดงความยินดคีณะสาธารณสขุฯ ครบรอบ 32 ป ี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ      

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ผู้อํานวยการสถานีฟาร์มนักศึกษา คณะสัตว-
แพทยศาสตร์ ได้ร่วมทําบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่
พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 32 ปี ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 
อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์  ได้จัดพิธีทําบุญใส่บาตรขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ร่วมงาน 

 
 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สัญจร 
และร่วมกิจกรรม"สานฝันปันน้ําใจ อุ่นไอรัก จากสัตวแพทย์ มข. "   

วันที่ 7 มกราคม 2554 คณะสัตวแพทย์ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สัญจรครั้งที่ 1 ณ 
ห้องประชุมสถานีฟาร์มฯ อ.วังสะพุง จ.เลย และในช่วงบ่ายผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วม
โครงการ "สานฝันปันน้ําใจ อุ่นไอรัก จากสัตวแพทย์ มข. " ณ โรงเรียนบ้านยาง อําเภอท่าล่ี จังหวัดเลย โดย
จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จําเป็นและมอบหนังสือที่ได้จากการบริจาคให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของ
เครื่องใช้ที่จําเป็นในการเรียนและการดํารงชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียนจํานวนประมาณ 150 คนที่ได้รับการ
คัดเลือก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.พิษณุ 
อุตตมะเวทิน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  
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สถานีฟาร์มจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 
วันที่ 8 มกราคม 2554 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตว-

แพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ฟาร์ม มข. มินิมาราธอน ครั้งที่ 6” 
ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2554 ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านนาดอกไม้ ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจาก นางนันทนา ทิมสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวัน
เด็กและปล่อยตัวนักวิ่ง ซึ่งมีนักวิ่งมืออาชีพและนักวิ่งมือสมัครเล่น
สนใจเข้าร่วมจํานวนมาก ทั้งนี้ รศ.สพ.ญ.ดร. สุรีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
คณบดี ผู้บริหารคณะฯ และบุคลากร ได้ร่วมวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้
ด้วย นอกจากกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนแล้ว ทางสถานีฟาร์ม
นักศึกษา ยังได้จัดกิจกรรมประกวดภาพวาดหัวข้อ “สมเด็จ

พระเทพฯ กับการเลี้ยงสัตว์” การแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ และบูท
นิทรรศการเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การ
ถนอมรักษาพืชอาหารสัตว์ โครงกระดูกสัตว์ประเภทต่าง ๆ หุ่นจําลอง
อวัยวะภายในของสัตว์ต่าง ๆ และบูทส่องกล้องดูเชื้อโรค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมตักบาตรในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

วันที่ 25 มกราคม 2554 รศ.น.สพ. ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบปีที่ 47 ณ บริเวณ
สะพานขาว โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทําบุญ และ
บําเพ็ญกุศลแก่บรรพชนผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้
ล่วงลับ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อไป 
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ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบําเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์    
คําพา  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  พร้อมทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาจํานวน 35 คน  
ได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดมนต์บําเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่า
บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  และได้ร่วมกันถวายปัจจัย เป็นจํานวน 41,260 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะฯจดัโครงการทอดผา้ป่า ประจําปี 2554 และถวายพระประธาน  
วันที่ 19 มีนาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบําเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับคณะผู้บริหารที่นําโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี บุคลากร และผู้มี
จิตศรัทธา ได้ร่วมกับชาวบ้านบ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีทอดผ้าป่า
และถวายพระประธาน ณ วัดอัมพวนาราม บ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
ผู้ร่วมบริจาคได้ยอดรวมทั้งสิ้น 110,855 บาท โครงการนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะได้จัดขึ้นเนื่องในวาระ
ครบรอบการสถาปนาคณะ 25 ปีในปี 2554 นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บคุลากรคณะสตัวแพทยศาสตร์ร่วมงานสงกรานต ์

ในช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2554 ฝ่ายบริหาร ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ําขอพรผู้อาวุโส
คณะฯ ณ บริเวณหน้าห้องสมุดคณะฯ โดยมี รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ให้เกียรติร่วมงานและให้พรบุคลากร-นักศึกษาคณะฯ 
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 จากนั้นในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ บริเวณอาคาร
จตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีเกษตร โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยทางคณะได้เข้าร่วมในการประกวดขบวน
แห่ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้อาวุโสที่เข้าร่วมงาน โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละ
มัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้คณะยังได้ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์ ซึ่งผล
ปรากฏว่า นางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะ ตัวแทนของคณะฯที่เข้าร่วมประกวดประเภทบุคลากรในครั้งนี้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศมาครองพร้อมโล่เกียรติยศ สายสะพายนางสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ร่วมลงนามถวายพระพรแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภูมิพลอดลุยเดช 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์  คําพา         
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วย นางทักษ์ศภรณ์  ตาละลักษณ์  นางสาวอนัญญา ชินวงษ์ อินทรสา 
และ นางสาวเฉลิมขวัญ  นนทะโคตร ได้นํากระเช้าดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายและร่วมลงนามถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช 
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คณะสัตวแพทย์สถาปนาครบรอบ ๒๕ ปี 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๒๕ 

ปี ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัยฯ โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี 
กล่าวรายงาน นอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง นายกสัตวแพทยสภา  ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา และรศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ  
อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สํานัก และแขก  ผู้มีเกียรติ บุคลากร 
นักศึกษา ได้ร่วมทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นได้มีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ทําให้บุคลากร นักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัน ปลูกจิตสํานึกให้มีความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนเป็นการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานฟีาร์มฯ คณะสตัวแพทย์ฯ สืบสานประเพณบีญุบัง้ไฟ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย ผศ.น.สพ.
เสรี แข็งแอ ผู้อํานวยการสถานีฟาร์มฯ รศ.น.สพ.ดร.คมกริช พิมพ์ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรของ
สถานีฟาร์มฯ จํานวน 19 คน และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 50 คน ร่วมกับชาวบ้านจาก
ชุมชนบ้านนาดอกไม้ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จาก 5 หมู่บ้าน มากกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมประเพณี
บุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นการส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน โดยมี ขบวนแห่การฟ้อนรํา การ
รณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมมือกันหลายๆ ด้าน เช่น การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การร่วมใจต้านภัยเอดส์ การ
กําจัดยุงลาย และการร่วมกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น หลังจากนั้น ได้ร่วมกันถวายปัจจัย
ไทยทานที่วัดสะเทียนทอง บ้านนาดอกไม้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,789 บาท  
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กอลฟ์การกุศลครบรอบ 25 ปี  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์       
ณ สนามกอล์ฟแดนคูณ กอล์ฟคลับ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของคณะฯ แล้วยังเป็นการหารายได้สําหรับใช้ดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และทุนสนับสนุนกิจกรรม
ของสมาคมศิษย์เก่า และนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดี และเปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ สัตวบาล และเจ้าของฟาร์มสัตว์ ได้ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางด้านปศุสัตว์ โดยมีรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภททีม และประเภทบุคคล และในช่วงเย็นได้จัดให้มี
งานเลี้ยงสังสรรค์และประกาศผลมอบรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ด้วย  
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ทาํบญุสตัว์ทดลองประจําปี 2554  
วันที่ 16 มิถุนายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีทําบุญสัตว์ทดลอง ประจําปี 2554 ขึ้น   

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  เพื่อเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ใน
การเรียนการสอนของคณะฯ โดยมี  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี เป็นประธานในพิธี  ซึ่งในพิธี
ทําบุญฯ ครั้งนี้ ได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป  ถวายไทยทาน และบรรยายธรรมะ  ซึ่งมี 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และบุคลากรภายนอก เข้าร่วมพิธี จํานวนประมาณ 500 คน  การทําบุญครั้งนี้
ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคปัจจัยทําบุญซึ่งปัจจัยทีได้รับบริจาคจะนําไปถวายวัดและนําเข้ากองทุนสัตว์ทดลอง โดย
เงินกองทุนฯ จะนําไปใช้ในการดูแลจัดการโรงเรือนสัตว์ทดลองต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พธิีไหว้ครู ประจําป ี2554 

วันที่ 16 มิถุนายน 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษา นํา โดย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อทําให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้เป็น    
ผู้จิตสํานึกที่ดี รู้จักการตอบแทนบุญคุณของครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ โดยนําดอกไม้ ธูป เทียน มากราบไหว้ครู 
อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้นักศึกษา อีกทั้งยังขอขมาต่อสิ่งที่นักศึกษาอาจกระทําละเมิดต่อครู 
อาจารย์ ไม่ว่าทางกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้
ดํารงไว้สืบไปแล้ว โดยมี รศ.ส.พญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดี เป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือ และให้
โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นตัวแทนนักศึกษาอ่านบทกลอนเทิดพระคุณครู  กล่าวคําไหว้ครูและคําปฏิญาณตน 
ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม  นักศึกษาแต่ละชั้นปีนําพานดอกไม้ ธูปเทียน มอบบูชาพระคุณครู และคณะฯ ได้
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
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ถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นําโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ปัจจัย และปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวัน
เข้าพรรษา ณ วัดสวนป่าสารัตถวโนทยานธุดงค์สถาน (วัดป่าบ้านหนองหลุบ) และ ท่าน้ําชี บ้านดอนบม         
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสร่วมทําบุญ งดเว้นอบายมุขต่างๆ ในช่วงวัน
เข้าพรรษาร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รักษป์า่สเีขียว 

วันที่ 4 สิงหาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นําโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี       
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์    
และวิทยาการสืบพันธุ์ นายอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะฯ นางยุพดี เจริญสว่าง หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
และ  นายสมัย แข็งขันธ์ หัวหน้างานนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ 
“สัตวแพทยศาสตร์ มข. รักษ์ป่าสีเขียว” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มจํานวนต้นไม้ภายในบริเวณคณะฯ 
ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกตระหนักถึง   
บทบาทหน้าที่ในการสืบสานการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะฯ       
ได้ดําเนินการขึ้นเพื่อร่วมในกิจกรรม 999...วันคนขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง 
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Big Cleaning Day 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา ในปี       

พ.ศ. 2554 (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ วัน คนขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง) และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และในโอกาสคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ได้ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ร่วมกันทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อ
ช่วงบ่ายของวันที่ 10 สิงหาคม 2554 กิจกรรมนี้จัดเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะได้ดําเนินการขึ้นเพื่อร่วมใน
กิจกรรม 999...วันคนขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมเทดิพระเกียรติ สงิหา มหาราชนิ ี

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ       
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา 
บุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ “12 สิงหา มหาราชินี เทิดพระบารมี แม่ของแผ่นดิน” ซึ่งได้ร่วมในกิจกรรม
เดินขบวนเทิดพระเกียรติ พิธีถวายพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คณะสตัวแพทย์เรียนรูพ้ระศาสนา ร่วมรกัษาปา่อสีาน 
วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2554 นําโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมศิลปะวัฒนาธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “เรียนรู้พระศาสนา รู้รักษาป่าอีสาน” ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้เรียนรู้ธรรมะในพุทธศาสนา ตระหนักถึงความมีคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดี และมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม 
รักษาส่ิงแวดล้อมได้มีส่วนบําเพ็ญประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 จํานวน 88 
คน และบุคลากรจํานวน 12 คนเข้าร่วมโครงการ โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 จัดให้มีการฟังการบรรยาย
ธรรม โดย พระอาจารย์จารุวัฒน์ อัคคปัญโญ และวันที่ 21 สิงหาคม 2554 นักศึกษาและบุคลากร ได้นํากล้า
ไม้จํานวน 2,500 ต้น ร่วมกันปลูก ณ วัดป่าศรีภูหอ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย หลังจากนั้นได้ทําพิธี
ทอดผ้าป่าให้แก่ทางวัดด้วย 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ร่วมพธิทีาํบญุตกับาตร เนื่องในโอกาสคลา้ยวันสถาปนาคณะศกึษาศาสตร ์ครบรอบ 43 ป ี

วันที่ 13 กันยายน 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ชูชาติ      
กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสคล้าย
วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และการเข้ารับตําแหน่งคณบดี ของ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
ในครั้งนี้ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวนัมหดิล ประจาํปี 2554 

วันที่ 24 กันยายน 2554 รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางยุพดี เจริญสว่าง หัวหน้างานบริหารและ
ธุรการ และนางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ ร่วมวาง
พวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจําปี 2554 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผูบ้รหิารร่วมแสดงความยินดกีบัคณบดใีหม่ 
วันที่ 19 กันยายน 2554  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ชูชาติ 

กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผศ.น.สพ.ดร.
นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ขนิษฐา 
นันทบุตร เนื่องในโอกาสการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือธรรมะ และ
หนังสือ 25 ปีสัตวแพทย์ มข. ซึ่งได้จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 25 ปี ในพ.ศ. 2554  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 กันยายน 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล  
ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าพบและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผศ.ดร.สมศักดิ์                
พิทักษานุรัตน์  เนื่องในโอกาสการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือธรรมะ  
และหนังสือ 25 ปี  สัตวแพทย์ มข. ซึ่งได้จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาคณะฯ 25 ปีใน พ.ศ. 2554   
เพื่อนําไปเป็นประโยชน์ต่อไปด้วย 
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ข้าราชการคณะสตัวแพทยย์้ายและเกษยีณอายุราชการก่อนกําหนด 
วันที่ 28 กันยายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงส่ง และรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมกันเนื่องในโอกาส น.ส.อนัญญา ชินวงษ์ อินทรสา ย้ายสังกัดไปปฏิบัติงานที่กองการเจ้าหน้าที่ในตําแหน่ง
บุคลากรปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป และนายมานะ ดีไพร เกษียณอายุราชการก่อน
กําหนด โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  คณบดี เป็นผู้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณที่ปฏิบัติ
ราชการและให้ความช่วยเหลืองานคณะฯ ที่ผ่านมา หลังจากนั้นถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมงานพธิบีายศรีสูข่วญัผู้เกษียณอายุราชการ ประจาํปี 2554 
  วันที่ 30 กันยายน 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และ รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2554 ณ ห้องประชุมสาร
สิน ณ อาคารสิริคุณากรชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งได้ร่วมผูกข้อมือ และมอบ
ของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด โดยคณะฯ มีจํานวน 1 รายที่
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด คือ นายมานะ ดีไพร ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5   
การบริหารจัดการองค์กร 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการ ตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําให้
คณะฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและการเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินงานของ
คณะฯ ในการบริหารจัดการ มีดังนี้ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” ครั้งที่ 2 

วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ออก
ข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และเพื่อให้ผู้
ออกข้อสอบในคณะฯ มีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ตะวัน เอื้อความดี จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ไตรยางค์ทางการศึกษา ตารางแจกแจงข้อสอบ และร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุงข้อสอบให้เข้าสู่มาตรฐานฯ สําหรับ ผศ.นภา หลิมรัตน์ จากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติบรรยายเรื่อง Roadmap แพทยศาสตรศึกษา แนวคิดสู่สัตว-
แพทยศาสตรศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ การสร้างข้อสอบ MCQ ให้ได้มาตรฐาน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ 
เอี่ยมละมัย จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติบรรยายเรื่อง สัตวแพทยศาสตรศึกษา
และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไทย และ ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ อภิปราย ปรับปรุงข้อสอบให้เข้าสู่มาตรฐานฯ ซึ่งมี
บุคลากรสายผู้สอน เข้าร่วมประชุมจํานวน 50 คน ทั้งนี้ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ให้เกียรติ
กล่าวเปิดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมความพร้อมบณัฑติใหม่สัตวแพทย์...สู่เส้นทางการทาํงาน 
 วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปี
การศึกษา 2553 “เตรียมความพร้อมบัณฑิตใหม่สัตวแพทย์...สู่เส้นทางการทํางาน” ณ ห้อง VM3102 ชั้น 1 
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการอบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก 
ได้รับคําแนะนําการแต่งกาย การดูแลบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพ มารยาทในการเข้าร่วมงานสังคม รวมถึง
ได้พบปะกับหน่วยงานและบุคคลในสายงานอาชีพสัตวแพทย์  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก  
บริษัทเมเรียล (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี อาจารย์พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ จากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มารยาทในการเข้าสังคม และมารยาทบนโต๊ะอาหาร...ตาม
แบบตะวันตก” อาจารย์บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง “การเตรียมบัณฑิตใหม่พร้อมสําหรับสังคมการทํางาน” และให้ความรู้สาธิตการ  แต่งกายและ
แต่งหน้า นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.พรรณจิตต์ นิลกําแหง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้
เกียรติบรรยายเรื่อง “โรคที่พบบ่อยในแมว”  
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โครงการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าศึกษาดูงานที่คณะสัตวแพทย์ฯ 

วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ผู้เข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้า
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานอุดมศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้การจัดอบรม
หลักสูตร “MCore201 การบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2” สําหรับ
ผู้บริหารสายสนับสนุนระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า โดยได้เข้าศึกษาดูงานใน 3 ประเด็น คือ 1.) การวางแผน 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการนําแผนสู่การปฏิบัติ 2.) หลักและแนวทางการบริหารคุณภาพ
และการประกันคุณภาพ และ 3.) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม  
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การจดัอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง “โปรแกรม Utilities ทีท่าํใหเ้ครื่องสะอาด”  
 วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรม 
Utilities ที่ทําให้เครื่องสะอาด” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา โดยมี นายยรรยง     
วังปรีชา นักสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีบุคลากรของคณะสัตว-
แพทยศาสตร์เข้าร่วมอบรมจํานวน 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมทําความสะอาดเครื่องและการใช้โปรแกรม Utilities เพื่อทําการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์  และเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมไม่มีปัญหาความล่าช้าของระบบปฏิบัติการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 (ICVS 2010) 
วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานประชุม

วิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 “The International Conference on 
Veterinary Science” (36th ICVS 2010) ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม   
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (The World Organisation for Animal Health: OIE) และองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสัตวแพทย์และการ
เลี้ยงสัตว์ อันนําไปสู่การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อการส่งออก การพัฒนามาตรฐานของการปศุสัตว์เพื่อเสริมสร้าง
บทบาทของสัตวแพทย์ไทยในด้านความปลอดภัยของอาหารสู่ประชาคมโลก สร้างเครือข่ายในการติดตามและ
มาตรฐานการเฝ้าระวังโรคต่างๆ 
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ผู้บรหิารคณะสตัวแพทยแ์สดงความยนิดกีบัผูว้่าราชการจังหวัดขอนแกน่ 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ถาวร      

ม่ิงสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎาจิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.
ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ นํากระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ในโอกาสดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้แล้วยังได้เรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันโลกสัตว์เลี้ยง 
ประจําปี 2554  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มกราคม 2554 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติการฮูลาฮูปในโครงการ “ห่วงรัก ห่วงใยสุขภาพ” 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ห่วงรัก ห่วงใยสุขภาพ” ขึ้น      
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ซึ่งเป็นกิจกรรมในแผนการสร้างความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากรในคณะฯ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่
ดี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างองค์กรส่งเสริมสุขภาพ” และจัดให้มี
กิจกรรม ปฏิบัติการฮูลาฮูป เพื่อสุขภาพ นําโดย รศ.น.สพ.มงคล โปร่งเจริญ และนายสมัย แข็งขันธ์             
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะได้จัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 16.30–17.30 น. ณ ลาน
เอนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 
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การจัดการองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการ  
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ทาง

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Knowledge Management: LKM) สําหรับเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้อง
ประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังการนําเสนอองค์ความรู้และ
ตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มปรีคลินิก และกลุ่มโรงพยาบาล
สัตว์ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้สําหรับเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ ให้บุคลากรสาย
สนับสนุนทางห้องปฏิบัติการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และนําเสนอองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการ
สนับสนุนการเรียนการสอน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการให้มีระบบการจัดการเรียนการ
สารสอนที่เป็นมาตรฐาน โดยบุคลากรทั้งสายสนับสนุน และสายผู้สอน ได้ให้ความสนเข้าฟัง ตอบข้อซักถาม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบ้รหิารคณะสตัวแพทย์ร่วมพธิีเปดิงานเทศกาลไหมฯ ประจําปี 2553 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์       
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2553 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมบูทเป็น
กําลังใจให้กับนายสัตวแพทย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ออกให้บริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ณ             
บูทนิทรรศการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ผูบ้รหิารพบนกัศกึษา 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาสัตว-

แพทย์ทุกชั้นปี  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 500 คน  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา โดย
ในช่วงแรก รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดี ได้นําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะที่ผ่าน
มา ตลอดจนนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เป็นต้น ต่อจากนั้นรองคณบดีแต่ละฝ่ายประกอบด้วย รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร รศ.ดร.ถาวร ม่ิงสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล 
ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้
นําเสนอข้อมูลและผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายที่ผ่านมาให้นักศึกษาได้รับทราบ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น นําเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมฝกึซ้อมการปอ้งกันและระงบัอคัคีภัย 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยในอาคารขึ้น
เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติการดับเพลิง ตลอดจนประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรจากหน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยายให้ความรู้ 
และสาธิตการดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีและวิธีการผจญเพลิงเบื้องต้น โดยบุคลากรคณะสัตวแพทย์ฯ 
ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในครั้งนี้ด้วย  
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สมาคมพทิกัษส์ตัว์แหง่โลก เข้าพบหารือความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตัวแทนจากสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Society for the 

Practitioner of Animal (WSPA) ได้เข้าพบ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และคณะผู้บริหาร เพื่อ
แนะนําสมาคมพิทักษ์สัตว์โลกและนําเสนอโครงการ Thai VERU (Thailand Veterinary Emergency 
Response Unit) หรือ โครงการหน่วยสัตวแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรม
นักศึกษาสัตวแพทย์ให้พร้อมในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาสัตวแพทย์ผ่านการ
อบรมจํานวน 10 คน นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้หารือร่วมกับคณะฯ ถึงโอกาสในการดําเนินโครงการร่วมกัน
ในการสร้างเครือข่ายนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเพื่อร่วมกับ WSPA ในการช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
ประชุมคณบดศีูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
คณบดี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร. ถาวร ม่ิงสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นส.พ.ดร.นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.นส.พ.ดร.วีรพล 
ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะฯ และคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 
คณะได้เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 6/2554 ร่วมกับคณบดี
และคณะผู้บริหารจาก 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์   
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  
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แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารบรหิารพัสดรุ่วมกบัคณะแพทยศาสตร์  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานคณบดี 

ประจําปี 2554 ขึ้น โดยในปี 2554 นี้ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) การบริหารพัสดุ    
คณะสัตวแพทยศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ ตามระเบียบ
พัสดุ ให้การปฏิบัติงานทางด้านพัสดุมีความโปร่งใสและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
นอกจากนี้ บุคลากรจากทั้งสองคณะ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ ความสําเร็จ ปัญหาในการทํางาน ระบบที่ภูมิใจ 
แนวทางการแก้ไขเมื่อประสบปัญหา ร่วมกัน โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าว
เปิดโครงการในครั้งนี้   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมชีแ้จงการลงนามในคํารบัรองการปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ 2554 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวช้ีวัดการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้เกี่ยวกับคํารับรองการปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดสู่ระดับภาควิชาและหน่วยงานได้
ถูกต้อง และเพื่อให้ได้ความสําเร็จในการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับภาควิชาและหน่วยงาน โดยมี
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน เลขานุการภาควิชาและบุคลากรสังกัดนโยบายและ
แผนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  และ ทางคณะฯ จะได้จัดให้มีพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเริ่มจากการลงนามของคณบดี รองคณบดี หัวหน้างาน 
และหัวหน้าหน่วยต่างๆ  
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ประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นําโดย ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์    

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรองคณบดีกํากับงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องประชุม 4 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิจัยจากคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและเผยแพร่
งานวิจัยของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและได้ร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบ้รหิารพบบคุลากรสายสนบัสนนุ 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน 
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดี ได้นําเสนอผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวมของคณะให้
บุคลากรได้รับทราบ หลังจากนั้น  รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.ถาวร ม่ิงสกุล รอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร    
พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ นําเสนอผลงานที่ผ่านมาของแต่ละ
ฝ่าย ต่อด้วยการนําเสนอผลงานของเลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาย
สนับสนุนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการดําเนินงานใน
อนาคตให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบ รวมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ 
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ผู้บริหารพบภาควิชา 
วันที่ 3 17 และ 24 มีนาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบภาควิชา โดย

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการพัฒนาคณะฯ และภาควิชาในด้านต่างๆ เพื่อรับ
คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ ในการบริหารและการพัฒนาคณะฯ ใน 4 ปี และเพื่อปรับปรุงการเรียน การสอน การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการพบภาควิชาดังกล่าว คณะผู้บริหารจะได้นําไป
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการคณะฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปัจฉิมนิเทศวา่ทีบ่ณัฑติสตัวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 
 วันที่ 4 มีนาคม 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลือง
ทองคํา โดย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดงาน และ      
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี  กล่าวเปิดงาน ให้โอวาทแก่นักศึกษาและกล่าวต้อนรับหน่วยงานที่
เข้าร่วมพิธี จากน้ัน รศ.น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและผู้แทนจากสัตวแพทย
สภา ให้ความรู้ในเรื่องการศึกษาต่อ  การขอใบอนุญาตประกอบการบําบัดโรคสัตว์ การสะสมคะแนนเพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบการฯ และข้อกําหนดต่างๆ ของสายวิชาชีพสัตวแพทย์ จากนั้น รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา      
ไศละสูต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนําสมาคม และบรรยายเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของสัตวแพทสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อ.สพ.ญ.วลาสินี  มูลอามาตย์  
ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) แนะนําหน่วยงานและบรรยาย
เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และปิดท้ายด้วยผู้แทน
จากสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้แนะนําหน่วยงาน บรรยายบทบาทหน้าที่ของสมาคม และความ
เกี่ยวข้องของบัณฑิตใหม่กับสมาคมศิษย์เก่าฯ 
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สัมมนา“การถา่ยทอดยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั”ิ 
วันที่ 16 มีนาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจําปี

งบประมาณ 2554 เรื่อง “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” เพื่อให้คณะฯ สามารถจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (ปีพ.ศ. 2555-2558) ที่มีกรอบ เป้าหมาย และทิศทางที่ชัดเจนสอดคล้องรับกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาบุคลากร เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ “แนวคิดของการจัดทําแผนกลยุทธ์ และการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อระดม
ความคิดร่วมกันกําหนดกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด และวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ของคณะฯ กับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของชาติ หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มนําเสนอกลยุทธ์ โครงการ และตัวชี้วัดต่อที่
ประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาการจดัทาํหลักสตูรตามแบบ TQF 

วันที่ 18 มีนาคม 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนา
การจัดทําหลักสูตรตามแบบ TQF ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิเชียร วรพุทธพร เป็นวิทยากรบรรยายและช่วย
ดําเนินการจัดทําผลการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) บรรยายและช่วยดําเนินการจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และช่วยช้ีแนะแนวทางการจัดทํา มคอ.5  6 และ 7 

ตามลําดับ 
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สัมมนาโครงการลดตน้ทนุและปรบัปรุงประสทิธภิาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธทีีป่ฏบิตัิไดจ้ริงและเห็นผล 

วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดการ “สัมมนา
ทีมที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้จริง
และเห็นผล” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน หาแนวทางแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติงานระหว่างทีมที่ปรึกษากับ
สหกรณ์ในแต่ละแห่ง และแนวทางปฏิบัติงานที่ดีและประยุกต์ใช้ได้จริงตามข้อตกลงของโครงการฯ เป็นการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทั้งในด้านทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงให้แก่
นายสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทีมที่ปรึกษาและ
ผู้บริหารสหกรณ์โคนมแต่ละแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสวนา 25 ปี คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดเสวนา “25 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.   
ที่ภาคภูมิใจกับโลกที่เปลี่ยนไป” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัยฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 25 ปี  ในช่วงแรกก่อนจะเสวนาได้มีการนําเสนอวิดีทัศน์สรุปผลงาน 25 ปีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นร่วมเสวนา โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง 
นายกสัตวแพทยสภา ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีคณะ    
สัตวแพทยศาสตร์  รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา และ รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อดีตคณบดีคณะ   
สัตวแพทยศาสตร์ น.สพ.จักรฤกษ์ นิยมทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรร่วม
เสวนา ซึ่งมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดี เป็นผู้ดําเนินรายการ ซึ่งท่านวิทยากรได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนถึงความเปลี่ยนแปลงในสายงานวิชาชีพสัตวแพทย์ ความก้าวหน้าของวิชาชีพ และการเจริญเติบโต
ของคณะ   สัตวแพทยศาสตร์ มข.จากอดีตถึงปัจจุบัน  
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ประชุมทีป่รกึษา 
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการมุ่งความ

เป็นเลิศในงานบริการสุขภาพสัตว์ วิจัย และบริการชุมชน สร้างบัณฑิตผู้รู้จริง จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ     
ที่ปรึกษาคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2554 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นทั้งส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง 
และพัฒนาคณะฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งทําให้คณะฯ ได้รับทราบข้อมูลจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน งาน 
และคณะฯ จะนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารจัดการองค์กร การผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรคณะฯ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พธิปีฐมนิเทศนักศกึษาใหมรุ่่นที่ 25  

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 25 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา ในงาน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์        
เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทย์ฯ มข.ได้กล่าวเปิดงาน ต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ผศ.น.สพ.ดร.   
วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองทั้งยังกล่าวถึงถึง
นโยบายการผลิต บัณฑิตของคณะฯ แนะนําผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา บรรยาย
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ปัญหาอุปสรรคการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนําบุคลากรสาย
สนับสนุนฝ่ายวิชาการและบรรยายหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บรรยายพเิศษ “การบรหิารองค์กรและภาวะผู้นาํองค์กร”   
วันที่ 24 พฤษภาคม 2554  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพิเศษ “การ

บริหารองค์กรและภาวะผู้นําองค์กร” เพื่อให้ผู้บริหารของคณะฯ มีความเข้าใจ ให้ความสําคัญ และเป็นผู้ผลักดัน
ให้เกิดการบริหารบุคลากรในองค์กรในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับผู้บริหารทุกระดับ
ถึงความสําคัญของการบริหารจัดการ และนํามาใช้ในการประเมินสถานะภาพศักยภาพของคณะ การวางแผนงาน 
การพัฒนาคณะ การตั้งเป้าหมายและการเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกัน อย่างเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ดร.  
วิรุฬ  เหล่าภัทรเกษม อดีตคณบดีบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารทั้งใน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดบรรยายพิเศษ "จรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข" 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ "จรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข" 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร และเพื่อให้การดําเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ กรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ 
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ประชุมทีป่รกึษา 
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการมุ่งความ

เป็นเลิศในงานบริการสุขภาพสัตว์ วิจัย และบริการชุมชน สร้างบัณฑิตผู้รู้จริง จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ     
ที่ปรึกษาคณะคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2554 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นทั้งส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง 
และพัฒนาคณะฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งทําให้คณะฯ ได้รับทราบข้อมูลจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตทุกภาคส่วน งาน 
และคณะฯ จะนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารจัดการองค์กร การผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรคณะฯ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พธิปีฐมนิเทศนักศกึษาใหมรุ่่นที่ 25  

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 25 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา ในงาน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์        
เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทย์ฯ มข.ได้กล่าวเปิดงาน ต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ผศ.น.สพ.ดร.   
วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองทั้งยังกล่าวถึงถึง
นโยบายการผลิต บัณฑิตของคณะฯ แนะนําผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา บรรยาย
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ปัญหาอุปสรรคการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนําบุคลากรสาย
สนับสนุนฝ่ายวิชาการและบรรยายหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
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บรรยายพเิศษ “การบรหิารองค์กรและภาวะผู้นาํองค์กร”   
วันที่ 24 พฤษภาคม 2554  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพิเศษ “การ

บริหารองค์กรและภาวะผู้นําองค์กร” เพื่อให้ผู้บริหารของคณะฯ มีความเข้าใจ ให้ความสําคัญ และเป็นผู้ผลักดัน
ให้เกิดการบริหารบุคลากรในองค์กรในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับผู้บริหารทุกระดับ
ถึงความสําคัญของการบริหารจัดการ และนํามาใช้ในการประเมินสถานะภาพศักยภาพของคณะ การวางแผนงาน 
การพัฒนาคณะ การตั้งเป้าหมายและการเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกัน อย่างเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ดร.  
วิรุฬ  เหล่าภัทรเกษม อดีตคณบดีบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารทั้งใน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดบรรยายพิเศษ "จรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข" 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ "จรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข" 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร และเพื่อให้การดําเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ กรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บรรยายพิเศษ “การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นําโดย รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่าย

บริหาร กําหนดจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
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นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศ ก.บ.ม. 1/2554  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554  หลังจาก
นั้นท่านวิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีประเมิน ซึ่ง
ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย เป็นประธานในพิธี
เปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสัตวแพทย์ฯ จัดประชุมภาคคีณบดคีณะสัตวแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

วันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นําโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  
เอี่ยมละมัย คณบดี  เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งร่วมประชุม
หารือแนวทางการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาร่วมกันทางด้านการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การวิจัย 
การแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้แล้วที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาประธานภาคีคณบดีฯ คนใหม่ เนื่องจากประธานคนเดิมได้หมดวาระ ผลปรากฏว่า รศ.น.สพ.ปานเทพ  
รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานภาคีคณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยคนใหม่ 
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คณบดคีณะสตัวแพทย์ฯ ร่วมประชุมคณบดคีณะสตัวแพทยแ์ห่งอาเซียน SEAVSA  
ณ ประเทศอนิโดนเีซีย 

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดี ได้เข้าร่วมประชุม
นานาชาติ International Seminar and 2nd Congress of SEAVSA "Increasing Animal Production 
through Zoonoses and reproductive disorder handling, and the Implementation of 
Biotechnology" และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Nutritional Interactions with Reproductive 
Performance in Dairy Cattle” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังเข้าร่วมประชุม
คณบดีคณะสัตว-แพทยศาสตร์แห่งอาเซียน SEAVSA ณ  Surabaya-Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือเบทาโกรพบผูบ้รหิารสร้างความรู้ความปลอดภัยดา้นอาหารใหแ้ก่นกัศึกษาสตัวแพทย์  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2554  เครือเบทาโกร กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ครบวงจร ที่มุ่งผลิตอาหารคุณภาพสูงเพื่อผู้บริโภค นําโดย น.สพ.นพพร วายุโชติ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
เครือเบทาโกร เข้าพบ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และผู้บริหารคณะฯ เพื่อแนะนําโครงการ 
BETAGRO Food Safety Academy 2011 (เบทาโกร ร่วมสร้างแนวคิดอาหารปลอดภัยเพื่อคนรุ่นใหม่) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร สัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์  โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียน อันจะนําไปสู่การต่อยอดเรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหารในการทํางานต่อไปในอนาคต 
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สร้างความเขม้แข็งด้านการวิจัย  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมา

พบปะบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมหารือแนวทางด้านการวิจัย ตลอดจนหารือแนวทางและ
วิธีการเก็บหลักฐานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ กพร. และ IQA จัดตั้งกลุ่มวิจัย หลังจากนั้นจึงได้มีการประชุม
คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์  
เหลืองทองคํา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซักซ้อมและเตรียมความตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ประจําปกีารศกึษา 2553 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ผู้บริหารคณะฯ เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน-หน่วย พร้อมด้วย
บุคลากรงานนโยบายและแผน ได้ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมก่อนวันตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานประกอบตัวช้ีวัดแต่ละหัวข้อเพื่อทําให้มี
ความเข้าใจตรงกัน 
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ตรวจประเมินคณุภาพภายใน ประจาํปกีารศกึษา 2553 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2553 (เต็มรูปแบบ)  การตรวจประเมินครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ ทีม
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (หมวด 1-6 และผลลัพธ์การดําเนินงาน 7.1-7.6) ผู้ตรวจประเมินประกอบไป
ด้วย รศ.พัชรี เจียรนัยกูร (คณะเทคนิคการแพทย์ มข.) ผศ.น.สพ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มก.) ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ์ (คณะเทคโนโลยี มข.) และผู้ตรวจประเมินหน้าใหม่  และทีมตรวจประเมินผลลัพธ์
ตามตัวชี้วัด IQA 43 ตัว ผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สกอ. QA อาสา และเจ้าหน้าที่
สํานักงานประเมิน โดยช่วงเช้า รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี นําเสนอการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2553  ในประเด็นลักษณะสําคัญของคณะฯ และช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้นําเสนอสรุปผลการ
ตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการให้แก่คณะฯ ได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการเก็บหลักฐานเพื่อให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มข. มอ. ครั้งที่ 3 

     วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2554  รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

องค์กร การวิจัย ความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการประเมินผล
ต่างๆ ของทั้งสองสถาบัน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  
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ร่วมรายการเวทชีุมชน NBT ขอนแกน่ 
บุคลากรคณะสัตวแพทยศสตร์ ได้ร่วมออกรายการทาง

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ในรายการเวทีชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์ และ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของคณะฯ ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ 
ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ทั่วไป ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้าน

สัตว์เลี้ยงกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุกสัปดาห์แรกของวันอังคารทุกเดือนในรายการ
เวทีชุมชน เวลา 15.30-16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ประชาพิจารณเ์กณฑป์ระเมินสายผูส้อน รอบที่ 1/2554 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 นําโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และ

วิทยาการสืบพันธุ์ ประธานอนุกรรมการศึกษาเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่คณะสัตว-
แพทยศาสตร์  ได้มีประชุมหารือร่วมกันกับบุคลากรสายผู้สอน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานผลการ
ปฏิบัติราชการระบบใหม่ และนําเสนอร่างเกณฑ์ประเมินสายผู้สอน รอบที่ 1/2554  เพื่อนํามาปรับใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องตามข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 1/2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 
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แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 
นางสมบัติ  แสงพล และ นางสาวอัญชรินทร์  อุ่นไธสง ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับอนุมัติให้จัด

โครงการ “การจัดการความรู้และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งสูงขึ้น” ซึ่งครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 แลกเปล่ียนความรู้-เล่าสู่กันฟัง-เทคนิคการ
เตรียมผลงานเข้าสู่ตําแหน่งสูงขึ้น และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554  แลกเปล่ียนความรู้-เล่าสู่กันฟัง-
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยสถาบัน วิทยากรโดย นายสมพล จรรยากรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทาง
วิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทํา
ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ  นอกจากนี้แล้ว โครงการดังกล่าวได้นําไปร่วมงาน Show and Share 2011
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 13 กันยายน 2554 อีกด้วย โดยมี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร  เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายกสมาคมศษิย์เก่าคณะสตัวแพทยศาสตร์ พบผูบ้รหิาร  

    วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 น.สพ.อาคม อาชีวะเกรียงไกร 
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พบผู้บริหาร และ
มีการหารือร่ วมกันเพื่ อช่ วยกันจัดหาทุนสนับสนุนอุปกรณ์
โรงพยาบาลสัตว์อาคารใหม่ ตลอดจนหาวิธีการหรือช่องทางการ
ประสานงานภายในศิษย์เก่าให้มีการสื่อสารกับคณะฯ อย่างต่อเนื่อง  
คาดว่าในปีหน้าจะมีการระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสัตว์
ต่อไป 

 

 
ซักซ้อมความเข้าใจหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 คณะฯ ได้เรียนเชิญ นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ ผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่พร้อมด้วย นางวรัญญ์ภร กาบไกรแก้ว และนายชัชวาล หนองนา เป็นวิทยากรให้มีการความรู้เรื่อง
“เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”ให้แก่คณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะกรรมการศึกษา
เกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่     
ได้ให้ความรู้ในรายละเอียดของประกาศ ก.บ.ม. 1/2554  และหลักในการประเมินมี 2 ส่วน คือ ประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 70 และพฤติกรรมการมาปฏิบัติงานร้อยละ 30 ส่วนพฤติกรรมการมาปฏิบัติงานนั้น 
เป็นการประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํากลุ่มงาน สมรรถนะทางการบริหาร ความรู้ความสามารถ 
ทักษะที่จําเป็นตามประกาศ ก.บ.ม. 4/2554 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมาเริ่มใช้สําหรับรอบประเมิน 1/2554  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ประเมนิคา่งานเพื่อกาํหนดกรอบตาํแหนง่ทีสู่งขึ้น 

วันที่ 4 สิงหาคม 2554 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ ได้จัดให้ความรู้เรื่องการประเมิน
ค่างานเพื่อกําหนดกรอบตําแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินค่างานเพื่อกําหนดกรอบ
ตําแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้  

1. ตําแหน่งระดับชํานาญงาน และตําแหน่งระดับชํานาญการ 
2. ตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ และตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
3. ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และตําแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 

โดยได้รับเกียรติจาก นางวรมาศ มาเมือง และนางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ เป็นประธานในครั้งนี้ 
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ชี้แจงแนวทางการประเมินขา้ราชการ รอบที่ 2/2554 
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ผู้บริหารคณะฯ นําโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้ชี้แจง

แนวทางการประเมินข้าราชการ รอบที่ 2/2554 (ภาระงาน 1 พฤศจิกายน 2553–30 เมษายน 2554) 
เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน ตลอดจนให้ข้าราชการได้รับทราบข้อมูล
เนื้อหาสาระตามประกาศ ก.บ.ม. มข. 1/2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัวัคซนีแห่งขาติ ศกึษาดงูาน 

วันที่ 11 สิงหาคม 2554 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นําโดย นพ.ดร.จรุง เมืองชนะ ผู้อํานวยการสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ และ ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตวัคซีนในประเทศ พร้อม
ด้วยบุคลากร จํานวน 13 คน ได้เข้าศึกษาดูงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องด้านวัคซีนของภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การ
ต้อนรับครั้งนี้ 
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มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปรญิญาตรี สาขาสตัวแพทยศาสตร ์
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์       
แสงมณีเดช  ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย และอ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ เป็นผู้แทนคณะสัตว-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) ประจําปี 2554 ได้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานคุณวุฒิประดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับฟังการบรรยาย 
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการจัดทําเอกสาร มคอ.2-7” “รายละเอียดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (มคอ.1) และร่วมปฏิบัติการจัดทําเอกสาร มคอ.2-มคอ.7 ตาม 
มคอ .1 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ณ โรงแรม เค .ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการผูบ้รหิารพบนกัศึกษา ประจาํปี 2554  

วันที่ 1 กันยายน 2554 ผู้บริหารคณะฯ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554  ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ฯ โดยในช่วงแรก       
รศ.สพ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี  ได้นําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะที่ผ่านมา ตลอดจน
นโยบาย และแนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
เป็นต้น  จากนั้นผู้บริหารเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น  ซักถาม และผู้บริหารตอบข้อซักถาม ซึ่ง
โครงการดังกล่าวทําให้นักศึกษามีโอกาสได้ทราบถึงผลการดําเนินงานของคณะฯ และผู้บริหารมีโอกาสได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ทําให้คณะฯ และนักศึกษาได้ร่วมกันและพัฒนาคณะฯ ไปในทิศทางเดียวกัน  
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ชี้แจงการจ้างลูกจา้งชั่วคราว 
วันที่ 1 กันยายน 2554 นําโดย นายอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์  พร้อมด้วย   

นางยุพดี เจริญสว่าง หัวหน้างานบริหารและธุรการ  น.ส.อัญชรินทร์ อุ่นไธสง หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ ได้
ชี้แจงรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ 2554  เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวทราบแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้ให้ข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้จ้างได้ไม่เกิน ๑ ปี หากมีความจําเป็นในการ
จ้างต่อ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าในระดับดี ลูกจ้างชั่วคราวมีอายุราชการตั้งแต่ ๕ ปี
ขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส และลูกจ้างชั่วคราวรายใดที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ๓ ปี
ติดต่อกัน หากหน่วยงานน้ันๆ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ให้ดําเนินการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการในอันดับแรก   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกรอบสาม 

  วันที่ 5 กันยายน 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ
สาม ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ  ผู้ตรวจประเมินประกอบไป
ด้วย รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต ประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยทีมฯ คือ ผศ.ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ 
และอ.ณรัช เจริญศิลป์ โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี นําเสนอการดําเนินงานคณะฯ ประจําปี
การศึกษา 2553 นอกจากนี้ยังมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 
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เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู ้การแสดงความสําเร็จและความภาคภมิูใจ ครั้งที ่5 
วันที่ 13 กันยายน 2554 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ส่งผลงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

แลกเปลี่ ยนผลงานกับบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่ างๆ  ทั้ งภาคส่ วนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสําเร็จและความภาคภูมิใจครั้งที่ 5  
ประจําปี 2554 (The 5th KKU Show and Share 2011) ณ บริเวณลานชั้น 1 และชั้น 2 อาคารวิทยาลัย
การปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมจํานวนมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร  พัฒนาประสิทธิภาพงาน  
และพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักการและเหตุผลของโครงการ
เท่านั้น บุคลากรยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างชื่อเสียงให้หน่วยงานและนํามา               
ซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรอีกด้วย โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และ ผศ.น.สพ.เอกชัย      
ภัทรพันธ์วิเชียร รองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้าร่วมพิธีเปิดและชมผลงานเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่บุคลากรที่ส่ง  
ผลงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 
 
เพิ่มพนูความรูด้้านคอมพิวเตอร์ใหแ้กบ่คุลากร 

วันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. โดยนโยบายและแผน ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ในหัวข้อเรื่อง "โปรแกรมกําจัดไวรัสทุกสายพันธุ์และโปรแกรม
เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต" เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพในการทํางาน และการใช้ระบบโปรแกรมเพื่อ
ช่วยเหลือแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ ของตนเองหากประสบปัญหาเกี่ยวกับไวรัส และระบบเครือข่าย ซึ่งมีผู้เข้า
อบรมจากตัวแทนภาควิชาและหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังเป็นจํานวนมาก โดยมี นายยรรยง วังปรีชา เป็นวิทยากร 
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การจัดทําขอ้ตกลงและการเขยีนแบบรายงานการประเมินผลการปฏบิัติราชการ รอบที ่1/2555 
วันที่ 14 กันยายน 2554  ฝ่ายบริหาร ได้เรียนเชิญ นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย ตําแหน่งบุคลากร

ชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรคณะฯ ในเรื่อง การจัดทําข้อตกลง
และการเขียนแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2555  ซึ่งในช่วงแรกวิทยากรได้  
บรรยายให้ความรู้ความเป็นมาของการจัดทําข้อตกลง หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น           
ตามแท่งที่บุคลากรสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดทําข้อตกลงและการเขียนแบบ
รายงานฯ และเป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2554) ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2554 โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  เป็นประธานในพิธีเปิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศกึษาสตัวแพทยพ์บผูป้ระกอบการ 

วันที่ 15 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัยฯ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการนําเสนอ
และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการสหกิจนักศึกษา ประจําปี 2554 ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วม          
โครงการสหกิจศึกษา ประกอบด้วยผู้ประกอบการประเภทคลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ ฟาร์ม บริษัท โดยมี    
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นผู้ประกอบการได้
นําเสนอข้อมูลของหน่วยงานให้นักศึกษาได้รับทราบ เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถาน
ประกอบการเข้าฝึกงานในโครงการดังกล่าวได้ตามความสามารถและความสนใจของนักศึกษา นอกจากนี้แล้ว
ผู้ประกอบการก็มีโอกาสคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงานก่อนหน่วยงานอื่น 
ๆ อีกด้วย ภายหลังจากเสร็จส้ินการฝึกงานของนักศึกษาในโครงการดังกล่าว หากผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ทําให้บริษัทมีความประทับใจ บริษัทอาจจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานของบริษัทอีกส่วนหนึ่ง 
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รายงานความก้าวหน้าอาคารโรงพยาบาลสัตว ์ศนูย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสตัว ์
 

 การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วยอาคาร 2 ส่วน ได้แก่อาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพ กับอาคารคลินิกวัวและม้า  
 
ความคืบหน้าการก่อสร้าง   
 ปัจจุบัน  การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินบางส่วน  สําหรับครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เพื่อให้อาคารมีความพร้อมและสามารถ
เปิดให้บริการต่อไป  ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์  มีแผนดําเนินงานเปิดให้บริการและมีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็น
ทางการภายใน ปี พ.ศ. 2555  โดยอาคารดังกล่าว ได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  ชื่ออาคาร “สัตววิทยรักษ์” 
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รายงานความก้าวหน้าอาคารโรงพยาบาลสัตว ์ศนูย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสตัว ์
 

 การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วยอาคาร 2 ส่วน ได้แก่อาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพ กับอาคารคลินิกวัวและม้า  
 
ความคืบหน้าการก่อสร้าง   
 ปัจจุบัน  การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินบางส่วน  สําหรับครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เพื่อให้อาคารมีความพร้อมและสามารถ
เปิดให้บริการต่อไป  ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์  มีแผนดําเนินงานเปิดให้บริการและมีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็น
ทางการภายใน ปี พ.ศ. 2555  โดยอาคารดังกล่าว ได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  ชื่ออาคาร “สัตววิทยรักษ์” 
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การจดัทาํรายงานผลการปฏบิตัริาชการตามคํารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบฯ  2552  
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ ล งนามการจั ดทํ า คํ ารั บรองการปฏิบั ติ ร าชการกับอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2554 โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ มิติที่4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร มีตัวชี้วัดในการประเมินผลทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด   

 

ตัวชีว้ัด นํ้า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
ถ่วงนน. 

มิติท่ี 1 มิติดา้นประสิทธผิล 50         
ผลสําเรจ็ตามแผนปฏิบตัิราชการ          
1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

5 1 2 3 4 5 รอผล
คะแนน
ก.พ.ร.ปี
งบ 54  

Na Na 

2 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระดับองค์กร
และผลการดาํเนนิงานตามแผน
ยุทธศาสตรข์องคณะลงสู่หน่วยงาน
และบุคลากร 

3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ที่สะท้อนเอกลักษณแ์ละจุดเน้น
รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะคณะ   

                  

3.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้
งานทาํตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

1.5
0 

75 80 85 90 95 100 5 0.0750 

3.2 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป
ต่างประเทศ 

1.5
0 

9 11 13 15 17 18 5 0.0750 

4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ต่อจํานวนผู้เขา้สอบทั้งหมด  

 
 

               

5  งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3 

 

12.54 4.18 0.1254 

6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน ์

3 12.18 3.17 0.0951 

7 ร้อยละของผลงานวชิาการที่ได้รับ
การจดลิขสทิธ์ิหรือเครื่องหมาย
การค้าต่ออาจารย์และนักวิจัย
ประจํา  

3 1 3 5 7 9 1 1 0.0300 

8 ระดับความสําเร็จของการประกนั
คุณภาพภายใน  

                  

8.1 ระดับคุณภาพของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดการตรวจ
ประเมนิคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2553  

20 1 2 3 4 5 3.86 3.86 0.7720 

8.2 ระดับความสําเร็จของการนําเอาผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2552 (OFI) มา
ปรับปรุงผลการดําเนนิงานให้เกิดผล
ดีอย่างต่อเนื่อง  

5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500 

ใช้เกณฑ์คะแนน 
สมศ รอบ 3

คณะฯไมได้จัดสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปีงบประมาณ นี้ 
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ตัวชีว้ัด นํ้า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
ถ่วงนน. 

8.3 ระดับความสําเร็จของการรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบ CHEQA  ON 
LINE  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

5 1 2 3 4 5 5.00 5 0.2500 

มิติท่ี  2  มิติด้านคณุภาพการใหบ้ริการ  10                 
คุณภาพการใหบ้ริการ                    

9 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและบุคลากร 

                  

9.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา  2.5 65 70 75 80 85 80.84 4.04 0.1010 
9.2 ร้อยละความพึงพอใจและความ

ผาสุกของคณาจารย ์ 
2.5 65 70 75 80 85 80.02 4.01 0.1003 

9.3 ร้อยละความพึงพอใจและความ
ผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5 65 70 75 80 85 80.02 4.01 0.1003 

9.4 ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาท
และหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

2.5 65 70 75 80 85 85.00 5 0.1250 

มิติท่ี 3 มิติดา้นประสิทธภิาพ  10                 
ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน                    
10 ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์

พลังงาน  
2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

การบริหารงบประมาณ                    
11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดนิ 
2 75 80 85 90 95 99.99 5 0.1000 

12 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเงินรายได้ 

2 75 80 85 90 95 92.31 4.62 0.0924 

13 ระดับความสําเร็จของการกํากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนและเกิดการ
ประหยัด 

2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

14 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
PART 

1 1 2 3 4 5 5 5 0.0500 

15 ระดับความสําเร็จของการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

1 1 2 3 4 
 

5 5 5 0.0500 

มิติท่ี 4 มิติดา้นการพัฒนาองค์กร 30                 
การบริหารการศึกษา                    
16 ระดับความสําเร็จของการกํากับ

ดูแลองค์การที่ดีของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

                  

16.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
นโยบายการกํากับดแูลองค์การที่ดี   

2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

16.2 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
เสี่ยง 

2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

16.3 ร้อยละของการจัดประชุม
คณะกรรมการตามแผน 

1 75 80 85 90 95 100 5 0.0500 

16.4 ร้อยละของคณะกรรมการที่เขา้
ร่วมประชุม 

1 60 65 70 75 80 97.01 5 0.0500 

16.5 มีการเผยแพร่รายงานการประชมุ
และมติการประชมุของ
คณะกรรมการประจําคณะให้
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบเป็นประจําและต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางต่างๆ 

1 1 
ช่องท
าง 

- 2 
ช่องท
าง 

- 
 

3 
ช่องท
าง 

3 
ช่องทาง 

5 0.0500 
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ตัวชีว้ัด นํ้า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
ถ่วงนน. 

17 ระดับความสําเร็จของการรายงาน
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร  

                  

17.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานประจําปี 2553 

2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

17.2 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บ
แบบสํารวจภาวะการได้งานทํา
ของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 
2553 แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

1    1    
(ไม่
ตาม
กําห
นด) 

         5    
(ส่ง
ตาม
กําห
นด) 

5 5 0.0500 

17.3 ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
ภาวะการได้งานของบัณฑิต
ประจําปีการศึกษา  2553  
(หมายเหตุ : พิจารณาจํานวน
แบบสอบถามทีไ่ด้รับกลับคืนมา
จากบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 
2553) 

2 70 75 80 85 90 100 5 0.1000 

17.4 ระดับความสําเร็จของการรายงาน
ผลการปฏิบัตริาชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  รอบ 6-
9-12 เดือน  (หมายเหตุ : 
พิจารณาความครบถว้นของการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 3 
ครั้ง คือรอบ 6-9-12 เดือน) 

2 1 - 2 - 3 ส่งตาม
กําหนด
ครบ 

5 0.1000 

17.5 ระดับความสําเร็จของจัดทํา
รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา 2553  

3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500 

17.6 ระดับความสําเร็จของการตรวจ
ประเมนิคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2553 เป็นตามแผน   

1 1 - - - 5 5 5 0.0500 

18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สถาบันสู่สากล   

1 1 2 3 4 5 ดําเนนิกา
ร 13 ข้อ 

5 0.0500 

19 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    

                  

19.1 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ ์ 
PMQA PL (progressive level) 

                  

  
  
  

หมวด 1 การนําองค์กร 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 
หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร ์ 

2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล 

2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000 

19.2 ความครบถ้วนของการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 (Action  
plan OFI PMQA PL) หมวด 1,
หมวด 2,หมวด 5 (จัดส่งให้
สํานักงานประเมินฯ ภายใน 15 
มีนาคม 54) 

1 1 
แผน 

- 2 
แผน 

- 3 
แผน 

3 แผน 5 0.0500 
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ตัวชีว้ัด นํ้า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
ถ่วงนน. 

19.3 ร้อยละของการดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  

                  

  
  
  

หมวด 1 การนําองค์กร 1 65 70 75 80 85 5 5 0.0500 
หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร ์ 

1 65 70 75 80 85 5 5 0.0500 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล 

1 65 70 75 80 85 5 5 0.0500 

20 ระดับความสําเร็จของการมี
บทบาทในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม  

1   2 
ข้อ 

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6-8 
ข้อ 

8 ข้อ 5 0.0500 

 100    4.2414 
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รายงานผลการดําเนนิงาน ปรายงานผลการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ ระจําปงบประมาณ ๒๕๕๔๒๕๕๔  

คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกนคณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน  
 
 

ทีป่รกึษาทีป่รกึษา  
    คณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์คณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
    รองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  
  
  
  
ผูจดัทาํผูจดัทาํ  
  นายสมัย แข็งขันธ์       นางอรัญญา สิงชมภู      นางสาวณฐาภพ เสชัง      นางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะนายสมัย แข็งขันธ์       นางอรัญญา สิงชมภู      นางสาวณฐาภพ เสชัง      นางสาวอ้อยทิพย์ ถานันตะ  
  
  
ขอมลูขอมลู  
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์         ภาควิชาพยาธิชีววิทยา   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา           
  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา          ภาควิชาสรีรวิทยาภาควิชาสรีรวิทยา          
  ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพนัธุ์   ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพนัธุ์     ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข   ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข     
    ภาควิชาอายุรศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์        โรงพยาบาลสัตว์   โรงพยาบาลสัตว์     
  สถานีฟาร์มฝกึนักศึกษาสถานีฟาร์มฝกึนักศึกษา            งานบริหารและธุรการงานบริหารและธุรการ              
  งานงานงานคลังและพสัดุงานคลังและพสัดุ            งานบริการการศึกษา   งานบริการการศึกษา         
  ฝ่ายฝ่ายวิจัยและวิเวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ทศสัมพันธ์            หน่วยการเจ้าหน้าที่หน่วยการเจ้าหน้าที่  
    

 
 

  
ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน  

  
  
  
  
  

  คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกนคณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน  
((FFaaccuullttyy  ooff  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinnee,,  KKhhoonn  KKaaeenn  UUnniivveerrssiittyy))  

  

123 123 หมู่ที่ หมู่ที่ 16 16 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000240002  
โทรศัพท์ โทรศัพท์ ::  00--43204320--24042404, , 00--43344334--2693 2693 และ และ 081081--66211706621170      

โทรสาร โทรสาร ::  00--43204320--2404 2404 ,,00--43344334--26932693  
hhttttpp::////vveett..kkkkuu..aacc..tthh//mmaaiinn 

 


