คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ� อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์อาเซียน และอันดับ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของเอเชีย ใน
วิสัยทัศน์
ปี 2558 มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และ
เป็นองค์กรจรรยาบรรณ มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับหลังปริญญา
2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริการ และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่
พันธกิจ
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม สัตวแพทย์ บุคลากรด้าน
การผลิตสัตว์และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
4. ทำ�นุบำ�รุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม
1. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)
2. บัณฑิตพร้อมทำ�งาน (Ready to Work)
เป้าประสงค์
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)
หลัก
4. เป็นองค์กรที่ทำ�งานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced
Quality)
ค่านิยม
สมรรถนะหลัก

มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม
1. บัณฑิตสัตวแพทย์มีความพร้อมทำ�งานในทุกพื้นที่ (Ready to Work)
2. วิจยั และสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
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โทรศัพท์ภายใน:
โทรสาร:
โฮมเพจ:

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University)
123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
0-4320-2404, 0-4334-2693 และ 081-6621170
47001, 47002, 47010, 46340
0-4320-2404 , 0-4334-2693
http://vet.kku.ac.th/main/

ประวัติความเป็นมา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2529 โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2530 จานวน 40 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 105 คน/ปี และตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูด้านศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
สถานีฟ าร์ม ฝึก นัก ศึก ษา ตั ้ง อยู ่ที ่บ ้า นนาดอกไม้ อ าเภอวัง สะพุง จัง หวัด เลย ห่า งจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสาหรับนักศึกษา บริการห้องสัมมนา
และที่พัก
โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ และในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้
จัด สรรงบประมาณสาหรับการก่อสร้า งโรงพยาบาลสัต ว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูต รโรคสัต ว์ โดยได้เริ่ม
ก่อสร้างแล้วในปี 2551 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2557 ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคารหลังเดิม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สานักงานคณบดี 7 ภาควิชา และ 2 หน่วยงาน ดังนี้
๑. สานักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
๒. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
๓. หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให้บริการด้านการ
รักษาโรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์
๓. เพื่อกระจายกาลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึง เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ด้านการ
ส่ง เสริมกาลั ง คนในการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อเป็น การยกมาตรฐานการครองชีพ ของประชาชน
ให้สูงขึ้น โดยเป็นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสัตว์
๔. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการด
นงาน ประจาปีมหาวิ
งบประมาณ
คณะสัตาเนิ
วแพทยศาสตร์
ทยาลัย2555
ขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทาเนียบคณบดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
(Dean of the Faculty of Veterinary Medicine)

ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
วาระการดารงตาแหน่ง
11 มิถุนายน 2529 - 30 ตุลาคม 2533
31 ตุลาคม 2533 - 4 ตุลาคม 2537

รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคา
วาระการดารงตาแหน่ง
5 ตุลาคม 2537 - 4 ตุลาคม 2541

รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
วาระการดารงตาแหน่ง
5 ตุลาคม 2541 – 4 ตุลาคม 2545
5 ตุลาคม 2545 – 4 ตุลาคม 2549

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
วาระการดารงตาแหน่ง
5 ตุลาคม 2549 – 4 ตุลาคม 2553
5 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
อาเซียน และอันดับ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของเอเชีย ในปี 2558 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยของภูมิภาคอาเซียน และเป็นองค์กรจรรยาบรรณ มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ
และการบริการสังคม
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รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าประสงค์หลัก
๑. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)
๒. บัณฑิตพร้อมทางาน (Ready to Work)
๓. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)
๔. เป็นองค์กรที่ทางานด้วยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and Enhanced Quality)
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ค่านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยเน้น จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม
สมรรถนะ
๑. บัณฑิตสัตวแพทย์มีความพร้อมทางานในทุกพื้นที่ (Ready to Work)
๒. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับหลังปริญญา
๒. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
๓. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง และให้บริการวิชาการแก่สังคม สัตวแพทย์ บุคลากรด้านการผลิตสัตว์
และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
๔. ท านุ บ ารุ ง ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นและศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั น ดี ง าม เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม
ตราประจา คณะสัตวแพทยศาสตร์
รูปงูพันคบเพลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ วางบนตัว V ภาษาอังกฤษ ที่ย่อมาจาก
Veterinary (หมายถึง สัตวแพทย์) พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่องตามความหมายของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึ่งหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ได้แก่ วิทยา (ความรู้) จริยา (ความประพฤติ)
และปัญญา (ความฉลาดเกิดแก่ เรียนและคิด) ภายในวงรี เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปี พ.ศ.2549 ได้ปรับตราประจา
คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทาน
แก่สถาบันสถิตเหนือขอนไม้ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็น
สีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่
วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแก่การเรียนดีและคิดดี ภายใต้ตรา
สัญลักษณ์ มีข้อความว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์"
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รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการด
าเนินงาน ประจมหาวิ
าปีงบประมาณ
2555 น
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทยาลัยขอนแก่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สีประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
สีฟ้าหม่น (รหัสสี C 80 )
เพลงประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ขีวิตสัตวแพทย์
เราผจญแดดฝนไป
มีน้าใจอันมั่นคง
สามัคคีผูกพันยิง่ ยง
ต่างคลุกคลีช่วยชีวติ สัตว์ ศึกษาขจัดหายจากโรคภัย โรคของมันติดถึงคนได้
เรารักงานไม่ท้อทน
เราทุกคนรักศักดิ์ศรี
สามัคคีร่วมอุทิศตน

ขวากหนามป่าดงบุกไป
ป้องกันไว้ปลอดภัยดี
ให้คณะสัตวแพทย์รุ่งเรือง

จานวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 207 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หลักตามลักษณะ
ของสายงาน คือ กลุ่มสายผู้สอน มีจานวน 72 คน และสายสนับสนุน จานวน 135 คน ดังรายละเอียดในตาราง
ต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555 : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
ตารางที่ 1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายผู้สอน
ตาแหน่งทางวิชาการ

ประเภท
ตาแหน่ง
ข้าราชการ
พ.มหาวิทยาลัย

รวม

วุฒิการศึกษา

อ.

ผศ.

รศ.

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

10
11
21

34
2
36

15
0
15

11
6
17

14
5
19

34
2
36

29.17

50.00

20.83

23.61

26.39

50.00

อายุตัว
เฉลี่ย (ปี)

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย (ปี)

(คน)

(ร้อยละ)

44.9
33.33

19.49
5.25

59
13

81.94
18.06

39.12

12.37

72

100.00

รวม

ตารางที่ 2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
ประเภทตาแหน่งต่างๆ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

(คน)
46
27
5
30
27
135

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ป.ตรี
5
0
4
27
24
60
44.44

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

25
25
1
3
3
57
42.22

15
2
0
0
0
17
12.59

1
0
0
0
0
1
0.74

อายุตัวเฉลี่ย
(ปี)

อายุราชการ
เฉลี่ย (ปี)

48.86
28.65
39.75
45.59
36.56

23.27
2.61
1.6
19.1
2.86

39.88

9.89

5
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ตารางที่ 3 ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- การดูแลสุขภาพของบุคลากรโดยมีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้กับบุคลากรทุกระดับ
- คณะมีข้อกาหนดพิเศษให้บุคลากรที่ทางานสัมผัสกับสัตว์โดยตรง เช่น บุคลากรใน
โรงพยาบาล คณาจารย์ ผู้ ส อน และนั กศึ ก ษาได้ รับ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ประจาปี
- บุคลากรที่ทางานในห้องรังสี ถือเป็นความเสี่ยงสูง จึงต้องได้รับการตรวจวัดรังสีเป็น
ประจาทุกเดือน
- การดู แ ลความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น โดยการจั ด เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ
- โครงการสุขภาพดีมีความสุข ลานกีฬา สนามแบดมินตัน การแข่งกีฬาบุคคลากร

ข้อกาหนดพิเศษ
ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย

ตารางที่ 4 ระบบการให้รางวัลและการสนับสนุนการทางาน เพื่อสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรและสร้าง
ความผูกพันกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ระบบการให้รางวัล
และสนับสนุน
การทางาน

- การยกย่อง การประกาศเกียรติคุณ ในงานปีใหม่ประจาคณะฯ และลงตีพิมพ์
จดหมายข่าวคณะฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ เวปไซต์คณะฯ และหนังสือรายงานผล
การดาเนินงานคณะฯ
- การให้เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงานตามผลงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตาม มข. กาหนด
- การให้งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
- การให้งบประมาณสาหรับเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพสาหรับบุคลากรทุกระดับ
- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทางาน การบริการ และสนับสนุนให้เข้าอบรม
สัมมนาพัฒนาตนเอง จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย
- ที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับบุคลากร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ฯ

ตารางที่ 5 แสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร เพื่อสนับสนุนการให้บริการและปฏิบัติงาน
อาคารเรียน

เทคโนโลยี

มีอาคารเรียนหลัก 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ (2 ห้อง บรรจุได้ 200 400 คน) ห้องเรียนขนาดกลาง (7 ห้อง บรรจุได้ 80-150 คน) ห้องเรียนเล็ก (5 ห้อง
บรรจุ ได้ 20 คน) ห้องปฏิบั ติ การ (22 ห้อง) โรงเรือนสั ตว์ ทดลอง/สั ตว์ เลี้ ย ง (รองรับ
สัตว์เลี้ยง 30 ตัว โค 30 ตัว สุกร 10 ตัว สัตว์ปีก 50 ตัว)
1. คณะฯ มีระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั้งแบบผ่านระบบ Optic fiber และ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ จุดเชื่อมต่อ (WIFI) จานวน
22 จุด (ครอบคลุมทุกพื้นที่) ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จานวนมากกว่า
5,588 คน ที่สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ internet สาหรับให้บุคลากรและนักศึกษา
ทุกคนเข้าถึง
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2. คณะฯ มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล
3. คณะฯ มี ก ารให้ บ ริ ก ารอบรม สั ม มนา เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจอยู่สม่าเสมอ
4. คณะฯ มีระบบการสื่อสารออนไลน์คือระบบ VM-Office เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการปฏิบัติงาน ทาให้สามารถทางาน สื่อสารในองค์กรได้อย่างสะดวก
รวมเร็วและคล่องตัว ตลอด 24 ชั่วโมง
1. มีหนังสือ 129,53 เล่ม
2. วารสาร 46 ชื่อเรื่อง
3. บริการวีดิทัศน์และเทปบันทึกเสียง 316 ม้วน
4. มีบุคลากรให้บริการประจา 2 คน
5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการในการสืบค้ นข้อมูลต่างๆ และสาหรับพิมพ์งานแก่
นักศึกษาจานวน 3 เครื่อง
ห้องสมุด
6. มีที่นั่ง 180 ที่นั่ง
7. เปิดให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์
8. บริการอื่น ๆ ได้ แก่ บริการยื มระหว่ า งห้องสมุด บริการหนัง สือพิ มพ์และวารสารที่
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ฯ สาเนาระหว่างห้องสมุด จัดซื้อ/จัดหาหนังสือให้คณาจารย์
และนักศึกษา ให้บริการที่ นั่งอ่านหนั งสื อสาหรับบุ คคลภายนอก บริการแนะน า
ฐานข้อมูล และบริการจุดรับคืนหนังสือนอกเวลาราชการ
9. หมายเหตุ: ฐานข้อมูล E-journals E-book E-thesis และ online free database
ใช้ร่วมกับสานักวิทยบริการ
1. ห้องตรวจ จานวน 5 ห้อง
2. ห้องผ่าตัด จานวน 2 ห้อง
3. ห้องพักสัตว์ป่วย จานวน 4 ห้อง (รองรับสัตว์ป่วย จานวน 50 ตัว)
4. ห้องทาแผล จานวน 1 ห้อง
5. ห้องเอกซเรย์ จานวน 1 ห้อง
6. ห้องปฏิบัติการชันสูตร จานวน 4 ห้อง
7. สัตว์เคี้ยวเอี้ยง จานวน 1 ห้อง (คอกพักโคป่วย จานวน 3 ตัว)
โรงพยาบาลสัตว์ 8. โรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ (โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตร โรค
สัตว์) เปิดดาเนินการในส่วนของคลินิกหน่วยม้า และหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งมีพื้นที่
การให้บริการดังนี้
หน่วยคลินิกม้า
โถงตรวจ/ Loading ห้องฟื้น ห้องเตรียม ห้องล้ม ห้องผ่าตัด ห้องยา/ เก็บอุปกรณ์ห้อง
ผ่าตัด ห้องน้า/ เตรียมแพทย์ ห้องทดสอบสมรรถภาพ ห้องควบคุม ห้องพักม้า โถงพัก
คอย เวชระเบียน/ การเงินห้องพักแพทย์ ห้อง X-RAY ห้องอ่านFILM ห้องเก็บอุปกรณ์
ตรวจพิเศษ และห้องตรวจพิเศษ

7

8

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ห้องรักษาลูกโค ห้องเก็บอุปกรณ์(รวม) ห้องอายุรกรรม 1 ห้อง ห้องอายุรกรรม
2 ห้อง ห้องน้าหญิง ห้องน้าชาย ห้องเก็บอุปกรณ์/ ล้าง ห้องผ่าตัด ห้องเตรียมแพทย์
ห้องเก็บอุปกรณ์ผ่ าตัด ห้องพักนักศึกษา คอกไม่ติด เชื้อ คอกติดเชื้อ ห้องเก็บอุปกรณ์
ห้องเตรียม และห้องเก็บฟาง
1. มีการบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับนักศึกษาและบุคลากร 1 จุด
2. มีลานจอดรถสาหรับ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อที่เพียงพอ (ประมาณ 100
คัน)
3. มีบริการที่พักที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลย สาหรับบุคลากรภายในและหน่วยงาน
สถานีฟาร์ม
ต่างๆในการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ดังนี้
ฝึกนักศึกษา
ก. หอพัก (สาหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นห้องพัดลม รับได้ 200 คน)
อ.วังสะพุง
ข. ห้องพักปรับอากาศ (มีจานวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน)
จ.เลย
ค. บ้านพักรับรอง 2 หลัง
ง. ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง (รองรับได้ 80- 120 คน)
จ. ห้องประชุมเล็ก 3 ห้อง (รองรับได้ 30 คน)
ฉ. มีคอกสัตว์และสัตว์เพียงพอ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ได้แก่ สุกร (จานวน 81 ตัว) โคเนื้อ (จานวน 45 ตัว) กระบือ (จานวน
41 ตัว) แพะ (จานวน 29 ตัว) และแกะ (จานวน 16 ตัว)
1. ที่จอดรถบุคลากร นักศึกษาและเจ้าของสัตว์ป่วย รองรับได้ประมาณ 150 คัน
2. ที่จอดรถจักรยานยนต์สาหรับบุคลากรและนักศึกษา รองรับได้ประมาณ 200 คัน
3. โรงอาหารสาหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
สิ่งอานวยความ
มข. รองรับประมาณ 200 คน และสถานีฟาร์มฝึ กนักศึ กษา จ.เลย รองรับได้
สะดวก และ
ประมาณ 150 คน
ความปลอดภัย 4. ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมาคมศิษย์เก่า
5. มีลานเอนกประสงค์ (ลานกีฬา และลานวัฒนธรรม) สนามกีฬาเอนกประสงค์ และ
สนามกีฬาเปตอง
6. มีอุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด และระบบคีย์การ์ด
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คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
ยขอนแก่
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ขอนแก่
น น

ตารางที่ 6 สื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความรู้ด้านสัตวแพทย์สู่ชุมชน

วารสารสัตวแพทย์

จดหมายข่าวคณะ
“รายการเวทีชุมชน NBT”

วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ น สื่ อ ในการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ การค้ น คว้ า วิ จั ย ทาง
สัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
บรรณาธิการ : ผศ.ดร.พีระพล สุขอ้วน
รองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา และ ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
กองบรรณาธิการ : Professor Kishio Hatai, Professor James A. Will, รศ.ดร.บงกช
นพผล ผศ.ดวงเดือ น แก่น ค้า งพลู ผศ.ดร.เจษฎา จิว ากานนท์ อ.ธนาคาร นะศรี
ผศ.ดร.จารุวรรณ คาพา และ อ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน
ที่อยู่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 086-8900747, 081-5677989 โทรสาร : 043-202404
กาหนดตีพิมพ์ : 3 ฉบับ/ปี (เริ่มปี 2549)
วัตถุประสงค์ : ดังนี้
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์ และข้อมูลข่าวสารเกี่ย วกับการดาเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
- เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดใน
หมู่ประชาชนทั่วไป
รอบเวลา : ประจาวันที่ 1-15 และวันที่16-30 ของเดือน
ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ในรายการเวทีชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการสร้าง
ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชนทั่วไป
การออกอากาศรายการ : ทุกวันจันทร์ เวลา 15.30-16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ขอนแก่น

ตารางที่ 7 ความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการผลิตบัณฑิตร่วมกับสถาบันต่างๆ
1
2
3
4
5
6
7
8

Nippon Veterinary and Animal Science University, Japan.
College of Animal Science and Technology, Southwest University, PR. China.
Massey University, New Zealand.
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of
Agricultural Sciences, Sweden.
Faculty of Veterinary Medicine, Utrech University, The Netherlands.
Friedrich-Loeffler-Institute Greifswald-Insel Riems, Germany.
Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi Agricultural University, Vietnam.
Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Hue university of Agriculture
and Forestry, Vietnam.
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Agriculture, National University of Laos. (Lao P.D.R.)
University of Pennsylvania, The United States of America.
Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University, The United States of
America.
Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra, Malaysia.

ตารางที่ 8 สมาชิกสมาพันธ์
1
2
3

Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine (AITVM)
Asian Association of Veterinary Schools (AAVS)
South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA)

อัตลักษณ์ของนักศึกษา

เอกลักษณ์ของคณะฯ

Ready to Work

ASEAN Animal Health Hub

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 6 สถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์
ที่ ไ ด้ รับ การรับ รองหลั กสู ต รและสถาบั น จากสั ต วแพทยสภา และส านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคณะมีการเตรียมตัวเพื่อรับรองการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
2015)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์และ
อาหารที่ปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางคุณภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)
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รายงานผลการดำ
บประมาณ2555
2555
รายงานผลการด�เนิาเนินนงานงานประจำ
ประจ�าปีปีงงบประมาณ

11 11
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
ยาลัยยขอนแก่
ขอนแก่
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์ มหาวิ
มหาวิททยาลั
นน
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555
ทางวังศุโขทัย ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว์
ที่ได้ถวายการดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของวังศุโขทัย ในการตรวจสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
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ายงานผลการดำ
นงาน
ประจำ
�ปีงบประมาณ
รรายงานผลการด
าเนิ�เนิ
นงาน
ประจ
าปีงบประมาณ
2555 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่13
น 13
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตรวจสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยงส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ทาการตรวจ
สุขภาพประจาปีให้แก่สุนัขทรงเลี้ยงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นการ
ตรวจสุขภาพครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๔ สุนัขทรงเลี้ยงเหล่านี้ พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงได้นามา
เลี้ยงไว้ที่กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ขณะที่ทรงปฏิบัติงาน ณ จังหวัดหนองบัวลาภู
ในการตรวจสุข ภาพสุนั ขทรงเลี้ ยงครั้ งนี้ ได้ รับ การประสานงานจากหัว หน้ าแผนก
สัตวบาล วังศุโขทัย พันโทมนตรี จันดาวรรณ และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นาทีม
โดยนายสัตวแพทย์เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์ (ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี) โดยมีอาจารย์สังกัด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ตรวจสุขภาพร่างกายให้สุนัขทรงเลี้ยงทั้งหมด ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น
๑๙ ตัว ประกอบด้วยพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ บีเกิ้ล ไทยหลังอาน
บางแก้ว และลูกผสม
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บุคลากรได้รับรางวัล

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14

ในช่วงปีงบประมาณ 2555 บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดาเนินกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจ
พร้อมทับุ้งคได้ลากรได้
รับรางวัลรเกีับยรางวั
รติยศต่ลางๆ อันนามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้
ผศ.ดร.ราณี
ซิงห์ อาจารย์
ณะสัตวแพทย์ตได้วแพทยศาสตร์
รับรางวัลการน
ชาการ
ในช่
วงปีงบประมาณ
2555 บุคคลากรของคณะสั
ได้าเสนอผลงานทางวิ
ดาเนินกิจกรรมที่น่าภาคภู
มิใจ
พร้อมทั้งได้รับรางวัยลเกีย: รติผศ.ดร.ราณี
ยศต่างๆ อันนซิามาซึ
ณ ประเทศออสเตรเลี
งห์ สั่งงความภาคภู
กัดภาควิชมาิใจของคณะฯ ดังนี้
เภสัชวิทยาและพิษวิทผศ.ดร.ราณี
ยา ได้เข้าซิร่งวห์มประชุ
ับรางวัได้ลรับรางวัลการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
อาจารย์มและได้
คณะสัตรวแพทย์
การนาเสนอผลงานทางวิ
ณ ประเทศออสเตรเลีชาการ
ย : แบบโปสเตอร์
ผศ.ดร.ราณี ซิงห์ในงานประชุ
สังกัดภาควิชมา
วิชาการเภสัเรืชวิ่อทงยาและพิ
Chemistry
and
Structural
ษวิทยา ได้
เข้าร่ วมประชุ
มและได้รBiology
ับรางวัล
การนาเสนอผลงานทางวิ
แบบโปสเตอร์
ในงานประชุ
Symposium
and Industryชาการ
Affliates
program
เมื่อวันมที่
วิชาการ
เรื่อง2554
Chemistry
and Structural
8-11 พฤศจิ
กายน
ณ เมือง Brisbane,
AustraliaBiology
Symposium and Industry Affliates program เมื่อวันที่
8-11 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง Brisbane, Australia

นางอรุณี พลภักดี รับรางวัลจากการนาเสนอผลงานวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ
นางอรุณี พลภักดี รับรางวัลจากการนาเสนอผลงานวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ
WSAVA-FASAVA
World Congress 2011 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ : :
WSAVA-FASAVA World Congress 2011 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
นางอรุนางอรุ
ณี พลภั
กดี กดีสังกัสัดงกัภาควิ
ชาพยาธิ
และนักกศึศึกกษาระดั
ษาระดับบับณบัฑิณตฑิศึกตษา
ศึกษา
ณี พลภั
ดภาควิ
ชาพยาธิชชีวีววิวิททยา
ยา และนั
ภาควิภาควิ
ชาสัตชวแพทย์
สาธารณสุ
ข ขได้ได้เข้เาข้ร่าวร่วมประชุ
าเสนอผลงานวิ
ชาการ
าสัตวแพทย์
สาธารณสุ
มประชุมม และน
และนาเสนอผลงานวิ
ชาการ
เรื่อเรื
ง ่ อง
Antimicrobial
isolated form
form dogs
dogsCatsCats
Antimicrobialresistance
resistance ofof salmonella
salmonella isolated
children
in KhonKaen,
Kaen,Northeast
Northeast of
of Thailand.
Thailand. ในงานประชุ
มวิชมาการ
and and
children
in Khon
ในงานประชุ
วิชาการ
“WSAVA-FASAVA
World
Congress2011
2011ระหว่
ระหว่าางวั
ณ ณ
“WSAVA-FASAVA
World
Congress
งวันนทีที่ ่๑๔-๑๗
๑๔-๑๗ตุลตุาคม
ลาคม๒๕๕๔
๒๕๕๔
อง Jeju
ประเทศสาธารณรั
ฐเกาหลีใต้ใต้นอกจากนี
นอกจากนี้้แแล้ล้วว การน
คคลดั
งกล่างวยั
เมือง เมืJeju
ประเทศสาธารณรั
ฐเกาหลี
การนาเสนอผลงานของบุ
าเสนอผลงานของบุ
คคลดั
กล่งาได้วยัรับงได้รับ
รางวัลในครั้งนี้ด้วย
รางวัลในครั้งนี้ด้วย
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ายงานผลการดำ
นงาน
�ปีงบประมาณ
รรายงานผลการด
าเนิ�นเนิ
งาน
ประจประจำ
าปีงบประมาณ
2555 2555
15น 15
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555

รางวั ล บุ ค ลากรสายผู้ ส อนจรรยาบรรณดี เ ด่ น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปี 2555 : วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม
รางวั ล บุ ค ลากรสายผู้ ส อนจรรยาบรรณดี เ ด่ น
พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมกรรมการประจาคณะ ชั้น 6 ได้จัดให้
ประจาปี 2555 : วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม
มี ก ารมอบรางวั ล บุ ค ลากรสายผู้ ส อนที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมกรรมการประจาคณะ ชั้น 6 ได้จัดให้
จรรยาบรรณดี เด่ น ประจมี กาปีารมอบรางวั
2555 ลขึบุ้นค ซึลากรสายผู
่ ง ในปี นี้ อ.นุ
ส รา่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
้ ส อนที
สุว รรณโชติ สัง กัด ภาควิจรรยาบรรณดี
ชาพยาธิ ชีว วิทเด่ยาน ประจ
ซึ่ งเป็าปี
น ผู้ท2555
ี่ ได้ ทุ่ม เทขึ้น ซึ่งในปีนี้ อ.นุส รา
แรงกายและแรงใจในการปฏิ
บัติหน้าทีสั่ขงองการเป็
อาจารย์
ง ซึ่งเป็น ผู้ที่ได้ทุ่มเท
สุว รรณโชติ
กัด ภาควิ ชนาพยาธิ
ชีวอวิย่ทายา
เต็มความสามารถ และปฏิแรงกายและแรงใจในการปฏิ
บัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของการ
บัติหน้าที่ของการเป็นอาจารย์อย่าง
และปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของการ
เป็นอาจารย์อย่างเคร่งครัเต็ด มทความสามารถ
าให้มีความเหมาะสมอย่
างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตาม
เป็นอาจารย์
งเคร่งครัด ทาให้มีความเหมาะสมอย่
่งที่จะได้
ดชูเกียรติในฐานะที
จรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์
ซึ่งอกิย่จากรรมการมอบรางวั
ลบุคลากรสายผูางยิ้สอนที
่ปฏิรบับัตการเชิ
ิตามจรรยาบรรณดี
เด่น่เป็นผู้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของการเป็
นอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมการมอบรางวั
บุคลากรสายผู
สอนที่ปฏิบัติ2555
ตามจรรยาบรรณดีเด่น
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนการปฏิ
บัติงานด้านจรรยาบรรณของบุ
คลากรสายผู้สลอน
ประจาปีง้บประมาณ
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายผู้สอน ประจาปีงบประมาณ 2555

ได้ รับ รางวั ล รองชนะเลิ ศอันดับ สอง กิ จกรรมประกวดการแต่ ง กายผ้า พื้นเมือง ประเพณี
ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศอันดับ สอง กิ จกรรมประกวดการแต่ ง กายผ้า พื้น เมือง ประเพณี
สงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่
น
ประจ
: คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
งานประเพณีสจังกรานต์
สงกรานต์มหาวิทาปี
ยาลั2555
ยขอนแก่น ประจ
าปี 2555
: คณะสัจัตดวแพทยศาสตร์
ดงานประเพณีสงกรานต์
ประจาปี 2555 และเข้าร่ประจ
วมประเพณี
ส
งกรานต์
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
ขอนแก่
น
ประจ
าปี
2555
ณ
บริ
เ
วณอาคารจั
ุรมุเขวณอาคารจัตุรมุข
าปี 2555 และเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 ณตบริ
อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
โดยมี สัตวแพทย์
หญิงโดยมี
ชุลีพรสัประหา
อุทยานเทคโนโลยี
การเกษตร
ตวแพทย์เป็
หญินงผูชุ้แลทนคณะฯ
ีพร ประหา เข้
เป็านร่ผูว้แมประกวดนางงาม
ทนคณะฯ เข้าร่วมประกวดนางงาม
สงกรานต์ และนางสาวณัสงกรานต์
ฐชนก เกษทองมา
เป็นฐนางงามสงกรานต์
าขบวนแห่ นอกจากนี
้ยังได้ส่งนอกจากนี
ทีมเข้าร่ว้ยมังได้ส่งทีมเข้าร่วม
และนางสาวณั
ชนก เกษทองมา เป็ปนระจ
นางงามสงกรานต์
ประจาขบวนแห่
กรรมประกวดการแต่
พื้นเมืนองติ นคูาที
มโดยงข์นายสั
คู่กระสังข์และสมาชิ
เป็นผู้ออกแบบ
กในทีม
กิจกรรมประกวดการแต่กิงจกายผ้
าพื้นเมือง นาทีงมกายผ้
โดย านายสั
่กระสั
เป็นนผูติ้ออกแบบ
กในทีและสมาชิ
ม
ประกอบด้
นางรันางสาวไพริ
คณภรณ์ ใจไวย์
มะลี นนายรุ
งเรือง ผาบจันดาชนารถ
และนางสาวนุ ชนารถ
ประกอบด้วย นางรัคณภรณ์
ใจไวย์วยธนา
น สิธมนา
มะลีนางสาวไพริ
นายรุ่งเรืนองสิมผาบจั
ดา ่และนางสาวนุ
อง ซึ่งมีวชิตื่อประจ
ทีมว่า าวั
“ผ้นา”ไทยในชี
วิตประจดาวั
น ” โดยแนวคิ
กายคื
“คุณดค่าอยู่ที่ความคิด
พลโคกก่อง ซึ่งมีชื่อทีมว่าพลโคกก่
“ผ้าไทยในชี
โดยแนวคิ
ในการแต่
งกายคืดอในการแต่
“คุณค่างอยู
่ที่คอวามคิ
ความวิและความแซ่
จิตรอยู่ที่การออกแบบ
และความแซ่
่ที่การสวมใส่ซึใ่งห้ในการประกวดครั
ถูกกาลเทศะ” ซึ่งในการประกวดครั
ความวิจิตรอยู่ที่การออกแบบ
บอยู่ที่การสวมใส่
ให้ถบูกอยู
กาลเทศะ”
้งนี้ ทีมของ ้งนี้ ทีมของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
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รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการดาเนินงานด้านผลิตบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทย์ต้องทางานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนและสัตว์ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีความรู้และทักษะ
ที่ค่อนข้างหลากหลาย และสังคมมีความคาดหวังให้สัตวแพทย์มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยความ
เมตตา กรุณา ต่อสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์จึงกาหนดคุณลักษณะบัณฑิต
พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไว้ 8 ประการ คือ
1. มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
2. เป็นผู้อดทน ใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. มีความสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
6. มีความรู้ ความสามารถในภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารอย่างน้อยอีก 1 ภาษา
7. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และทางานเป็นทีมได้
8. มีความรับผิดชอบ ดารงตนและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสม เสียสละอุทิศตนและมีความเป็นผู้นา
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พฤษภาคม 2554

สภาวิชาชีพการสัตวแพทย์
สาหรับสัตวแพทยสภา ซึ่งเป็นผู้กากับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานทั้ งหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ
สั ต วแพทย์ ก็ ไ ด้ มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ ต ามข้ อ บั ง คั บ สั ต วแพทยสภาว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
พ.ศ. 2553 โดยกาหนดให้ผู้ขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่เข้ารับ
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ซึ่งจากการประชุมระดมสมองในเรื่องความสามารถที่บัณฑิตสัตวแพทย์ต้องมีเมื่อจบการศึกษา
สัตวแพทยสภาจึงได้กาหนดหลัก เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพขึ้ น เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 โดยได้กาหนดเป็นมาตรฐาน
วิชาชีพไว้ 3 หมวด ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และเอกลักษณ์ประจาตัว
หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านสัตวแพทย์
หมวดที่ 3 ความสามารถในการปฏิบัติ
ที่มา :

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐานของการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในสัตวแพทยสภา พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มกราคม 2554
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ายงานผลการดำ
นงาน
�ปีงบประมาณ
รรายงานผลการด
าเนิ�นเนิ
งาน
ประจประจำ
าปีงบประมาณ
2555 2555
17น 17
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในระดับปริญญาตรี จานวน 19 รุ่น รวมจานวน
1,096 คน และระดับบัณฑิตศึกษารวมจานวน 33 คน และปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรและการขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้


ระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
o ภาคปกติ และโครงการพิเศษ



ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
o สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
o สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
o สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ/นานาชาติ)
o สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (ปกติ/พิเศษ)



ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
o สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ/นานาชาติ)



ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
o
o

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์
(ปกติ/นานาชาติ)

จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 9 จานวนนักศึกษารับเข้าในปีการศึกษา 2555
หลักสูตร

สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก
สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ นานาชาติ
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์

จานวน (คน)
101
101
19
1
2
1
5
2
7
1

18

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 10 จานวนนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554
หลักสูตร

สาขาวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

จานวน (คน)
97
97
15

สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง

2

สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์

6
6
1

ระดับปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก
ระดับปริญญาโท

ที่มา : ข้อมูลจากงานบริการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ประจาปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)
ตารางที่ 11 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

1

นายมนตรา มานะกุล

การศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน
ที่จาเพาะต่อเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในไก่
ชนและไก่พื้นเมืองในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลของอุณหภูมิต่อ
ประสิทธิภาพเบนโทไนท์
ในการดูดซับสารพิษอะฟ
ลาทอกซินบี 1

2

นายยุทธนา มัทธุรี

3

นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลต่อการติดพยาธิใบไม้
ตับในโค และกระบือใน
จังหวัด บุรีรัมย์

4
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เวียงจันทน์ ประเทศลาว
การศึกษาความชุกและ
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ความชุกของการติดเชื้อ
Pasteurella multocida
ในกระต่าย
(Oryctolagus
cuniculus) ในประเทศ
ไทย
การศึกษาเชื้อ
Allisonella
histaminiformans ใน
โคนมที่เกิดภาวะเป็นกรด
ในกระเพาะหมักจากการ
ได้รับอาหารประเภท
โปรตีนสูง
การศึกษาความชุกของ
เชื้อ Burkholderia
pseudomallei ในช้าง
เอเชียในประเทศไทยโดย
วิธีอินไดเร็ค ฮีแม็กกลู
ติเนชั่น
การพัฒนาเชื้อ
Escherichia coli สาย
พันธุ์ F18 ให้มีคุณสมบัติ
ในการเรืองแสงเพื่อใช้ใน
การทดสอบยาปฏิชีวะนะ
และสมุนไพร
การสารวจการติดเชื้อบาร์
โทเนลลาจากบุคลากรทาง
สัตวแพทยไทย
การศึกษาความชุกของ
การติดเชื้อพยาธิ
Fasciola gigantica ในโค
เนื้อที่โรงฆ่าสัตว์หนองด้วง
ในนครหลวงเวียงจันทร์
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
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วิทยาการติดเชื้อเพสติ
ไวรัส ขนิดพิเศษ แบบ
คงทนในลูกโค
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาวะมีงานทาของบัณฑิตสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2553
ในปีการศึกษา 2553 มีผู้สาเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 89 คน มีผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรและตอบแบบสอบถามจานวน 87 คน
สถานภาพการทางาน
ทางานแล้ว
ทางานแล้วและศึกษาด้วย
ยังไม่ทางานและมิได้ศึกษาต่อ
กาลังศึกษาต่อ
ที่มา :

76
2
3
6

(87.36%)
(2.30%)
(3.45%)
(6.89%)

คน
คน
คน
คน

ผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2553

รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2553
จากรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2553 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.64 โดยจาแนกตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.55
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.15
3. ด้านทักษะทางปัญญา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.45
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.45
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อย
ละ 73.50
6. บัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่คณะกาหนด ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80
7. บัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ "บัณฑิตพร้อมทางาน" (Ready to
Work) ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80
ที่มา : จากรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2553 สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการดาเนินงานด้านวิจัย
ตารางที่ 12 :
ที่

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีพ.ศ. 2554
(1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554)
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี
indirect hemagglutination
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Characteristics of
collagen fibrils in the
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ATF3 transgenic mice:
Structural analysis of
cardiac myocytes
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15671348
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345288
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Journal of
Veterinary
Medical Science

70

9

Infection,
Genetics and
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8

4
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Journal of
Tropical
Medicine and
Public Health
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3

Research in
Veterinary
Science

84

1

Veterinary
Radiology and
Ultrasound

48
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Okajimas Folia
Anatomica
Japonica

84

3
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33
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Journal Title

impact
factor
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32

รายงานผลการดำ
ปีงงบประมาณ
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รายงานผลการด�เนิาเนินงาน
นงานประจำ
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2007

44

2007

45

2007

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

46

2007

47

2007

48

2007

49

2007

50

2007

Improvement of
transgenic cloning
efficiencies by culturing
recipient oocytes and
donor cells with
antioxidant vitamins in
cattle
A longitudinal study of
seroprevalence and
seroconversion of
Neospora caninum
infection in dairy cattle
in northeast Thailand
Evaluation of a
commercial ernscapture ELISA for
detection of BVDV in
routine diagnostic cattle
serum samples
Natural infection of
cattle with an atypical
‘HoBi’-like pestivirus –
Implications for BVD
control and for the
safety of biological
products
The influence of bovine
neutrophils on in vitro
phagocytosis and killing
of Staphylococcus
aureus in heifers
supplemented with
selenium and vitamin e
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17ฮฒ-Estradiol reduces
nitrotyrosine
immunoreactivity and
increases SOD1 and
SOD2 immunoreactivity
in nigral neurons in
male mice following
MPTP insult
Genetic relationships
among wild Felidae in
Thailand using AFLP
markers
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me
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1164

1
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Tripanichkul W.,
Sripanichkulchai K.,
Duce J.A.,
Finkelstein D.I.

68993
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and
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6

Veterinary
Parasitology
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3-4
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Scandinavica
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1
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Veterinary
Research

38

3
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Songklanakarin
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Science and
Technology
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Stahl K.,
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Effects of protein levels
in concentrate and rice
straw or urea-treated
rice straw on growth
performance, carcass
characteristics and
consumer acceptance
of meat from goat and
sheep
Seasonal variation in
semen quality of
swamp buffalo bulls
(Bubalus bubalis) in
Thailand
Variations of Neospora
caninum antibody
levels in milk during
lactation in dairy cows
Differential induction of
apoptosis by type A and
B trichothecenes in
Jurkat T-lymphocytes
Estrogen down-regulates
glial activation in male
mice following 1methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridine
intoxication
Application of repeated
bulk milk testing for
identification of
infection dynamics of
Neospora caninum in
Thai dairy herds
Epidemiology of
antimicrobial resistance
in Salmonella isolated
from pork, chicken meat
and humans in Thailand
Evaluation of diagnostic
tests for Trypanosoma
evansi in experimentally
infected pigs and
subsequent use in field
surveys in North
Vietnam and Thailand
Antifungal activities of
aroma components
from Alpinia igantic
against water molds

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Authors
Uriyapongsan S.,
Toburan W.,
Sanpoomi P.,
Tangkawattana P.

Koonjaenak S.,
Chanatinart V.,
Aiumlamai S.,
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Tripanichkul W.,
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ISSN
1253395

1008682X

Volu
me

Issue

Songklanakarin
Journal of
Science and
Technology

29

2

Asian Journal of
Andrology

9

1

Journal Title

3044017

Veterinary
Parasitology

141

3-4

8872333

Toxicology in
Vitro

20

6

Brain Research

1084

1

68993

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

136

3-4

Angkititrakul S.,
Chomvarin C.,
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Thanh N.G.,
Do T.T.,
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1251562

Southeast Asian
Journal of
Tropical
Medicine and
Public Health
Tropical Animal
Health and
Production
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6
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6

Biocontrol
Science
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3

Chukanhom K.,
Borisuthpeth P.,
Hatai K.

494747
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factor
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Morphological study of
the golgi tendon organ
in equine superficial
digital flexor tendon
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2004

The effect of quicklime
(calcium oxide) as an
inhibitor of Burkholderia
pseudomallei
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2004

65

2004
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2004

67

2003

Effect of organic acids in
drinking water for young
broilers on
Campylobacter
infection, volatile fatty
acid production, gut
microflora and
histological cell changes
Freshwater fungi
isolated from eggs of
the common carp
(Cyprinus carpio) in
Thailand
Antagonistic activities of
several bacteria on in
vitro growth of 10
strains of
Campylobacter
jejuni/coli
Immunodiagnosis of
human fascioliasis using
an antigen of Fasciola
igantic adult worm
with the molecular
mass of 27 kDa by a
dot-elisa
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Effects of training on
potassium homeostasis
during exercise and
skeletal muscle Na+,K+ATPase concentration in
young adult and
middle-aged Dutch
Warmblood horses
BVDV and BHV-1
infections in dairy herds
in northern and
northeastern Thailand

Authors
Suwannachot P.,
Joosten B.J.L.J.,
Klarenbeek A.,
Hofma J.,
Enzerink E.,
van Weeren P.R.,
Everts M.E.
Kampa J.,
Stahl K.,
Moreno-Lopez J.,
Chanlum A.,
Aiumlamai S.,
Alenius S.
Watanabe T.,
Hosaka Y.,
Yamamoto E.,
Ueda H.,
Tangkawattana P.,
Takehana K.
Na-ngam N.,
Angkititakul S.,
Noimay P.,
Thamlikitkul V.
Chaveerach P.,
Keuzenkamp D.A.,
Lipman L.J.A.,
Van Knapen F.

Volu
me

Issue

American Journal
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response of dogs to
Bartonella vinsonii
subspecies berkhoffii
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larvae (Penaeus
monodon) in Vietnam
Microscopic anatomy of
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gland in the common
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Survival and
resuscitation of ten
strains of
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characteristics of
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isolated from guppy in
Thailand

78

2001

Serologic and molecular
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with multiple vectorborne pathogens in
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granulocytes the major
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Immune response in
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prostatic hyperplasia in
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Models for studying
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Application of Latex
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against bacterial
vaginosis: Associated
anaerobic isolates from
Thai pregnant women
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Medical
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รายงานผลการดำ
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งบประมาณ
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รายงานผลการด�าเนิเนินนงาน
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39
คณะสั
มหาวิทยาลั
ทยาลั
ยขอนแก่
คณะสัตตวแพทยศาสตร์
วแพทยศาสตร์ มหาวิ
ยขอนแก่
น น

ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ
ตารางที่ 15 สัญญาความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
สถาบัน

ระดับการลงนาม

ระยะเวลาลงนาม

1

Nippon Veterinary and Life Science University, Japan.

ระดับมหาวิทยาลัย

28 ก.พ. 46 – ปัจจุบัน

2

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

ระดับมหาวิทยาลัย

24 ต.ค. 50 – 24 ต.ค. 55

3

Massey University, New Zealand.

ระดับมหาวิทยาลัย

5 ธ.ค. 46 – ปัจจุบัน

4

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science,

ระดับคณะ

29 พ.ค. 51 - 29 พ.ค. 56

ระดับคณะ

23 พ.ค. 51 – 23 พ.ค. 56

Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
5

Faculty of Veterinary Medicine, Utrech University, The
Netherlands.

6

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

ระดับคณะ

10 ส.ค. 50 – 10 ส.ค. 55

7

Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi Agricultural
University, Vietnam.

ระดับคณะ

22 พ.ค. 52 – 22 พ.ค. 57

8

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

ระดับคณะ

25 พ.ค. 52 – 25 พ.ค. 57

9

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

ระดับคณะ

26 ก.ค. 50 – 26 ก.ค. 55

10

University of Pennsylvania, The United States of America.

ระดับคณะ

30 ส.ค. 54 – ปัจจุบัน

11

Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts
University, The United States of America.

ระดับคณะ

25 ก.ย. 55 – 25 ก.ย. 56

12

Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra,
Malaysia.

ระดับมหาวิทยาลัย

-

ตารางที่ 16 การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
รายละเอียดการประชุมสัมมนา
1

ชื่อการประชุมสัมมนา : โครงการอบรมศัลยกรรมพยาธิวิทยาสาหรับสัตวแพทย์ (Surgical Pathology for Veterinary
Practitioner: is it worth the money)
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : วันที่ 21-22 มีนาคม 2555
วิทยากร : Assoc.Prof.Dr.Matti Kiupel, Michigan State University, USA
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อแนะนาและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศัลยกรรมพยาธิวิทยาให้แก่สัตวแพทย์ในส่วนราชการและภาคเอกชน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การวินิจฉัย และการวิจัยความผิดปกติของเนื้อเยื่อสัตว์ 2) เพื่อกระตุ้นให้สัตวแพทย์เห็น
ความสาคัญของการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อทางศัลยกรรมพยาธิวิทยา ตลอดจนการนาไปใช้ 3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
และทักษะในการวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิวิทยา และหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (ภาคบ่าย)
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการประชุมสัมมนา
2

ชื่อการประชุมสัมมนา : โครงการอบรมระยะสั้นในหลักสูตรด้านอายุรศาสตร์ ด้านศัลยศาสตร์ และด้านวิทยาการสืบพันธุ์
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : 27 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2555
ความร่วมมือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร (อาจารย์) คณะเกษตรศาสตร์นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

3

ชื่อการประชุมสัมมนา : ประชุมวิชาการนานาชาติสตั วแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 13 The 13th KVAC International
Conference “Transboundary Diseases; Impact on ASEAN One Health”
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : การนาเสนอเกีย่ วกับเรื่องโรคติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายข้ามประเทศ ที่จะส่งผลต่อกลุ่มประเทศอาเซียน งาน
ทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เล็ก สัตว์ป่า สัตว์แปลก และการนาเสนอผลงานวิชาการ นอกจากนี้แล้วหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ศูนย์วิจยั และ
บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นาเสนอในเรื่อง โรคลิ้นหัวใจติดเชื้อจากสัตว์สู่คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 477 คนประกอบไปด้วยประเทศไทย สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อินโดนีเซีย ลิเบีย เบลเยีย่ ม และ
สาธารณรัฐประชาชาลาว
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : 9-10 มิถุนายน 2554

40

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 17 ชาวต่างชาติมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานในคณะฯ
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
Ms. Nancy Claxton

สถาบัน/ประเทศ
DAI

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์

ก.พ. 55

ติดตามการดาเนินโครงการ
ร่วมกับ UDAID ในการให้
ความช่วยเหลือด้านการสัตว
แพทย์ในลาว

13 ก.พ. 55

เจรจาความร่วมมือทาง

2

Dr. Deborah T. Kochevar

Cummings School of

3

Dr. Saul Tzipori

Veterinary Medicine, Tufts

วิชาการและการทาวิจัย

4

Dr. Jenny

University ประเทศ

ร่วมกับ Tufts University

5

Dr. Stan

สหรัฐอเมริกา

เพื่อช่วยเหลือการสัตวแพทย์
ของ ม.ลาว

6

7

8

Dr. Tin Ngwe

Dr. Matti Kiupel

Dr. Robert Paling

University of Veterinary

29 ก.พ. – 1 มี.ค. 55

หารือความร่วมมือทาง

Science, Yezin ประเทศสหภาพ

วิชาการและบรรยายพิเศษ

พม่า

แก่ นศ. ป.โท/เอก

College of Veterinary

21 – 22 มี.ค. 55

มาบรรยายพิเศษหัวข้อ

Medicine,

“Surgical Pathology for

Michigan State University

Veterinary Practitioner:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

is it worth the money?”

Faculty of Veterinary

9 เม.ย. 55

Medicine, Utrecht University

หารือความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและงานวิจัย

ประเทศเนเธอร์แลนด์
9

Dr.Thomas Schonewille

Faculty of Veterinary

23 เม.ย. 55

Medicine, Utrecht University

หารือความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและงานวิจัย

ประเทศเนเธอร์แลนด์
10

Prof. Darren Remsburg

University of Pennsylvania,

27 มิ.ย.-1 ก.ค. 55

PennSylvania,USA

เยี่ยมชมคณะและติดตา
ความคืบหน้าในการฝึกงาน
ของ น.ศ. จาก U.Penn

11

Miss. Liu Yidan

Southwest University, China

12

Dr. Xiao Xiong

13

Associate Prof. Shinpei Wada

Nippon Veterinary of Life

14

Associate Prof. Norio Tokita

Science University(NVLU),

15

Senior Assist. Prof. Tatsuki Morita

ประเทศญี่ปุ่น

16

Senior Assist. Prof. Kazuhiko Ochiai

17

Senior Assist. Prof. Takako Matsubara

30 ก.ค.- 4 ส.ค. 55

เยี่ยมชมคณะ
เยี่ยมชมคณะ

30 ส.ค. – 1ก.ย. 55

ที่ปรึกษาคณะ Study Tour
จาก NLVU< Japan 2012

42

รายงานผลการด�เนิาเนินงาน
นงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 43
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์มหาวิ
มหาวิททยาลั
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
ยาลัยยขอนแก่
ขอนแก่นน

ตารางที่ 18 บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ สอนและเข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงาน
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์
เข้าอบรม FEI Endurance Course Level 1
& 2 for Veterinarians และร่วมตัดสินฝ่าย
สัตวแพทย์กีฬาขี่ม้าแอนดูแรนซ์ รายการ
SULTAN MIZAN’S CUP 2011
1. เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงาน เรื่อง
Infection of Salmonella in Dogs and
Cats and Khon Kaen Municipality ในงาน
วิชาการนานาชาติ “WSAVA-FASAVA World
Congress 2011”
2. เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง “penetration of Salmonella
through Egg Shell” ในงานประชุมวิชาการ
The 43rd Asia-Pacific Academic
consortium on Public Health (APAPCH)
Conference”
เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวแพทย์ “World
Small Animal Veterinary Association
Congress 2011”
เยี่ยมชมและติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์

1

ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

สมาคมขี่ม้าประเทศ
มาเลเซีย

3 -11 ต.ค. 54

2

ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล

เมืองเจจูและกรุงโซล
ประเทศเกาหลีใต้

12 – 23 ต.ค. 54

3
4
5
6
7

รศ.ปรีณนั จิตะสมบัติ
อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม
นางอรุณี พลภักดี
ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
อ.ปาณิสรา คุณกิตติ

เกาะเซจู ประเทศ
เกาหลีใต้

13 – 18 ต.ค. 54

8

รศ.ดร.บงกช นพผล

9

ผศ.ดร.ราณี ซิงห์

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
รศ.ดร.สุทธิศกั ดิ์ นพวิญญูวงศ์
รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช
ผศ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา
รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
ผศ.ดร.วีรพล ทวีนนั ท์
ผศ.ดร.จารุวรรณ คาพา
ผศ.ดร.นฤพนธ์ คาพา
อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี
อ.ธนิกุล ศรีธญ
ั รัตน์
ผศ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

Swedish University
of Agricultural
Sciences, Faculty of
Veterinary Medicine
and Animal Science
ประเทศสวีเดน
American University
of Rome ประเทศ
อิตาลี
Institute for
Molecular
Bioscience, The
University of
Queensland เมือง
บริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

14 – 17 ต.ค. 54
12 – 21 ต.ค. 54

29 ต.ค.- 5 พ.ย. 54

7 – 16 พ.ย. 54

20 – 21 พ.ย. 54
20 – 21 พ.ย. 54
23 – 25 พ.ย. 54
27 – 30 พ.ย. 54
27 – 30 พ.ย. 54
30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 54
1 – 4 ธ.ค. 54
4 – 7 ธ.ค. 54
4 – 7 ธ.ค. 54
6 – 8 ธ.ค. 54
6 – 8 ธ.ค. 54
6 – 9 ธ.ค. 54

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ International
Journal of Arts and Science (IJAS)
conference
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “Toward
Human C3a Receptor Antagonists”
ประเทศออสเตรเลีย

สอนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นาบง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

43

44

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบัน/ประเทศ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระยะเวลา

22

ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย

8 – 9 ธ.ค. 54

23

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา

8 – 11 ธ.ค. 54

24

อ.ธนาคาร นะศรี

11 – 15 ธ.ค. 54

25

ผศ.อารยาพร มคธเพศ

18 – 20 ธ.ค. 54

26

รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์

27

ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

20 – 22 ธ.ค. 54

28

อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม

20 – 23 ธ.ค. 54

29

รศ.ปรีณนั จิตะสมบัติ

23 ธ.ค. 54

30

รศ.อารินี ชัชวาลชลธีระ

25 – 27 ธ.ค. 54

31

ผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา

25 – 27 พ.ย. 54

32

ผศ.ดร.ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล

8 – 11 ม.ค. 55

33

อ.ดร.อรัญ จันทร์ลนุ

11 - 13 ม.ค. 55

34

ผศ.ดร.วีรพล ทวีนนั ท์

ประเทศมาเลเซีย

9 – 11 ธ.ค. 54

วัตถุประสงค์

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผูน้ าองค์กร
กิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 7

35

ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล

12 – 13 ม.ค. 55

ราชการเก็บข้อมูลมาศึกษาวิจัยและการเรียน
การสอนให้แก่
Mr Dethaloun Meunsene
นศ.จากลาว

ประเทศสาธารณรัฐ
36

รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

ประชาธิปไตย

37

ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

ประชาชนลาว

38

ผศ.ดร.นฤพนธ์ คาพา

14 – 16 ก.พ. 55

ติดตามผลการดาเนินโครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการร่วมกับ USAID RESPOND
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ และ
พัฒนาบุคลากรให้แก่คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

4 – 9 มี.ค. 55

39

ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม

40

ผศ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล

41

ผศ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

42

อ.ธนิกุล ศรีธญ
ั รัตน์

43

รศ.ปรีณนั จิตะสมบัติ

ประเทศสาธารณรัฐ

44

รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

ประชาธิปไตย

18 มี.ค. 55

45

ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา

ประชาชนลาว

19 มี.ค. 55

46

ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย

19 – 21 มี.ค. 55

47

อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี

19 – 21 มี.ค. 55

48

ผศ.ดร.วีรพล ทวีนนั ท์

21 - 24 มี.ค. 55

49

ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา

24 - 27 มี.ค. 55

50
51

ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล

11 – 15 มี.ค. 55

ประเทศสาธารณรัฐ

15 – 16 มี.ค. 55

21-23 มี.ค. 55
28-30 มี.ค. 55

สอนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นาบง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

สอนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นาบง

44

รายงานผลการดำ
บประมาณ2555
2555
รายงานผลการด�เนิาเนินนงานงานประจำ
ประจ�าปีปีงงบประมาณ

คณะสั
ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45 45
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

52

ผศ.เสรี แข็งแอ

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

รศ.ดร.บงกช นพผล
รศ.ดร.นริศร นางาม
ผศ.ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ ฉวีราช
รศ.ดร.คมกริช พิมพ์ภักดี
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง
ผศ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
รศ.อารินี ชัชวาลชลธีระ
ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
รศ.กัลยา เจือจันทร์
อ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮือง
รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์

65
66

ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี

67

ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์

68

ผศ.ดร.นฤพนธ์ คาพา

69
70
71
72

รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช
ผศ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

73

ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง

สถาบัน/ประเทศ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ระยะเวลา
28-30 มี.ค. 55
1 – 2 เม.ย. 55
2 – 4 เม.ย. 55
4 – 7 เม.ย. 55
8 – 9 เม.ย. 55
9 – 11 เม.ย. 55
22 – 25 เม.ย. 55
29 เม.ย.– 2 พ.ค. 55
29 เม.ย. – 3 พ.ค. 55
2 – 5 พ.ค. 55
13 - 18 พ.ค. 55

วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สอนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นาบง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ประชุมนานาชาติ
The 7th
International
Conference on
Bartonella as
animal and human
pathogens in North
Carolina และนาเสนอ
ผลงาน
กรรมการการตัดสินการ
แข่งขันกีฬาขี่ม้าเอ็นดู
แรนซ์ รายการ AlKhamsa-RTES
Championship
ประเทศกัมพูชา

25 – 28 เม.ย. 55

เมือง Releigh
ประเทศสหรัฐอเมริกา

17 – 21 พ.ค. 55

ประเทศมาเลเซีย

International
Veterinary
Radiology
Association, เมือง
Bursaประเทศตุรกี

23 ส.ค.-3 ก.ย.55

Tufts University,
USA
Department of
Veterinary Clinical
Medicine, College
of veterinary
Medicine, University
of Illinois, USA
สาธารณรัฐเกลาหลีใต้

1- 11 ส.ค. 55

เข้าร่วมการอบรมระบาดวิทยาสาหรับ
สัตวแพทย์กัมพูชา
เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการ
ของสมาคมรังสีวิทยาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16

23 ส.ค.- 2 ก.ย. 55
23 ส.ค.–24 ก.ย. 55
23 ส.ค.–24 ก.ย. 55
7 ก.ย. – 13ต.ค.55

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน Infectious
Diseases และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

15-22 ก.ย. 55

เ ข้าร่วมประชุมวิชาการนานชาติ เรือ่ ง “The
innate immune response stimulated
by Lactobacillus”

ทาการสอนในรายวิชา VCM 577, Clinical
Practice 1,5 ในหลักสูตร Residency/MS
program และ DVM program

46

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

46

ายงานผลการดำ
นงาน
�ปีงบประมาณ
รรายงานผลการด
าเนิ�นเนิ
งาน
ประจประจำ
าปีงบประมาณ
2555 2555

47

คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
ยาลัยขอนแก่
น
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
มหาวิมหาวิ
ทยาลัทยขอนแก่
น

ตารางที่ 19 รายนามอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศที่มาสอนที่คณะฯ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

Prof. Kishio Hatai

2

Prof. Frank Mollory

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

Nippon Veterinary and life science
university(NVLU), Japan
Laurentian University, Canada

15 ส.ค. – 15 ก.ย. 55
1 ก.ย. – 13 ม.ค. 55

วัตถุประสงค์
ทาการสอนแก่นิสติ คณะสัตวแพทย์
และอบรมในหัวข้อพิเศษต่างๆ
ทาการสอนแก่นิสติ คณะสัตวแพทย์
และอบรมในหัวข้อพิเศษต่างๆ พร้อม
ทั้งอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

ตารางที่ 20 นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553
ลา
ดับ
1
2

ชื่อ-สกุล

Miss Maichoulor
Wangxeng(Laos)
Miss Sounaly
Phommakone(Laos)

3

Mr. Hoai Nam Nguyen

4

Mr. Truong Duc Nguyen

5

Mr. Hoang Chung

6

Mr. Sisavath
Phommasichane
Mr. Le Ngoc Ninh

7

สถาบัน/ประเทศ

เข้าศึกษาระดับ

หลักสูตร / สาขา

ทุน

ระดับปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

-

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

-

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา
Hanoi University of
ปริญญาเอก ปี
Agriculture
การศึกษา 2/2554
Hanoi University of
ปริญญาโท ปี
การศึกษา 2555
Agriculture
Hue University of
Agriculture and
Forestry
National University
ปริญญาโท ปี
of Laos
การศึกษา 2555
Hanoi University of
Agriculture

8

Mr. Khampasong
Ninnasopha

National University
of Laos

ปริญญาโท ปี
การศึกษา 2555

9

Mr. Somphanh Bounyabong

Souphanouvong
University

ปริญญาโท ปี
การศึกษา 2555

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์
(นานาชาติ)
หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางสัตวแพทย์
สาขาวิชาโรคและการจัดการ
สุขภาพในปศุสัตว์
(นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสืบพันธุ์สตั ว์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์
(นานาชาติ)

USAID
USAID
USAID

USAID
USAID

สพร.

ทุนการศึกษา
สาหรับบุคลากร
จากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุม่
แม่น้าโขง

47

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555

48

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 21 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อนักศึกษานานาชาติ
น.ส.อิสราภรณ์ พรหมเนาว์
นายศิรวุธ มีแก้ว
นายธนกร ศรีรัตน์
น.ส.ปริยานนท์ คลธา
น.ส.วัชรา ศากรวิมล
นางสาวสุพัตรา พระสุมี
นางสาวจินตนาการ จงใจลาน
นายกานต์ ยงวณิชย์
นายยรรยง วีระวัฒนตระกูล
น.ส.สิตาภรณ์ สุขอนันตธรรม
น.ส.เกวลิน ศิรกิ ัน
น.ส.ภัคสิรี สรณารักษ์
น.ส.พิงค์ลานนา กุญชร
น.ส.ขวัญระมิงค์ กุญชร
น.ส.อรวรรณ อินตะนัย
นายพีรวิชญ์ สะอาดตา
น.ส.ธนวรรณ สร้อยมาลา
นายตรีทิพ มิตรยอดวงศ์

ไปประเทศ

กิจกรรม/โครงการที่ไป
แลกเปลีย่ น

ระยะเวลา (วัน เดือน ปี)
น้อยกว่า 3 เดือน

ญี่ปนุ่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU



เนเธอร์แลนด์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU



นิวซีแลนด์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU

จีน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ MOU


20 ก.พ. – 23 มี.ค. 2555

21 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555

เยอรมนี

สหกิจศึกษา


7 เม.ย. – 13 พ.ค. 2555

ตารางที่ 22 นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาดูงาน/ฝึกงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6

Mr. Kevin Oran
Miss. Britt Gross
Mr. John Falco
Miss. Liz Pulice
Miss. Kate Huebner
Miss. Jaclyn Snyder

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Miss. Maya Sofia
Miss. Siti Nur Aisyah bt Isman
Mr. Helmy Hussaini
Mr. Li Nan
Miss. Zhang Huiyue
Miss. Xu Yuwei
Miss. Hou Shaung
Miss. Li Haie
Miss. Xiao Hong
Mr. Shun SASAKI
Mr. Shougo Maeda
Mr. Yutarou Orito

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์

18 มิ.ย. – 30มิ.ย. 55

ศึกษาดูงานกับ
โรงพยาบาลสัตว์
และแผนกต่างๆ

University Putra Malaysia

24 มิ.ย. – 8ก.ค. 55

ศึกษาดูงานกับ
โรงพยาบาลสัตว์
และแผนกต่างๆ

Southwest University, China

30 ก.ค. – 29 ส.ค. 55

ศึกษาดูงานกับ
โรงพยาบาลสัตว์
และแผนกต่างๆ

ญี่ปุ่น (NVLU)

30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2555

Study Tour

University of
Pennsylvania,PennSylvania,
USA

48

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555

รายงานผลการด
นงาน ประจาปีงบประมาณ
2555
คณะสัาเนิตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลั
ยขอนแก่น 49
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

19
20

Mr. Masakazu Shimada
Mr. Kenta Kadohura

21
22

Mr. Kousuke Toda
Mr. Takuya Kuribara

23
24

Miss. Ayaka Ebisawa
Miss. Rina Hoshino

25
26

Miss. Rika Kojima
Miss. Ayaka Domon

27
28

Miss. Mina Oyamada
Miss. Sayaka Kinjo

29
30

Miss. Makiko Iijima
Miss. Michiru Endo

31
32
33
34
35
36
37
38

Miss. Kei Yamamoto
Miss. Akane Katoh
Miss. Haruka Miyazawa
Miss. Kaori Inoue
Miss. Masumi Iwasaki
Miss.Chiyo Sugimura
Miss. Manatsu Muraoka
Miss. Mikago Moki

39
40
41
42
43
44

Miss. Asuka Moriyama
Miss. Marina Takanabe
Miss. Nozomi Takahashi
Miss. Mariko Kami
Miss. Chiaki Ohtomo
Miss. Shiori Matsuzaki

45
46

Miss. Maiko Takagi
Miss. Yuhko Takabayashi

47
48

Miss. Tomoyo Norichika
Miss. Mayu Hakoda

49
50

Miss. Saya Ezone
Miss. Aino Oyama

51
52

Miss. Hiakru Katsuba
Miss. Sachika Hosoda

53
54
55
56
57

Miss. Minako Ikeda
Miss. Yuika Satoh
Miss. Yochie Satoh
Miss. Yoshimi Sakurai
Miss. Yuika Satoh

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์

49

50

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

50

รายงานผลการด�าเนิเนินนงาน
ประจาปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำ
งาน ประจำ�ปีงบประมาณ 255551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รคณะสั
ายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์
บ สมาคมศิทษธศาสตร์
ย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการดาเนิร่นวมกั
งานตามยุ
จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคล :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคล :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคลขึ้น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
อ าเภอเมืคณะสั
อ ง จั งตหวั
ด ขอนแก่ นได้เพืจัด่ อพิความเป็
ศิ ริ ม งคลแก่
ู้ บู ช าพระตถุโดยได้
รติ จ าก นายธนวั ฒ น์
วแพทยศาสตร์
ธีพุทธาภินเษกพระพุ
ทธรูปผและธรรมวั
มงคลขึ้นรั บณเกีวัดยหนองแวงพระอารามหลวง
พลอยโสภณ
รองผู้วอ่างราชการจั
งหวัดขอนแก่
เป็นประธานในพิ
ธี ซึผ่งู้ บพระที
่จัดสร้โดยได้
างขึ้นรในครั
นี้เจป็าก
นพระพุ
ทธรูปฒ น์
อ าเภอเมื
จั ง หวั ด ขอนแก่
น เพื่ อนความเป็
น ศิ ริ ม งคลแก่
ู ช าพระ
ั บ เกี ย้งรติ
นายธนวั
รุ่นพระปางโปรดสั
ตว์รองผู
ประกอบด้
วยรุง่นหวัพระพุ
ทธรูนปสัเป็พนพะมงคลสั
กษ์ ่จสลั
พ พะมงคลคาถา
ขนาด
พลอยโสภณ
้ว่าราชการจั
ดขอนแก่
ประธานในพิตววิ
ธี ทซึ่งยรั
พระที
ัดสร้กาสังขึ
้นในครั้งนี้เป็นพระพุ
ทธรูป
หน้าตัก 9 รุนิ่น้วพระปางโปรดสั
และ3 นิ้ว พระเหรี
ยญปางโปรดสั
ตว์ รุ่งทโปรดทวี
ุข ทวีทรัพตย์ววิและพระเหรี
3 กษัตริย์ ซึ่งหล่
อ
ตว์ ประกอบด้
วยรุ่นพระพุ
ธรูปสั พสพะมงคลสั
ทยรักษ์ สลักยสัญพ พะมงคลคาถา
ขนาด
หลอมจากชนวนโลหะ
ดิ์ โดยเกจิ
อาจารย์สตายปฏิ
บัติเปี่ยสมพระพุ
และเมตตาคุ
หน้าตัก 9 นิ้วมวลสารศั
และ3 นิ้ว กพระเหรี
ยญปางโปรดสั
ว์ รุ่งโปรดทวี
ุข ทวีททรัพธคุย์ ณและพระเหรี
ยญณ3 การประกอบ
กษัตริย์ ซึ่งหล่อ
มวลสารศักดิ์ โดยเกจิ
ิเปี่ยมพระพุ
ทธคุณ9และเมตตาคุ
พิธีในครั้งนีหลอมจากชนวนโลหะ
้ ได้รับเกียรติจากพระเทพวงศาจารย์
(คูนอาจารย์
ขนฺติโสก)ายปฏิ
ที่ปรึบกัตษาเจ้
าคณะภาค
เจ้าอาวาสวัณดการประกอบ
หนองแวง
พิธีในครั้งนีเป็้ นได้ประธานฝ่
รับเกียรติจาากพระเทพวงศาจารย์
ขนฺดตหนองแวงพระอารามหลวง
ิโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้รวม
าอาวาสวั
พระอารามหลวง
ยสงฆ์ และพระสงฆ์(คูจนากวั
9 รูปดหนองแวง
เจริญ
พระอารามหลวง
า ยสงฆ์ และพระสงฆ์
รวม 9พระมหา
รูป เจริญ
พระพุทธมนต์
เย็น การเจริญเป็พุนทประธานฝ่
ธาภิเษกโดยพระสงฆ์
จานวนจ4ากวั
รูปดหนองแวงพระอารามหลวง
ได้แก่ พระครูธรรมสารสุมณฑ์
ทธมนต์
เย็น การเจริ
ษกโดยพระสงฆ์
านวนพระนั
4 รูป่งปรกอธิ
ได้แก่ พระครู
อดุลย์ กิตฺตพระพุ
ิญาณเมธี
พระมหาสุ
นทรญสุพุนทฺทธาภิ
โร เและพระสรุ
พร สุจเมโธ
ษฐานจิธรรมสารสุ
ต จานวนมณฑ์
4 รูป พระมหา
ได้แก่
อดุลย์ กิตฺตพระครู
ิญาณเมธี
ทร สุนฺทสโรมุหและพระสรุ
ร สุเ(ครู
มโธบพระนั
ต จานวน
4 ดรูปสร้ได้างแก่
พระเทพวงศาจารย์
สิรพระมหาสุ
ิสารธรรม นอาจารย์
์สุบิน จนฺทพาโภ
าเคน)่งปรกอธิ
โดยวัตษถุฐานจิ
ประสงค์
ในการจั
พระครูสิริสารธรรม อาจารย์สมุห์สุบิน จนฺทาโภ (ครูบาเคน) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
พระในครั้งพระเทพวงศาจารย์
นี้ เพื่อสมทบทุนกองทุ
นโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ในการจัดหาครุภัณฑ์
พระในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ในการจัดหาครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ประจาอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ โดยในพิธีครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
ทางการแพทย์ประจาอาคารโรงพยาบาลสัตว์หลังใหม่ โดยในพิธีครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจานวนมาก ซึ่งทางคณะสั ตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดตั้งโรงทาน
เข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจานวนมาก ซึ่งทางคณะสั ตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดตั้งโรงทาน
เพื่อให้บริกเพืารด้
่องดื่มแก่่อผงดืู้เข้่มาแก่
ร่วผมพิ
คลากรและประชาชนทั
่วไป ่วโดยพิ
ธีพุทธธาภิ
เษกที
่คณะฯ
่อให้าบนอาหารและเครื
ริการด้านอาหารและเครื
ู้เข้าธร่ี วบุมพิ
ธี บุคลากรและประชาชนทั
ไป โดยพิ
ีพุทธาภิ
เษกที
่คณะฯ
ได้จัดขึ้นในครั
จัดขึ้ง้นนีตามขั
ีกรรมดัธีก้งเดิ
ม ้งซึเดิ่งถืมอเป็
ในการสื
บทอดประเพณี
อั นอดีั นงามและ
ได้จัด้งขึนี้น้ได้ในครั
้ได้จัดขึ้น้นตอนพิ
ตามขั้นธตอนพิ
รรมดั
ซึ่งนถืส่อวเป็นหนึ
นส่ว่งนหนึ
่งในการสื
บทอดประเพณี
ดีงามและ
เป็นการสืบเป็ทอดพระพุ
ท
ธศาสนาด้
ว
ยอี
ก
ทางหนึ
ง
่
นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยอีกทางหนึ่ง
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี
สัมมนา "อนาคตสัตวแพทย์ มข. 5 ปี 10 ปี" :
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 13.20-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ เพื่อระดม
ความคิ ด เห็น น าไปสู่ การเตรีย มการรองรับ และการเตรีย มความพร้ อม ในการวิ จั ย การหาแนวทางจั ด หา
งบประมาณเพิ่ม และนาไปสู่การปฏิบัติในคณะฯ

โครงการ "การพัฒนาผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ :
วันที่ 5 มีนาคม 2555 คณะฯ ได้จัดโครงการ "การ
พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร คณะสั ต วแพทยศาสตร์ " โดยได้ รั บ การ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการบริหารงานจาก ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ภิ เศก ลุ ม พิ ก านนท์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบู ร ณ์ เที ย นทอง
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้
ผู้บริหารของคณะฯ ทุกระดับมีความเข้าใจให้ความสาคัญ
และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการบริหารบุคลากรในองค์กรในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์" :
วันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้จัดโครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์" ในหัวข้อเรื่อง
"แนวปฏิบัติ การเข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพ ระดับคณะ และระดับภาควิชา" โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร

52

รายงานผลการดำ
�เนิาเนิ
นงาน
2555
รายงานผลการด
นงานประจำ
ประจ�ปีาปีงงบประมาณ
บประมาณ 2555
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยขอนแก่
ขอนแก่นน

คณะเทคนิคการแพทย์เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร :
วันที่ 2 เมษายน 2555 คณะฯ ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะเทคนิ ค การแพทย์
นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศสมัย มะลิลา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้ ว ย นางอาภรณ์ เอี่ ย มรัต น์ หั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี
คณะเทคนิ ค การแพทย์ ได้ เ ข้ า แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ง าน
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมี นางสาว
อัญชรินทร์ อุ่นไธสง นาเสนอข้อมูลสื่อกิจกรรมของคณะฯ
ที่ได้ผลิตขึ้น ตลอดจนวิธีการดาเนินงานสื่อกิจกรรมต่างๆ
และได้พูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนวิธีดาเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์
ทีมบริหารคณะสัตวแพทย์จัดประชุมสัญจร :
วันที่ 5 เมษายน 2555 ช่วงเช้า ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ สัญจร ประจาปี 2555
ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ผู้บริหารมีโอกาสได้เข้าพบปะ
บุคลากรและเยี่ยมชมความเปลี่ยนแปลงของสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการฟังบรรยายพิเศษ
หัวข้อ หลักธรรมสาหรับผู้บริหารองค์กร โดย พระสุริยา สุนทรธรรมโม วัดศรีอุดมวงศ์ อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
และนอกจากนี้แล้วยังได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานธุรการประจาคณะฯ สัญจรร่วมด้วย

โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 :
วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2555 คณะฯ ได้ จั ด โครงการประชุ ม ที่ ป รึ ก ษาคณะสั ต วแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 โดยมี รศ.ดร.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ เป็ น ประธานในพิ ธี กล่ า วเปิ ด งาน และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ที่เป็นทั้งส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างและพัฒนาคณะฯ ซึ่งทาให้คณะฯ ได้รับทราบข้อมูลจากมุมมอง
ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ภาคส่ ว น และคณะฯ จะน าข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการองค์กร การผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรคณะฯ

5353

54

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์” :
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ได้ จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะ
สัตวแพทยศาสตร์” ให้กับภาควิชา สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา และโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีกรรมการตรวจประเมิน
จากคณะฯ และหน่วยงานภายนอกคือ นาย วสิษฐ์พล จิตละมุน หัวหน้างานนโยบายและแผน คณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการตรวจ
ประเมิน ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง และการเก็บหลักฐาน พร้อมทั้งได้รับทราบถึง
วิธีการ แนวทางในการจัดทารายงานประเมินตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

โครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร” :
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ซึ่งโครงการผู้บริหารพบบุคลากรนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้มีการนาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการดาเนินงานในอนาคต
ให้บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้ง

สถานีฟาร์มฯ จ.เลย จาหน่ายหมูธงฟ้า :
วันที่ 6 มิ ถุนายน 2555 สถานี ฟาร์มฯ อาเภอวั งสะพุงได้จั ด
กิ จ กรรมสิ น ค้ า ธงฟ้ า ราคาประหยั ด ณ บริ เ วณหอประชุ ม อ าเภอ
วังสะพุง โดยได้จาหน่ายเนื้อสุกรชาแหละ และเนื้อสุกรที่นาไปจาหน่าย
เป็นสุกรที่ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติในโรงเรือนพื้นดินที่มีบริเวณกว้าง ทาให้
สุกรมีสุขภาพที่ดี ส่งผลที่ดีต่อคุณภาพของเนื้อมีปริมาณของเนื้อแดงสูง
กว่ า ไขมัน อีกทั้ งยั ง สด สะอาดผ่ า นการช าแหละจากโรงฆ่ าสั ต ว์ ที่ ไ ด้
มาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเลย ทั้งยังจาหน่ายราคาต่ากว่า
ท้องตลาด จึงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปจานวนมาก
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โครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 2 :
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ได้จัดโครงการ “เล่าสู่
กันฟัง” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดย รศ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดี
ฝ่ายบริหารได้มีการบรรยายและบอกเล่าประสบการณ์
การบริหารในหัว ข้อ “หลั กธรรมาภิบ าล” ซึ่ง มี เนื้ อหา
ประกอบด้ ว ยหลั ก การส าคั ญ ในการบริ ห ารองค์ ก ร
10 ประการ โดยโครงการ “เล่าสู่กันฟัง ” เป็น โครงการที่ คณะจั ดขึ้นเพื่ อเป็น การถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารให้กับบุคลากรของคณะที่สนใจได้รับฟังอันจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการ
ดาเนินงานของคณะอีกช่องทางหนึ่ง โดยจะมีผู้บริหารของคณะหมุนเวียนกันมาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้รับฟัง

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯประจาปี 2555 :
วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2555 บุค ลากรคณะสั ตวแพทยศาสตร์
ได้ ร่ ว มกั น ปลู ก ต้ น ไม้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยต้ น กั ล ปพฤกษ์ ต้ น ยางนา
ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ฯลฯ ที่บริเวณพื้นที่หน้าคณะฯใกล้กับถนน
มิตรภาพ โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัยต่อไป

ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2555 :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้ง ที่ 3/2555 วั น ศุ กร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยมี คณบดี และผู้ แทนคณบดี คณะต่ า งๆ ในกลุ่ ม
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วม ประกอบด้วย 1.รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ทาหน้ า ที่ เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม 2.รศ.ดร.ขนิ ษ ฐา นั น ทบุ ต ร คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์ 3.รศ.ดร.นวรัต น์
วราอัศวปติเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 4.รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
5.รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 6.รศ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวช รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพั ฒ นา ผู้ แ ทน คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ 7. รศ.สุ พ รรณี
พรหมเทศ รองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นา
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้แทน
คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
นอกจากนี้ยังมี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
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ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งมี นายอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็นเลขานุการที่ประชุม และมี นายสันติ คู่กระสังข์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว” :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว”
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวของคณะฯ ที่จ ะต้องมีการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิ ทยากรคือคุณชั ชวาลย์ หนองนา และ
คุณมนูญ สุดใด จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“การเขียนผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” :
วัน พุ ธที่ ๕ กัน ยายน ๒๕๕๕ ศ.ดร.เชิ ด ชัย รัตนเศรษฐากุล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตคณบดีค ณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียน
ผลงานเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ที่สูงขึ้น” โดยวิทยากรบรรยายถึงเทคนิคการทางานให้ประสบ
ผลสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
สาเหตุที่ทาให้การขอตาแหน่งทางวิชาการไม่ผ่าน คาแนะนา
เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การประเมิ น ผลการสอน จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และการอุทธรณ์ จากนั้นได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ของการจัดทาเอกสารทางวิชาการ การเตรียม
ความพร้อ มก่อ นเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และยั ง ได้ เ ปิ ด
โอกาสให้คณาจารย์ ที่เข้าร่วมฟัง การบรรยายได้แลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็นและร่วมตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ
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โครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 3 :
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ได้จัดโครงการ “เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.เจษฎา
จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทาหน้าที่บรรยายและเล่าประสบการณ์ รวมถึ งความจาเป็นของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยที่ต้องมีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) หรือ TQF : HEd.
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) ให้บุคลากรของคณะทราบ

จัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 ได้จัดโครงการ“การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ” ขึ้น โดยมี ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา ทาหน้าที่นาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ประกอบการจัดท าแผนอาทิ ผลการการประเมินคุณ ภาพภายใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
และ SWOT ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคน
ในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันจัดทา
แผนปฏิบัติราชการฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน :
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ฝ่ายวิชาการ
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้
มาตรฐาน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณดา สุจริต บรรยาย
ในหั ว ข้ อบทบาทผู้ ส อนกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ และการสอบ
ใบประกอบวิ ช าชี พ และหัวข้อเทคนิ คการออกข้อสอบตาม
มาตรฐานสั ต วแพทยสภา ด้ า นปรี ค ลิ นิ ก และ ผศ.ตะวั น
เอื้อความดี บรรยายในหัวข้อเทคนิคการออกข้อสอบมาตรฐาน
สัตวแพทยสภา
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ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดี
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ :
การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันอังคาร
ที่ 28 สิงหาคม 2555 ผศ.ดร.เจษฎา จิวกานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น กล่ า วถึ ง การด าเนิ น งานด้ า นหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของคณะสั ต วแพทยศาสตร์
แลกเปลี่ยนความรู้ด้า นการดาเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี
ทั้งหมด 13 คณะ ที่เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ด้านการพัฒนานักศึกษา
Dr.Thomas Schonewille บรรยายพิเศษแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา :
วันที่ 23 เมษายน 2555 Dr.Thomas Schonewille จาก Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht
University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เข้าพบคณบดี รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และคณะผู้บริหารคณะฯ เพื่อหารือ
ความร่ ว มมื อทางด้ า นวิ ช าการและงานวิ จั ย ระหว่ า งคณะฯ
กับมหาวิทยาลัยดังกล่าว และ Dr.Thomas ได้บรรยายพิเศษ
ใ น หั ว ข้ อ “Nutrition on fertility and health in
ruminants” ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและเอก และบุคลากร
ที่ ส นใจ และได้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ที่ ส นใจการศึ ก ษาต่ อ ใน
Utrecht University จากนั้นช่วงบ่ายได้ร่วมปรึกษาโครงการ
Asia Link กับ ผศ.ดร.ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล อ.สุวลักษณ์
ศรีสุภา รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร ผศ.ฤทธิชัย พิลาไชย
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 :
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้
ผศ.ดร.เจษฎา จิวกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่องหลักสูต ร
การเรีย นการสอนสั ต วแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต และ ผศ.ดร.วี รพล ทวี นั น ท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบรรยายเรื่องชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
เรื่องทุนการศึกษา ฯลฯ ที่นักศึกษาควรรู้เมื่อก้าวเข้าสู่รั้ วของมหาวิทยาลัย
เสร็จพิธีปฐมนิเทศคณาจารย์และสโมสรนักศึกษาพาผู้ปกครองและนักศึกษา
ใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียน และโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักคณะฯ มากขึ้น
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 :
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 คณบดีเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 จานวน 19 คน เป็นคนไทย
จานวน 13 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติ จานวน 6 คน

โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นานาชาติ ของนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2555 :
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 คณบดีเปิดงานโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นานาชาติ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
จานวน 17 คน และมีนักศึกษาชาวต่างชาติ ร่วมฟัง จานวน 5 คน

60

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ต้อนรับ Ambassador Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย :
7 ตุล าคม 2554 ให้การต้อนรับ Ambassador Kristie Kenney เอกอัครราชทูต สหรัฐ อเมริก า
ประจาประเทศไทย พร้อ มคณะ และผู้ ป ระสานโครงการ USAID (UNITED STATES AGENCY
INTERNATIONAL DEVELOPMENT) ประกอบด้ว ย Dr.AyeAye Thwin Dr.Sudart Damrongwatananokin Ms.Thitima Klasnimi and Mr.Brian Mclaughlin โดย คณบดีไ ด้นาเสนอข้อ มูล ความ
เป็นมาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการร่วมมือภายใต้โครงการ USAID โครงการความร่ว มมือกับ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เช่น โครงการคณาจารย์จากคณะฯ ให้ความช่วยเหลือทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมระยะ
สั้น โครงการรับนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และโครงการอาจารย์มาศึกษาต่อในระดับบัณฑิต

สรุปงานความร่วมมือ SWU :
รศ.ดร.สุ ณี รั ต น์ เอี่ ย มละมั ย คณบดี ร่ ว มเดิ น ทางกั บ อธิ ก ารบดี
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ คณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ และคณบดี ค ณะเทคนิ ค การแพทย์ เพื่ อเข้า ร่ว มประชุ ม
สรุปงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซีหนาน South West University
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการสรุป
งานความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีความสาเร็จในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาสัตวแพทย์ ซึ่งได้มีหารือขยายสู่การแลกเปลี่ยนอาจารย์โดยเฉพาะด้าน
สัตว์เลี้ยง ด้วยทาง SWU จะเปิดโรงพยาบาลสัตว์ และต้องการอาจารย์จากคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยในด้านการจัดการให้คาแนะนา
การบริการสุขภาพสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนพัฒนาการแลกเปลี่ยนด้าน
การวิจัยของระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในอนาคต
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หารือแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิชาการ ณ สปป.ลาว :
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหาร Tufts University ประเทศ
สหรัฐ อเมริก า เข้า พบหารื อ กับ คณบดี ค ณะเกษตร และสาขา
สั ต วแพทยศาสตร์ วิ ท ยาขตนาบง มหาวิ ท ยาลั ย แห่ง ชาติ ล าว
ณ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยท่ า น
อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ร่วมรับฟังความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ วิท ยาเขตนาบง และหาแนวทางสนั บสนุ นให้มีค วามเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับ สนุน งบประมาณและ
บุคลากรจาก United States Agency International Development (USAID RESPOND) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งเอเชีย AAVS 2012 :
วั น ที่ 27-28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ผู้ บ ริหารคณะ
สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ค ณ บ ดี ค ณ ะ
สัตวแพทยศาสตร์แห่งเอเชีย AAVS 2012 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้หารือมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์
หลั ก สู ต รสั ต วแพทย์ เ อเชี ย ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา
และแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาบุ ค ลากร และการวิ จั ย ONE
Health Concept.
คณะสัตวแพทย์ฯ มข. และคณบดีสัตวแพทย์จากสหภาพพม่า ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ :
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 Prof. Dr.Tin Ngwe คณบดีจาก University of Veterinary Science,
Yezin ประเทศสหภาพพม่า ได้เดินทางเข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านสัตวแพทย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่าย
ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ โดยมี ผศ.ดร.นฤพนธ์ คาพา ผอ.โรงพยาบาลสัตว์ เป็นผู้นาการเยี่ยมชม
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Dr. Robert Paling จากมหาวิทยาลัยอูเทรค เข้าพบผู้บ ริหารและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ
คณะสัตวแพทย์ฯ มข :
วันที่ 9 เมษายน 2555 Dr. Robert Paling จากคณะ
สั ต วแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย อู เ ทรค ประเทศเนอเธอร์ แ ลนด์
ได้ เดิน ทางเข้า พบผู้ บ ริหารและร่ว มปรึกษาหารือความร่ว มมื อ
ทางวิชาการและงานวิจัยด้านสัตวแพทย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย
และได้เป็นกรรมการการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน
ไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยอูเทรค ประจาปี 2555 จากนั้น ในช่วง
บ่ายได้ร่วมประชุมความร่วมมือโครงการ Asia Link

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tufts University :
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ และรศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช ณ Cummings School of
Veterinary Medicine; Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน
2555 เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ ระบบงานของ Tufts University กับ Prof.Dr.Mary
Lee; Associate Provost for Academics, Dr.Donna Qualters; Director Center
for Enhancement of Teaching and Learning (CELT), Dr.Dawn
Terkla; Associate Provost Institutional Research and Evaluation และหารือ
ในโครงการ RESPOND-USAID ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาเนินการ
ร่วมกับ Tufts University ในการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้
ประเทศเพื่อนบ้านไทย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการทางานบริการ
สุขภาพสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์ โดย Dr.Ginny Rentko; Ditrector
of the Teaching Hospitals นาชมการบริการ และได้เข้าดูงาน
และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ในหน่ ว ยบริ ก ารคลิ นิ ก ปศุ สั ต ว์
Tufts Ambulatory Service ได้พบพบหารือกับทีมคณาจารย์
ภาค วิชา Dept. of Veterinary and Animal Science ที่เปิดสอน
ห ลั ก สู ต ร เ ต รี ย ม สั ต ว แ พ ท ย์ ต ล อ ด จ น ห า รื อ ง า น วิ จั ย ที่
มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซท U.Mass Amhest ดาเนินการอยู่ ท้ายสุด
ได้ เ ข้ า ชมศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ส ายพั น ธุ์ ป ศุ สั ต ว์ ข องอเมริ ก าเหนื อ SVF
(Rare Breed Preservation Project) โดยดาเนินงานในรูปแบบ
มู ล นิ ธิ ทั้ ง นี้ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูล พิ พั ฒ น์ และ รศ.ดร.สมบู ร ณ์
แสงมณีเดช ได้เข้าฝึกงานด้านการวินิจฉัยโรคติ ดเชื้ออีก 3 สัปดาห์ ณ ภาควิชา Infectious Diseases Center
จากการเดิ น ทางครั้ ง นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั บ คณะสั ต วแพทยศาสตร์ Tufts University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในหลายกิจกรรมต่อไป
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ต้ อ นรั บ คณะนั ก ศึ ก ษาและคณะอาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science University,
Japan (NVLU) :
วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2555 คณะฯ ได้ ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษา
และคณะอาจารย์ จ าก Nippon Veterinary Life Science
University, Japan (NVLU) จ า น ว น 58 ค น ภ า ย ใ ต้
โครงการ study tour ที่ร่วมมือกับ NVLU จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
ซึ่งปีนี้ได้พานักศึกษาและอาจารย์จาก NVLU เยี่ยมชมโรงพยาบาล
สัตว์ พิพิธภัณฑ์ประจาคณะฯ และภาควิชาต่างๆ จากนั้น ได้ ไป
ศึ ก ษาดู ง านที่ ห มู่ บ้ า นงู จ งอาง บ้ า นโคกสง่ า จ.ขอนแก่ น และ
โบราณสถาน เวลา 19.00 น. ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยง
อาลาและการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประชุมสมาคมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาเซียน (SEAVSA) :
คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการร่ ว มประชุ ม สมาคมคณบดี ค ณะสั ต วแพทยศาสตร์ อาเซี ย น
(SEAVSA) ในวันที่ 21-23 กันยายน2555 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยการสนับสนุนขององค์กรโรคระบาดระหว่าง
ประเทศ OIE ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ในอาเซียน
รวมถึงรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในอนาคต ด้วยมีภาวะคุกคามจากโรคระบาดใหม่ โรคติดต่อตามชายแดน
โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ สู่ ค น การผลิ ต อาหารที่ ป ลอดภั ย ดั ง นั้ น การมี ห ลั ก สู ต รสั ต วแพทย์ ที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ ผ ลิ ต
นายสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพพร้อมทางานรองรับในด้านนี้ได้ จึงได้หารือการพัฒนากรอบรองรับมาตรฐานการผลิต
สัตวแพทย์ที่ทุกสถาบันในอาเซียนพึ่งมีพื้นฐานร่วมกัน และการสนับสนุนโดยงบประมาณ OIE ให้ประเทศ
ที่ เข้ม แข็ง ช่ ว ยพั ฒ นา การเรีย นการสอนสั ต วแพทย์ ในประเทศที่ พึ่ ง ก่อ ตั้ ง หลั ก สู ต รสั ต วแพทย์ เช่ น ที่ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การพัฒนาหลักสูตร ช่วยสอนนักศึกษา และพัฒนาอาจารย์ ของ
สาขาสัตวแพทย์ นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่ได้ดาเนินการต่อเนื่องมากว่า 7 ปีแล้ว โดยคณบดีได้บรรยาย
ในหัวข้อ “Presentation Lao PDR and Khon Kaen collaboration to strengthen Lao PDR veterinary
faculty” และหัวข้อ Veterinary Programme Accreditation : Thailand” ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น
Vice President ของสมาคม SEAVSA ในคณะทางานชุดต่อไป
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ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Swedish University of
Agriculture Science(SLU) ประเทศ สวีเดน :
วันที่ 24 กันยายน 2555 คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ
ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นของคณะสั ต วแพทยศาสตร์
จาก Swedish University of Agriculture Science (SLU)
ประเทศ สวีเดน จานวน 2 คน เพื่อทาการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ฝึกงานตามโครงการความร่วมมือ (MOU) จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม
บรรยากาศการท างานของคณะอาจารย์ และเยี่ ย มชมโรงพยาบาลสั ต ว์ ของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.นฤพนธ์
คาพา ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ อ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้การต้อนรับ และแนะนา
การทางานในส่วนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยนักศึกษาจาก SLU ได้ศึกษาและฝึกงานระหว่างวันที่
24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2555.
ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University of Pennsylvania, USA. (U. of Penn) :
วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2555 คณบดี พ ร้ อมด้ ว ยผู้ บ ริหารคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ได้ ต้ อนรับ นั กศึกษา
แลกเปลี่ยนจานวน 6 คน จาก University of Pennsylvania, USA. (U. of Penn) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ฝึกงานตามโครงการความร่วมมือ (MOU) จากนั้นได้เยี่ยมชมบรรยากาศการ
ทางานของคณะอาจารย์ และเยี่ ยมชมโรงพยาบาลสั ตว์ ของคณะฯ โดยมี
อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์ประจาภาควิชาอายุรศาสตร์ และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ให้การต้อนรับ และแนะนาการทางานในส่วนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า สั ต ว แพทย์ จาก U. of Penn ได้ศึกษาและฝึกงาน
ระหว่างวันที่ 19- 29 มิถุนายน 2555

ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University Putra Malaysia, (UPM) :
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารได้ทาการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จานวน
3 คน จาก University Putra Malaysia, (UPM) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกงานตามโครงการความร่วมมือ
(MOU) และจากนั้ น ได้ เข้า เยี่ย มชมบรรยากาศการ
ทางานของ คณะอาจารย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์
ของคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.นฤพนธ์ คาพา ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้การต้อนรับ
และแนะน าการท างานในส่ ว นต่ า งๆ ของเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลสัตว์ โดยนักศึกษาสัตวแพทย์จาก UPM ได้
ศึกษาและฝึกงาน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 8
กรกฎาคม 2555
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ด้านบริการวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริการวิชาการ การรักษาพยาบาล วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และ
พัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ผลการดาเนินงานในการบริการวิชาการ โดยใน
รอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้
ประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 13 :
งานประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 13 ประจาปี 2555 “Transboundary
Diseases; Impact on ASEAN One Health” ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัย
โรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น โดยมี
ผู้เข้าร่ว มประชุ ม จ านวน 477 คน ประกอบไปด้ ว ย ประเทศไทย สหรัฐ อเมริกา แคนนาดา อิน โดนี เซี ย
ลิเบีย เบลเยี่ยม และสาธารณรัฐประชาชาลาว โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพันธุ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดี
ฝ่ า ยวิ จั ย และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด งาน และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผู้ บ ริ ห ารจากคณะ/ศู น ย์ / ส านั ก เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ในครั้ ง นี้ ด้ ว ย ซึ่ ง การประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารมอบรางวั ล
ให้แก่ผู้ชนะเลิศการนาเสนอผลงานทางวิชาการ คือ รางวัล The Best Oral Presentation Award
ได้ แ ก่ ผลงานทางวิ ช าการ เรื่ อ ง Detection and Characterization of Bartonellaspecies in
Western Australia โดย Dr.Gunn Kaewmongkol จากคณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และ รางวัล The Best Poster Presentation Award ได้แก่ ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง Determination of Allisonella histaminiformans in dairy cows with rumen acidosis
induced by feeding high protein concentrate using a real-time PCR
technique โดย Asst.Dr.Chaiyapas
Thamrongyoswittayakul จากคณะสัต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช เป็นประธานจัดงานครั้งนี้
บรรยายพิเศษ โดย Prof.Frank Mollory (Laurentian Univeristy,Canada) :
การบรรยายพิเศษ โดย Prof.Frank Mollory (Laurentian Univeristy, Canada) ในหัวข้อ Wolves,
Caribou and other Ungulate และการนาเสนอมหาวิทยาลัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก University of
Pennsylvania และ University Putra Malaysia ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 และการเสวนาวิชาการพิเศษ
ในหัวข้อ “การเสวนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การเรียนการสอนสู่ประชาคม ASEAN 2015” โดยมี
นักศึกษาสัตวแพทย์ฯ ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึก ษา พร้ อมด้ ว ย คณะบดี และผู้ บ ริ หารคณะ
สัตวแพทย์ เข้าร่วมในการเสวนา
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ลงพื้นที่ร่วมกับ มข. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย :
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 คณะสัตวแพทยศาสตร์ลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมและสัตว์เลี้ยง ณ หมู่ บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านบึงอี่เฒ่า หมู่ที่ 5 ตาบลศิลา
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นาโดย รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และน.สพ.
ธิติคุณ บุตรคาโชติ สัตวแพทย์ประจาหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยนักศึกษาสั ตวแพทย์
จานวน 8 คน โดยได้นาอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ตลอดจนการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง ให้ความรู้เบื้องต้นการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจกับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้าท่วม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์และผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดลพบุรี :
วันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล อาจารย์ประจาภาควิชาอายุรศาสตร์
อ.สุ พ รรณิ ก า พุ ท ธชาลี อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการสื บ พั น ธุ์ พร้ อ มด้ ว ยนั ก ศึ ก ษา
สัตวแพทย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์และผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี โดยได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ ทาการตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค ตลอดจนการจัดหาอาหาร ที่พักอาศัยให้สัตว์เลี้ยงตามความเหมาะสม ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่พักและอานวยความสะดวกจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
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ลงพื้นที่ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วม :
วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2554 รศ.ดร.สุ ณี รั ต น์ เอี่ ย มละมั ย คณบดี และ ผศ.ดร.ประภาพร
ตั้ ง ธนธานิ ช ประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมฯ พร้อ มด้ ว ยบุ ค ลากรคณะสั ต วแพทยศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วม และจัดตั้ งโรงทาน นาอาหาร น้าดื่ม บริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง
และปศุสัตว์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วม ณ หมู่บ้านบึงสวาง และหมู่บ้าน
กุยโพธิ์ ตาบลบึงเนียมอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สอนนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ลาว :
โดยการสนับสนุนจาก USAID-RESPOND ได้ให้ความช่วยเหลือส่งบุคลากรสายผู้สอนไปสอนนักศึกษา
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตนาบง)
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 – 13 มกราคม 2555 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสัตวแพทย์ปริญญาที่มี
คุณภาพ และโดยเฉพาะมีความรู้ทางด้าน One Health ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการสนับสนุนของ USAIDRESPOND ในการนี้สาขาวิชาสัตวแพทย์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นสาขาวิชาที่เปิด
ใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตวแพทย์ปริญญาแห่งแรกและแห่งเดียวของลาวในปัจจุ บัน โดยเริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตร 5 ปี ปัจจุบันนักศึกษารุ่นแรกกาลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มีผู้สอนอยู่ 6 ท่านซึ่งไม่เพียงพอ
ทาให้ต้องการความช่วยเหลือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ USAID-RESPOND ในด้าน
การเรียนการสอน คณบดีจากไทยและลาวถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กิจกรรมร่วมตอบ
คาถามและมอบของรางวัล บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
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ให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น :
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ได้ออกรายการทางสถานี โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ขอนแก่น ในรายการเวทีชุมชน ซึ่งให้ความรู้ทางด้า น
สัตว์เลี้ยง เรื่อง “ระวังโรคในสัตว์หลังน้าลดและภัยหนาว” ซึ่งทุกท่าน
สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านสัตว์เลี้ยงกับคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ซึ่งในเดือนธันวาคมจะ
ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 15.30-16.00 น.
ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น
อบรมการอ่านแปรผลภาพรังสีและอุลตร้าซาวน์ในสัตว์เล็ก :
เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2554 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การอ่านแปรผลภาพรังสีและอุลตร้าซาวน์ในสัตว์เล็ก ” (Diagnostic Imaging Course: Small
Animal Radiology and Ultrasound) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ให้แก่นายสัตวแพทย์ทางด้านการอ่าน
แปรผลภาพรั ง สี แ ละอุ ล ตร้ า ซาวน์ ส่ ว นช่ อ งอกและช่ อ งท้ อ งในสั ต ว์ เ ล็ ก ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการทางานด้านรังสีวิทยาระหว่างวิทยาและผู้ร่วมอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 50 คน ซึ่ง
ได้รับเกียรติวิทยากรจากต่างประเทศ คือ Associate Professor Kerstin Hansson จาก Swedish University
of Agricultural Sciences, Uppsala ประเทศสวีเดน ซึ่งท่านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ทางานสาขาวิชารังสีวิทยามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ได้รับประกาศนียบัตรเชี่ยวชาญทางด้าน Veterinary
Diagnostic Imaging and a radiographer จาก Royal college of Veterinary Specialties (RCVS) ได้รับ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ Diploma, European College of Veterinary Diagnostic Imaging. และวิทยากร
จากคณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คื อ ผศ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา ผศ.ดร.สุ ช าติ วั ฒ นชั ย
อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม พร้อมด้วย ผศ.สุวิชา จุฑาเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.สมเกียรติ ห้วยจันทึก จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอร่าม คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้นับเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ และประสบการณ์ ของผู้ ป ระกอบการ
บ าบั ด โรคสั ต ว์ เ ลี้ ย งทั่ ว ไปให้ ส ามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานในคลินกิ สัตว์เล็ก อีกทั้ง
ยังเป็นการสนับสนุนโครงการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งทางสั ต วแพทย์
ส า ห รั บ ก า ร ต่ อ อ า ยุ
ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น
ผู้ ป ระกอบการวิ ช าชี พ
การสั ต วแพทย์ ชั้ น หนึ่ ง
ข อ ง สั ต ว แ พ ท ย ส ภ า
อีกด้วย
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ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านสัตวแพทย์ :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
ด้านสัตวแพทย์ ในเขตพื้นที่ 8 อาเภอ 3 จังหวัด ประสบอุทกภัยคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย
อ.สหัสขันธ์) จังหวัดขอนแก่น (อ.เมือง อ.ชนบท) และจังหวัดมหาสารคาม (อ.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยืน)
โดยมี จ านวนผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารทั้ ง สิ้ น 2,640 คน และมี จ านวนสั ต ว์ เ ข้ า รับ บริ ก ารทั้ ง สิ้ น 11,761 ตั ว ในวั น ที่
7 มกราคม 8 มกราคม 11 มกราคม 15 มกราคม 16 มกราคม และ 19 มกราคม 2555

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยตรง เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจรักษา ช่วยเหลือ
สัตว์จากอุทกภัยน้าท่วม เพื่อตรวจรักษา ช่วยเหลือสัตว์จากอุทกภัยน้าท่วม เพือ่ เคลื่อนย้ายสัตว์สู่แหล่งปลอดภัย
เพื่อออกหน่วยฟื้นฟูสุขภาพและอนามัยของ สัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และเพื่อป้องกันโรคจากสัตว์ที่แพร่สู่คน
ในภาวะน้าท่วม โดยได้รับความร่วมมือจาก ปศุสัตว์อาเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างดี
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รายการวิทยุ “99.5 รอบรู้สู่ชุมชน” :
10 มกราคม 2555 รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี
ได้ออกรายการทางสถานี วิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ขอนแก่น ในรายการ “99.5 รอบรู้สู่ชุมชน” ซึ่งไปให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์งานโลกสัตว์เลี้ยง ประจาปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน :
วันที่ 24-25 มกราคม 2555 รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี นาทีม คณาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ให้บริการ
สุขภาพปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้ เกษตรกรผู้มีฐานะยากจน และอยู่ห่างไกล ในเขตอาเภอบึงสามพันและวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สมาคมวิชาชีพการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน

งานโลกสัตว์เลี้ยง ประจาปี 2555 :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานหน่วยงานภาครัฐ -เอกชน จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงภายใต้คาขวัญ “รักสัตว์เลี้ยง ต้องรักจริง ไม่ทอดทิ้ง เป็นภาระสังคม”
งานโลกสัตว์เลี้ยง ปี 2555 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยความร่วมมือของ เทศบาลนครขอนแก่น สโมสรโรตารีแก่นคูน (ขอนแก่น) สโมสรไลออนส์
ขอนแก่น ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น สานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ สานักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธาน
เปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรที่ร่วมจัดงานและผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์
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พิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา :
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30-11.00 น. รองคณบดีฝ่าย
วิ ช าการ คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ได้ เ ข้ า ร่ว มพิ ธี เ ปิ ด งานตลาดนั ด หลั ก สู ต ร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ และได้เดินเยี่ยม
ชมบู ธ ต่ า งๆ ภายในงานรวมทั้ ง ร่ว มตอบค าถามของนั กเรีย นที่ ส นใจในสาย
สัตวแพทยศาสตร์ หน้าบูธของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2555 :
วันที่ 2–5 กุมภาพันธ์ 2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ผู้อานวยการสถานีฟาร์มฯ ได้นาผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของบุคลากรสถานีฟาร์มฯ เข้าร่วมนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2555 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิม แพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ เพื่อจัดแสดงในงานวันดังกล่าว ภายใต้แนวคิด
“ต่อยอดความคิด แต่ง เติมสิ่งประดิษฐ์ ผลิตนวัตกรรมนาไทย” จานวน 4 ผลงานด้วยกัน คือ 1.บ่อกบ-บ่อปลา
ข้างครัว ลดรายจ่าย (เจ้าของผลงาน : ผศ.เสรี แข็งแอ ผู้ร่วม : นางพิณซอ กรมรัตนาพร นายปรีชา พันสอน)
2.พัดลมไล่แมลงสาหรับคอกสัตว์ (เจ้าของผลงาน : นายวสันต์ จันทรสนิท ผู้ร่วม : นายปรีชา พันสอน)
3.อุปกรณ์กกลูกสุกรประหยัดพลังงาน (เจ้าของผลงาน : นางพิณซอ กรมรัตนาพร ผู้ร่วม : ผศ.เสรี แข็งแอ
นายปรีชา พันสอน) 4.โต๊ะบังคับตอนลูกสุกรประหยัดพลังงาน (เจ้าของผลงาน : นายอะโนนชัย สาริยา ผู้ร่วม :
นางพิณซอ กรมรัตนาพร นายวสันต์ จันทรสนิท นายปรีชา พันสอน) โดยในการแสดงสิ่งประดิษฐ์ของสถานี
ฟาร์ม ดังกล่าว เป็นที่สนใจแก่ผู้เข้าชมงานจานวนมาก

ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดนก ในรายการเวทีชุมชนช่อง NBT ขอนแก่น :
วัน ที่ 7 กุมภาพั น ธ์ 2555 รศ.กัล ยา เจื อจัน ทร์ อาจารย์ ป ระจ า
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมออกรายการเวทีชุมชน
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT) โดยได้ร่วมพูดคุย
เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้หวัดนก H5N1 รวมถึงที่มาของโรค ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค และการป้องกัน
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ต้อนรับคณบดี จาก Comming School of Veterinary, USA. (TUFTS) และเจ้าหน้าที่จาก RESPONDUSAID :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.ดร.สุณีรัตน์
เ อี่ ย ม ล ะ มั ย ค ณ บ ดี พ ร้ อ ม ด้ ว ย ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ
สั ต วแพทยศาสตร์ ต้ อนรั บ Dr.Deborah Kochevar
คณบดี จาก Comming School of Veterinary, USA.
(TUFTS) และเจ้าหน้าที่จาก RESPOND-USAID เพื่อ
ติดตามการดาเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Comming School of Veterinary, USA. (TUFTS) ในการ
จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง และได้เข้าเยี่ยมชม
บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง จานวน
26 คน และอาจารย์ 1 คน ศึกษาเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านพยาธิชีววิทยา อายุ รศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และ
สัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ (MOU) โดยจะศึกษา
ระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2555
จัดการศึกษาให้กับนักนักศึกษาสัตวแพทย์จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะ
สั ต วแพทยศาสตร์ กล่ า วต้ อนรับ คณะอาจารย์ แ ละนั กศึ กษาสั ต วแพทย์ จาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด
การศึกษาสาหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จานวน 26
คน และอาจารย์ 1 คน ทาการเรียนการสอนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านพยาธิ
ชีววิทยา อายุศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนสาหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการความร่วมมือ (MOU) โดยนักศึกษาสัตวแพทย์ จากมหาวิทยาลัย
แห่ ง ชาติ ล าว วิ ท ยาเขตนาบง จ าศึ ก ษา ณ คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2555
จัดโครงการอบรมอาจารย์จาก สปป.ลาว :
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดทา
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับ
มอบหมายให้ จั ด การอบรมฯ ดั ง กล่ า วให้ กั บ
อาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว จ านวน
6 คน ในช่ว งเดือนมีน าคม – กรกฎาคม
๒๕๕๕ โดยแบ่งระยะเวลาอบรมเป็น 4 ช่วง
ช่วงละ 2 สัปดาห์ ช่วงแรกเริ่มจัดอบรมตั้งแต่
วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2555
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ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในรายงานเวทีชุมชน ข่อง NBT ขอนแก่น :
วันที่ 10 เมษายน 2555 สพ.ญ.นิธิวดี เพ็ชรชู สัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ร่วมออกรายการ เวทีชุมชน ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT) โดยได้ร่วมพูดคุยเพื่อให้
ความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่กาลังระบาดในช่วงหน้าร้อน รวมถึงที่มาของโรค ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาการ
และการป้องกัน

ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555 :
ตามที่ คณะทางานฝ่า ยปฏิบัติ ง านพื้ นที่ โ ครงการสั ต วแพทย์ พระราชทานฯ มีให้หน่ วยงานในพื้ น ที่
เขต 4 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดาริ สาเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์
ทั่วไป ได้แก่ ตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย กาจัดพยาธิภายในและภายนอก
ฉีดยาคุ มกาเนิดสุนัข -แมวเพศเมี ย ผ่าตั ดทาหมั นสุนั ขและแมว และให้คาแนะนาด้า นสุขภาพสัตว์ นั้น คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการฯ

บริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ :
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ผู้อานวยการสถานีฟาร์มฯ พร้อม
กั บ นายปรี ช า พั น สอน และนั ก ศึ ก ษาสั ต วแพทย์ ออกให้ บ ริ ก าร
วิ ช าการร่ ว มกั บ โครงการคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ ในพระราชานุ
เคราะห์ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ต. หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ซึ่งได้นา
นิ ท รรศการความรู้ ด้ า นการเลี้ ย งสั ต ว์ ต ามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปแสดง พร้ อ มกั บ น าน้ าหมั ก ชี ว ภาพและปุ๋ ย หมั ก
ชีวภาพ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นางพิณซอ
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
74
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทยาลัยขอนแก่
รายงานผลการด
าเนินงาน ประจมหาวิ
าปีงบประมาณ
2555น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมรัตนาพร นายณัฐวุฒิ ผางสา และนายประจิม ปานประเสริฐ ออกบริการวิชาการ ร่วมกับโครงการอาเภอยิ้ม
เคลื
่ ณ โรงเรี
่ ยว ต.เขาหลวง
อ.วัฐงออกบริ
สะพุ ง จ.เลย
โดยการออกบริ
การวิ ช าการทั
กรมรั่อตนที
นาพร
นายณัยฐนบ้
วุฒาิ นนาหลวงยางเดี
ผางสา และนายประจิ
ม ปานประเสริ
การวิชาการ
ร่วมกับโครงการอ
าเภอยิ้มง
2เคลืโครงการนี
ได้รับยความสนใจจากเกษตรกรผู
าชมจานวนมาก
่อนที่ ณ ้ โรงเรี
นบ้า นนาหลวงยางเดี่ ยว้เข้ต.เขาหลวง
อ.วั งสะพุ ง จ.เลย โดยการออกบริการวิ ช าการทั้ ง
2 โครงการนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าชมจานวนมาก
อบรมเยาวชนประจาปี 2555 :
วันที่ 21-22าปีสิง2555
หาคม : 2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ได้จัดอบรมเยาวชนในการทาเกษตรพอเพียง
อบรมเยาวชนประจ
ตามแนวพระราชด
เน้นอบรมให้
ใจอย่
างถ่องแท้ในแนวคิดปรัาเกษตรพอเพี
ชญาเศรษฐกิยจง
วันที่ 21-22าริสิซึง่งหาคม
2555เยาวชน
สถานีฟาร์มีคมวามรู
ฝึกนัก้คศึวามเข้
กษาฯาได้
จัดอบรมเยาวชนในการท
พอเพี
ยง สามารถนาริาไปใช้
วิตประจเาวั
นได้ โดยจั
ดอบรมนั
กเรีายใจอย่
น รวมางถ่2 อรุงแท้
่น รุ่นในแนวคิ
ละ 40 คน
โรงเรียนบ้าจน
ตามแนวพระราชด
ซึ่งเน้ในชี
นอบรมให้
ยาวชน
มีความรู
้ความเข้
ดปรัณชญาเศรษฐกิ
หนองปาดฟานและ
โรงเรียในชี
นบ้วาิตนวั
งกกเดื
าปล้อกงเรีอ.วั
สะพุ2ง รุจ.เลย
พอเพียง สามารถนาไปใช้
ประจ
าวัน่อได้ต.หนองหญ้
โดยจัดอบรมนั
ยน งรวม
่น รุ่นละในการจั
40 คนดอบรมดั
ณ โรงเรีงยกล่นบ้าวนี
าน้
ได้รับงบสนับสนุนจากองค์
หารส่
วนต่อาบลหนองหญ้
หนองปาดฟานและ
โรงเรีกยารบริ
นบ้านวั
งกกเดื
ต.หนองหญ้าาปล้
ปล้อองง อ.วังสะพุง จ.เลย ในการจัดอบรมดังกล่าวนี้
ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้อง

บริการวิชาการร่วมกับโครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2555 :
นที่ 23วมกั
สิงบหาคม
ผู้อานวยการสถานี
ฟาร์มฯ พร้อมทั้งบุคลากรสถานี
บริการวิชวัาการร่
โครงการอ2555
าเภอยิ้มผศ.เสรี
เคลื่อนทีแข็
่ ครัง้งแอที่ 4/2555
:
ฟาร์ม นางพิ
ตนาพร นั2555
กวิชาการเกษตรช
เศษ ได้ออกให้ฟบริาร์กมารวิ
้เกี่ยวกับ
วันณ
ที่ ซอ
23 กรมรั
สิงหาคม
ผศ.เสรี แข็านาญการพิ
งแอ ผู้อานวยการสถานี
ฯ ชพร้าการให้
อมทั้งคบุวามรู
คลากรสถานี
การเลี
งสัตว์ณตซอ
ามแนวปรั
ญาเศรษฐกิ
พอเพียง ร่วมกั
บโครงการอ
้มเคลืบ่อรินที
่ ครัช้งาการให้
ที่ 4/2555
ณ โรงเรี
ฟาร์
ม ้ยนางพิ
กรมรัตชนาพร
นักวิชจาการเกษตรช
านาญการพิ
เศษาเภอยิ
ได้ออกให้
การวิ
ความรู
้เกี่ยวกัยบน
นกุ่ ครั
ด ลั้งนที่ น้4/2555
อ ยคี รี ต.โคกขมิ
การเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับโครงการอาเภอยิ้มเคลืบ้่อานที
ณ โรงเรีย้ น
ย ใ น ก า้ นร
บ้อ า. วันกุง สด ลัะ นพุน้งอจยคี. เรลี ต.โคกขมิ
อนี้ .นอกจากจะเผยแพร่
วั ง ส ะ พุ ง จ . เ ล ย ใคนวามรู
ก า ร้
ย วกั บ การเลี้ ย งสั ต ว์ ตคามวิ
นีเกี้ ่ นอกจากจะเผยแพร่
วามรูถี้
ธรรมชาติแล้ว ยังได้แนะนาวิธีการทาน้าหมักชีวภาพ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้เกีอ่ มกั
นาตัวอย่้ ย างสังน้ตาหมั
กและถี
ย วกับได้
บ การเลี
ว์ ต ามวิ
ปุ๋ยหมักชีวแภาพ
ายให้าวิแธก่ีกเกษตรกรที
กด้วยาปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมกับได้นาตัวอย่างน้าหมักและ
ธรรมชาติ
ล้ว ยัแจกจ่
งได้แนะน
ารทาน้าหมั่เข้กาชีร่วมงานอี
ภาพ การท
ปุ๋ยหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานอีกด้วย
บริการวิชาการร่วมกับโครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2555 :
นที่ 18วมกั
กันบยายน
2555าเภอยิ
นายวสั
นต์่อนทีจัน่ ครั
ทรสนิ
ท นายประจิ
บริการวิชวัาการร่
โครงการอ
้มเคลื
้งที่ 5/2555
: ม ปานประเสริฐ และนายณัฐวุฒิ
ผางสา ออกให้
บ ริกักนารวิ
ช าการ
ความรู้นเกีต์่ย วกัจับนการเลี
ว์ ต ามแนวปรั
ชญาเศรษฐกิ
ย ง ร่วฐมกั
วันที่ 18
ยายน
2555ให้นายวสั
ทรสนิ้ ยทงสัตนายประจิ
ม ปานประเสริ
ฐ จ พอเพี
และนายณั
วุฒบิ
โครงการอ
าเภอยิ
่ ครัให้
้งทีค่ 5/2555
โรงเรี
ยนบ้
งกกเดื่อ ชต.หนองหญ้
อง อ.วั
ผางสา
ออกให้
บ ริ้มกเคลื
ารวิ่อชนที
าการ
วามรู้เกี่ย วกัณบการเลี
้ ย งสั
ต ว์าตนวั
ามแนวปรั
ญาเศรษฐกิาจปล้
พอเพี
ย ง งร่สะพุ
ว มกังบ
จ.เลย ในการนี
ความรู้เกี่ยวกั
ตว์าตนวั
ามวิ
ถีธรรมชาติ
แล้ว ยังาได้ปล้แนะน
าวิธงีกสะพุ
ารทงา
โครงการอ
าเภอยิ้น้มอกจากจะเผยแพร่
เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2555
ณบการเลี
โรงเรี้ยยงสันบ้
งกกเดื
่อ ต.หนองหญ้
อง อ.วั
น้าหมั กชีในการนี
วภาพ การท
าปุ๋ ย หมั ก ชี วภาพ
พร้้เกีอ่ยมกัวกับบได้การเลี
น าตั้ยวงสั
อย่ตาว์งน้ตามวิ
าหมัถกีธและปุ
๋ ย หมั
แจกจ่
จ.เลย
้นอกจากจะเผยแพร่
ความรู
รรมชาติ
แล้กวชียัวงภาพ
ได้แนะน
าวิาธยให้
ีการทแก่า
่เข้าร่วการท
มงานอีาปุกด้๋ ยวหมั
ย ก ชี วภาพ พร้อมกับ ได้ น าตั วอย่า งน้ าหมักและปุ๋ ย หมั กชี วภาพ แจกจ่ ายให้แก่
น้เกษตรกรที
าหมั กชี วภาพ
เกษตรกรที่เข้าร่วมงานอีกด้วย
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75
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
ยาลัยยขอนแก่
ขอนแก่น น
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์ มหาวิ
มหาวิททยาลั

ให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น :
วันที่ 11 กันยายน 2555 สพ.ญ.นิตยา บุญบาล สัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาล
สัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ขอนแก่น ในรายการเวทีชุมชน ซึ่งได้ไปให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยง เรื่อง “วิธีดูแลสุนัข
ในหน้าฝน” ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านสัตว์เลี้ยงกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุกสัปดาห์แรกของวันอังคารทุกเดือน
ในรายการเวทีชุมชน เวลา 15.30-16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
ขอนแก่น

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
สถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ และจัดตั้งโรงทาน :
วันที่ 9 มีนาคม 2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ โดยสถานี
ฟาร์มฯ เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญมหาชาติ ประจาปี 2555 มีผู้ร่วม
กิจกรรมรวม 5 หมู่บ้าน ประชาชนประมาณ 300 คน ซึ่งกิจกรรมประเพณีดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ
สถานีฟาร์มฯ ในโครงการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน หลังจากเสร็จพิธี สถานีฟาร์มฯ ได้
ร่วมถวายปัจจัยไทยทาน เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 2,590 บาท และในวันที่ 11 มีนาคม 2555 วัดป่าสันติธรรม ได้จัด
พิธีมอบใบตราตั้งเจ้าคณะตาบล สถานีฟาร์มฯ ยังได้ร่วมจัดตั้งโรงทาน (ขนมหวานไทย) ร่วมกับทางวัดอีกด้วย

งานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2555 :
วั น ที่ 11 เมษายน 2555 ด้ ว ยบรรยากาศของความ
สนุกสนาน มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก ใน
งานได้มีพิธีรดน้าขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร คณะฯ ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการจัดงานเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของ
ไทย เป็น โอกาสให้บุ คลากรได้ แสดงออกถึงความระลึ กถึง
ผู้อาวุ โ สที่ มี คุณู ป การต่ อสถาบั น แสดงความกตั ญ ญู ต่ อผู้ มี
พระคุณ อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม โดยได้จัด
กิจกรรมที่แสดงออกด้านวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมคุณค่า
ภูมิปัญญา ตลอดจนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพื่อให้เกิด
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รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความรักความสามัคคี จากนั้น เวลา 12.00 น. เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555
ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี สพ.ญ.ชุลีพร ประหา เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วม
ประกวดนางงามสงกรานต์ และนางสาวณัฐชนก เกษทองมา เป็นนางงามสงกรานต์ประจาขบวนแห่ ประจาปี
2555
คณะสัตวแพทย์สถาปนาครบรอบ 26 ปี :
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครบรอบ 26 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต อมาตยคง (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นอกจากนี้
ยังได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโภสณ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)
ผู้บ ริหารจากมหาวิ ท ยาลั ย /คณะ/ศู น ย์ / สานั ก หน่ ว ยงานภาครัฐ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ศ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
และ รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ) และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และร่วม
ฟั ง ธ ร ร ม
เ ท ศ น า
จากนั้ น แขก
ผู้ มี เ กี ย ร ติ
บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมทาบุญตักบาตร

สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมงานบุญบั้งไฟ :
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ผศ.เสรี แข็งแอ ผู้อานวยการสถานีฟาร์มฯ นาทีมบุคลากรสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษาฯ ร่วมงานบุญบั้งไฟกับชาวบ้าน รวม 5 หมู่บ้าน ณ วัดสะเทียนทอง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง
จ.เลย โดยจั ด ขบวนแห่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนทั้ ง 5 หมู่ บ้ า น
รณรงค์ ก ารใช้ ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พร้อมกับได้ร่วมทาบุญถวายปัจจัยไทยทาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน
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ทาบุญสัตว์ทดลอง ประจาปี 2555 :
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 มีการจัดการเรียนการสอนที่
ต้ อ งใช้ สั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และที่ เ ป็ น ซาก
นักศึกษาต้องเรียนปฏิบัติการเพื่ อฝึกผ่าพิสูจน์ซาก ฝึกการวาง
ยาสลบ ฝึกการผ่าตัดกรณีต่างๆ ซึ่งนักศึกษาได้กระทาต่อสัตว์
โดยตรงเป็นประจาทุกปี ฝ่ายวิชาการจึงจัดให้มีกิจกรรมทาบุญ
สัตว์ทดลอง เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ทาบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้สัตว์ทดลองเหล่านั้น เป็นการฝึกนักศึกษาให้รู้บุญคุณของสั ตว์
ที่นักศึกษาได้ทาการศึกษา และปฏิบัติตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น ยังเป็นการสอดแทรก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาในรายวิชาที่ใช้สัตว์ทดลอง อาทิเช่น รายวิชาที่สังกัดภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิชีววิทยา และศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นต้น

ทาบุญเลี้ยงพระ สานักงานคณบดี ประจาปี 2555 :
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
และเพื่อดารงรวมถึงสืบสานประเพณี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการอุทิศส่วน
กุศลให้กับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ได้ล่วงลับ
ไปแล้ ว นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การเสริม สร้ า งความเป็ น
สิริมงคลอันดีให้กับกิจการงานต่างๆ ของคณะฯ อีก
ด้ ว ย ซึ่ ง ในการจั ด งานครั้ง นี้ ป ระกอบด้ ว ยกิจ กรรม
2 ส่ ว น คื อ กิจ กรรมการสั กการะศาลเจ้ า พ่ อ
มอดินแดง โดย ทางคณะฯ ถือปฏิบัติฤกษ์งามยามดี คือ 09.09 น. และกิจกรรมทาบุญเลี้ยงพระ ซึ่งทางคณะฯ
ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รับฟังธรรมเทศนา และนั่งสมาธิเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและแผ่เมตตา

กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษาและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ :
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองหลุบ
ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นได้เดินทางไปจัดกิจกรรมการปล่อยปลา ณ ลาน้าชีบริเวณท่าน้า
วัดท่าราชไชยศรี บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โครงการนี้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ร อบ แ ล ะ โ ค รง ก า ร เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย ร ติ ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา
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โครงการ “เรียนรู้พระศาสนา รักษาป่าอีสาน” เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2555 :
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาและบุคลากร ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เรียนรู้พระศาสนา
รัก ษาป่ า อี ส าน” เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ประจ าปี 2555 ขึ้ น โดยกิ จ กรรมต่ า งๆ ประกอบด้ ว ยการปลู ก ต้ น ไม้
นานาพรรณ ณ วั ด ป่ า ศรี ภูห อ อ.ภู เรื อ จ.เลย และกิจ กรรมฟั ง ธรรมซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ ส ถานี ฟ าร์ ม ฝึ กนั ก ศึก ษา ฯ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย โครงการนี้จัดทาขึ้ นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 และโครงการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80

ประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา :
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา
โดยสถานีฟาร์มฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นซึ่งมีผู้ร่วมขบวนแห่เทีย นทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตาบลหนองหญ้า
ปล้องจานวนมาก หลังจากนั้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บุคลากรสถานีฟาร์มฯ ยังได้ร่วมถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้าฝน รวมทั้งปัจจัยไทยทาน ณ สานักสงฆ์หัวภูบอง บ้านทรัพย์ไพศาล ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง
จ.เลย เนื่องในวันเข้าพรรษาอีกด้วย
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ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
คณะสัตวแพทย์ มข .เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (IQA 42 ตัวชี้วัด) ประจาปี
การศึกษา 2554 :
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เข้ารับการตรวจประเมินฯ มีกรรมการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลั ย
ขอนแก่น จานวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ และคุณภาวนา กิตติวิมลชัย อีกทั้ง
ยังมี QA อาสา จานวน 2 ท่าน คือ คุณวสิษฐ์พล จิตละมุน และคุณสิริณัฏฐ์ จีรพัชร์ พร้อมด้วยคุณเอกลักษณ์
ขาวประภา ผู้ป ระสานงาน ในการนี้ ได้ รับ เกีย รติ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตรวจประเมินอีก 1 ท่าน
คือ ผศ.ดร.กาลัง ชุมพลบัญชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทย์ มข. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ตามเกณฑ์
EdPEx) ประจาปีการศึกษา 2554 :
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กาหนดให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน (ตามเกณฑ์ EdPEx) ประจาปี
การศึกษา 2554 มีกรรมการตรวจประเมินจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 4 ท่าน คือ รศ.ดร.
สุรพล วีระศิริ (ประธานกรรมการตรวจฯ) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พ รเทพ ถนนแก้ ว ผศ.จิ น ตนา สมสวั ส ดิ์
และคุ ณ ภาวนา กิ ต ติ วิ ม ลชั ย พร้ อ มด้ ว ย
คุณเอกลักษณ์ ขาวประภา ผู้ประสานงาน ซึ่งช่วงเช้า รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพร้อมทั้งแนะนาคณะผู้บริหาร และได้นาเสนอการดาเนินงานประจาปี
การศึกษา 2554 ในประเด็นลักษณะสาคัญของคณะฯ ทั้งด้านเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยความสาเร็จในการ
บริหารจัดการ สมรรถนะหลักขององค์กร ความภาคภูมิใจ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคต่อความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นต้น และหลังจากนั้นรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ก็ได้นาเสนอผลการดาเนินงานตามภารกิจ
อีกด้วย และหลังจากการสัมภาษณ์ตัวแทนคณะฯ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผู้รับบริการ และตัวแทนคู่ความ
ร่วมมือของคณะฯ แล้ว ในช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้นาเสนอผลการตรวจประเมินในภาพรวมอย่างไม่เป็น
ทางการให้แก่คณะฯ ได้รับทราบ พร้อมตอบข้อซักถามอีกด้วย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"โปรแกรม Face book เพื่อการสื่อสาร" :
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารบนโลก มีการพัฒนาไปอย่างมาก และ
การติดต่อที่สะดวกอีกวิธีนั้นก็คือ การใช้โปรแกรมที่เราเรียกว่า เฟซบุ๊ค
(Face book) ไม่ว่าจะเป็นการส่งภาพ ไฟล์งานต่างๆ วิดีโอไฟล์ ฯลฯ ให้
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เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอีกฝ่ายหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการค้นหาเพื่อนเก่า สมัยเรียนก็สามารถทาได้เช่นกัน อีกทั้ง
เป็นการติดต่อสื่อสารในแบบอีกหนึ่งทางเลือก
ฝ่ า ยสารสนเทศ คณะสั ต วแพทย์ มข. ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น คณะกรรมการ
สารสนเทศ จึงได้ นาเสนอการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ “โปรแกรมเฟซบุ๊ ค (Face book) เพื่อการสื่อสาร”
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ โดย
วิทยากรจากหน่ วยสารสนเทศ ฝ่า ยวางแผนและพัฒ นา ภาควิ ชาสรี รวิ ทยาและงานบริการการศึกษา คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คือ นายยรรยง วังปรีชา และนายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตน์รุ่งโรจน์

ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี
รับมอบตู้แช่เย็น จากบริษัท เวทเรคคอมเมนด์ จากัด :
วั น ที่ 23 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2555 น า ย ว า ริ น ท ร์
บุ ญ ธรรม (Supervisor) และ สพ.ญ.กุ ล นั น ท์ ปั ญ ญาวั น (Sale
representative) ตั ว แทนจากบริ ษั ท เวทเรคคอมเมนด์ จ ากั ด
และศิษย์เก่าคณะฯ โดยเป็นตัวแทนนาเข้าและจัดจาหน่ายอาหาร
สุนัข-แมว ยี่ห้อ Hill’s science diet และ Hill’s prescription
diet ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุ ขภาพและรักษาโรค ได้อภินั นทนาการ
ตู้ แ ช่ เ ย็ น ขนาด 1,018 ลิ ต ร ให้ แ ก่ ร้ า นค้ า สวั ส ดิ ก ารคณะ
สั ต วแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.กัล ยา เจื อ จั น ทร์ ผู้ จั ด การร้า นค้ า
สวัสดิการ เป็นผู้รับมอบ และมี รศ.ชูชาติ กมลเลิศ (รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) และ ผศ.ดร.นฤพนธ์ คาพา (รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
สัตว์) ร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้
ครอบครัว “วิภูศักดิ์” ศิษย์เก่าคณะฯ บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และ
ชันสูตรโรคสัตว์ (กองทุนสัตววิทยรักษ์) :
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ สานักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา ครอบครัว
“วิภูศักดิ์” นาโดย คุณพ่อชิ้นสร้าง วิภูศักดิ์ และครอบครัว ได้เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุน ฯ จานวน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
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ด้านชุมชนสัมพันธ์
ให้บริการกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ที่สถานีฟาร์ม ฯ คณะสัตวแพทย์ มข.
วันที่ 6 มีนาคม 2555 สถานีฟาร์มได้อนุญาตให้โรงเรียน
บ้านศรีอุบลพัฒนา ใช้สถานที่ภายในของสถานีฟาร์มฯ จัดกิจกรรม
เดิ น ทางไกลของลู ก เสื อ/เนตรนารี จ านวน 150 คน ซึ่ ง ถือ ได้ ว่ า
เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อัน ดี กับ ชุ ม ชนแล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่ วยงาน พร้อมกับเป็นการประชาสัม พัน ธ์
สถานีฟาร์ม ด้วย

โครงการ "ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8" :
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักงานปศุสั ตว์จังหวัด
มหาสารคาม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
จัดโครงการ “ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 6–12 มีนาคม 2555 ณ หมู่บ้านในตาบล
เหล่า และตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติ
จาก นายวีระพล สุพรรณไชยมาตย์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด
ค่ า ยฯ ณ หอประชุ ม โรงเรีย นหนองเหล็ กศึ กษา ต.หนองเหล็ กศึ กษา อ.โกสุ ม พิ สั ย
จ.มหาสารคาม วันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งมี ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาค่ายบูรณาการสัตว์แพทย์ในครั้งนี้ โดย รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ และ รศ.ชู ชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ ายบริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ย ม
และให้กาลังใจนักศึกษา และคณาจารย์ ตลอดจนประชาชนผู้ร่วมโครงการ ในพิธีเปิด
ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 8 นี้ด้วย โครงการค่ายบูรณาการ
สั ต วแพทย์ ครั้ ง นี้ มี นั ก ศึ ก ษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์
รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 180 คน โดย
ในโครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรม
มากมาย เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการให้บริการทาหมันสุนัข เป็นต้น
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและพึ่งตนเองได้
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ฯ นอกจากจะเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนแล้ว ยังให้บริการด้านสถานที่เพื่อจัดอบรม / กิจกรรมอื่น ๆ อีกด้วย
ตารางที่ 23 อัตราค่าเช่าสถานที่
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หอพัก (สาหรับบุคลากร เป็นห้องพัดลม พักได้ 176 คน)
หอพัก (สาหรับนักศึกษา เป็นห้องพัดลม พักได้ 176 คน)
ห้องพักปรับอากาศ (มีจานวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน)
บ้านพักรับรองวังแก้ว (บ้านปรับอากาศหลังใหญ่)
บ้านพักรับรองวังธาร (บ้านปรับอากาศหลังเล็ก)
บ้านพักรับรอง 2 ชั้น (บ้านพัดลม)
ห้องประชุมใหญ่ ปรับอากาศ 1 (บรรจุคนได้ 120 คน)
เกินเวลา ชั่วโมงแรก
เกินเวลา ชั่วโมงถัดไป

8

ห้องประชุมใหญ่ ปรับอากาศ 2 (บรรจุคนได้ 80 คน)
เกินเวลา ชั่วโมงแรก
เกินเวลา ชั่วโมงถัดไป
ห้องประชุมศรีสองรัก (08.00-16.30 น.)
เกินเวลา ชั่วโมงแรก
เกินเวลา ชั่วโมงถัดไป

9

บุคลากรภายใน
(มข)

บุคลากรภายนอก
(มข)

70.-/คน/วัน
50.-/คน/วัน
800.-/ห้อง/วัน
1,000.-/คน/วัน
800.-/ห้อง/วัน
600.-/ห้อง/วัน
1,000.-/ห้อง/วัน
250.-/ห้อง/วัน
200.-/ห้อง/วัน

100.-/คน/วัน
70.-/คน/วัน
1,000.-/ห้อง/วัน
1,400.-/คน/วัน
1,000.-/ห้อง/วัน
800.-/ห้อง/วัน
1,500.-/ห้อง/วัน
350.-/ห้อง/วัน
300.-/ห้อง/วัน

800.-/ห้อง/วัน200./ห้อง/วัน
150.-/ห้อง/วัน
800.-/ห้อง/วัน200./ห้อง/วัน
150.-/ห้อง/วัน

1,200.-/ห้อง/วัน
250.-/ห้อง/วัน
200.-/ห้อง/วัน
500.-/ห้อง/วัน200./ห้อง/วัน
150.-/ห้อง/วัน

สถานที่

หมายเหตุ
ห้องสาหรับ 2 และ 6 คน
ห้องสาหรับ 2 และ 6 คน
อยู่หอพักภูเรือ
สาหรับ 7 คน มี 1 หลัง
สาหรับ 4 คน มี 1 หลัง
สาหรับ 6 คน มี 1 หลัง
08.00-16.30 น.

08.00-16.30 น.

ปรับอากาศ มี 2 ห้อง
บรรจุได้ห้องละ 30 คน

ตารางที่ 24 การให้บริการด้านสถานที่ ประจาปีงบประมาณ 2555
ว.ด.ป.
12 พ.ย.54
22-24 พ.ย.54
14 พ.ย. - 4 ธ.ค.54
6-7 ม.ค.55
13-14 ม.ค.55
28-29 ม.ค.55
28 ก.พ. - 1 มี.ค.55
6 มี.ค.55
5 เม.ย.55

ผู้ใช้บริการ
กลุ่มเยาวชนก่อการดี
ธ.ก.ส.
วิศวโยธา มข.
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จ.เลย
คณะมนุษย์ศาสตร์ มข.

จานวนคน
60
50
86
60
60
80
120

หมายเหตุ
เข้าค่าย
อบรมหลักสูตรวิถีชีวติ
ฝึกภาคสนามฯ
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
ห้องประชุม+ที่พกั
ห้องประชุม+ที่พกั

โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา
ประชุมกรรมการคณะสัตวแพทย์สัญจร

150
50

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ใช้ห้องประชุม

14-25 พ.ค.55
11-12 ส.ค.55

ฝึกงานนักศึกษาภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะเทคโนโลยี มข.

90
30

ห้องประชุม+ที่พกั
ที่พัก

28-31 ส.ค.55

องค์การไฮเฟอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย

50

ห้องประชุม+ที่พกั

82

รายงานผลการดำ
บประมาณ2555
2555
รายงานผลการด�เนิาเนินนงานงานประจำ
ประจ�าปีปีงงบประมาณ

คณะสั
ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 83 83
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการดาเนินงานด้านโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555
ตารางที่ 25 จานวนสัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งหมด (ในและนอกเวลาราชการ) ประจาปีงบประมาณ 2555
สัตว์ที่เข้ารับบริการ
สุนัข
แมว
โค
ม้า
สัตว์ปีก
สัตว์ป่า
หนู,กระต่าย
อื่นๆ

ในเวลาราชการ (ตัว)
16,472
1,736
332
43
265
108
392
1

นอกเวลาราชการ (ตัว)
12,774
1,440
0
0
119
375
0
0

รวม (ตัว)
29,246
3,176
332
43
384
483
392
1

รวมทั้งสิ้น

19,349

14,708

34,057

ตารางที่ 26 จานวนสัตว์ที่เข้า Admit ในโรงพยาบาลสัตว์ ประจาปีงบประมาณ 2555
สัตว์ที่รับบริการ

จานวน (ตัว)

สุนัข

1,440

แมว

197

โค

9

สัตว์ป่า/สัตว์แปลก/กระต่าย
รวมทั้งสิ้น

5
1,651

ตารางที่ 27 การให้บริการตรวจของห้องปฏิบตั ิการชันสูตร ประจาปีงบประมาณ 2555
ห้องปฏิบตั ิการ

การให้บริการ (รายการ)

เคมีคลินิก

17,386

โลหิตวิทยา

9,781

ปรสิตในเลือด

6,364

ภูมิคุ้มกัน

843

จุลทรรศน์วินิจฉัยและอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

286
34,660

84

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทีป่ รึกษา

ผู้จดั ทา

ข้อมูล

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

นายสมัย แข็งขันธ์

นางอรัญญา ศิริรไิ กรวรรณ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
งานงานคลังและพัสดุ
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวณฐาภพ เสชัง

นางอ้อยทิพย์ สัพโส

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
โรงพยาบาลสัตว์
งานบริหารและธุรการ
งานบริการการศึกษา
หน่วยการเจ้าหน้าที่

ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University)
123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2404, 0-4334-2693 และ 081-6621170
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