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มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มุ่งก้าวสู่การ
เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ชั้ นน าระดั บ โลก” ภายใต้ ส ถานภาพการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และประกอบกับความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อวิชาชีพการสั ตวแพทย์ที่มีค่อนข้างสู ง ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ทาให้ การ
บริ หารคณะในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ผ่ านมามีเป้าหมายที่ชัดเจน โดย
ประการแรกในความพยายามที่จะตอบสนอง ส่งเสริม และสนั บสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศและของโลกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันมี
จ านวนและคุ ณ ภาพของงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย ระดั บ
นานาชาติเป็นตัวชี้วัดสาคัญหนึ่งตัว ทาให้คณะได้พยายามในการที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของคณะให้สูงขึ้น และได้มีการกาหนดมาตรการต่างๆ
เช่น การเพิ่มเงินทุนวิจั ยในคณะให้ สู งขึ้น การแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในสภาพการณ์จริง การเพิ่มทุนการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา ประการต่อมาในส่วนที่เป็นผลมาจาก
ความคาดหวังของประชาชนผู้เป็นเจ้าของสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความคาดหวังสูงมากต่อวิชาชีพการสัตว
แพทย์ ทาให้ในกระบวนการผลิตบัณฑิตนั้นได้พยายามมุ่งเน้นให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของการเป็นบัณฑิตพร้อม
ทางาน (Ready to Work) ให้มากที่สุด ส่งผลให้คณะต้องพัฒนาบุคลากรทุกสายอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
รวมทั้งมีการประสานงานสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทั้งส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจ
เอกชน ไม่ ว่ า จะเป็ น โรงพยาบาลสั ต ว์ คลิ นิ ก รั ก ษาสั ต ว์ ฟาร์ ม บริ ษั ท เป็ น ต้ น เพื่ อ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการทางานทุกพื้นที่
นอกจากนั้น คณะยังได้ให้ความสาคัญกับพันธกิจอื่นๆ โดยในด้านการบริการวิชาการนั้นได้พยายามใน
การพัฒนาศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการทั้งงานวิจัยและตัวอย่างจาก
ฟาร์มเกษตรกรทั่วภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์อย่างต่อเนื่อง ในด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะยังได้ให้ความสาคัญอย่างสม่าเสมอ ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรได้จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสาคัญทางศาสนา ส่ วนด้านการพัฒนาองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพและ
ตรวจสอบได้นั้น ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการต่างๆ อย่างเต็มที่
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น นั ก ศึ กษา ศิ ษ ย์ เ ก่ า ภาคส่ ว นราชการและเอกชน
ที่ได้มีส่วนร่วมให้การดาเนินงานของคณะ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลาดับ
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กร :

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
(Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University)
เว็บไซต์ :
http://vet.kku.ac.th/
เลขที่ :
123 หมูํที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน 40002
โทรศัพท์ :
0-4320-2404, 0-4334-2693 และ 081-6621170
โทรศัพท์ภายใน : 47001, 47002, 47010, 46340 โทรสาร : 0-4320-2404, 0-4334-2693
ประวัติความเป็นมา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยูํริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูด๎านศาลเจ๎าพํอมอดินแดง กํอตั้งขึ้นเป็นคณะ
ที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแกํน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 โดยเริ่มรับนักศึกษารุํนแรกในปีการศึกษา 2530
จํานวน 40 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จํานวน 95 คน/ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบํงสํวนราชการออกเป็น 1 สํานักงานคณบดี 7 ภาควิชา และ 1 หนํวยงาน ดังนี้
1. สํานักงานคณบดี แบํงออกเป็น 6 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลังและ
พัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และงานสถานีฟาร์ม
2. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสั ชวิทยาและ
พิษวิทยา ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชา
ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
3. หนํวยงาน 1 หนํวยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว์
โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยูํบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน
(มอดินแดง) เป็นสถานที่ให๎บริ การประชาชนผู๎ เลี้ยงสัตว์และสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุํงเน๎นสั ตว์เลี้ยง
และสัตว์เศรษฐกิจ นับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญํที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครื่องมือที่ทันสมัย และ
ให๎บริการครอบคลุมไปถึงผู๎เลี้ยงสัตว์จากประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงด๎วย ปัจจุบันกําลังอยูํในชํวงของการพัฒนา
เป็นศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์อีกทางหนึ่ง
งานสถานี ฟ าร์ ม ฝึ ก นั ก ศึ ก ษา ตั้ ง อยูํ ที่ บ๎ า นนาดอกไม๎ อํ า เภอวั ง สะพุ ง จั ง หวั ด เลย หํ า งจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นสถานที่ฝึ กปฏิบัติสํ าหรับนักศึกษา ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และให๎บริการห๎องสัมมนาและที่พัก
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คณะผู้บริหาร

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
คณบดี

ผศ.น.สพ.สายใจ กองเพชร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559: หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
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ตารางที่ 1 บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ
ปณิธาน

ประเด็น
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู๎และความสามารถในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นศูนย์กลางความรํวมมือในการค๎นคว๎า วิจัยและการให๎บริการ
วิสัยทัศน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนําของอาเซียน มีความเป็นเลิศด๎านสุขภาพหนึ่งเดียว
(Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health)
คําจํากัดความ : การเป็นสถาบันชั้นนําของอาเซียน คือ การเป็นผู๎นําในการแก๎ปัญหา
สุขภาพสัตว์เขตร๎อน และสุขภาพหนึ่งเดียว คือ การดําเนินการให๎เกิดความเชื่อมโยงกัน
ระหวํางสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล๎อม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณ ฑิต ที่ กอปรด๎วย วิทยา จริยา และปัญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางความรํวมมือในการค๎นคว๎าวิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ และสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํด๎านสุขภาพหนึ่งเดียว
3. เป็ น ศูนย์ กลางการศึกษาตํ อเนื่ อง และให๎บ ริการวิ ช าการแกํสัง คม ในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
4. ทํานุบํารุงภูมิปัญญาพื้นบ๎านและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได๎
เป้าประสงค์หลัก 1. บัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to Work)
2. สรางความเขมแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)
3. เปนศูนยกลางสุขภาพสัตวแหงอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)
4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพื้นบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม (Cultural Conservation)
5. เปนองคกรที่ทํางานดวยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and
Enhanced Quality)
ค่านิยม
มุํงเน๎นผลลัพธ์ และรับผิดชอบตํอสังคม
สมรรถนะหลัก
การวิจัยและบริการวิชาการที่มุํงเน๎นการแก๎ปัญหาสุขภาพสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัฒนธรรมองค์กร การรํวมมือรํวมใจประกอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการให๎บริการ มุํงมั่น
สูํการเป็นสถาบันผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการสุขภาพสัตว์และชุมชนอยํางมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและสากล
เอกลักษณ์ของคณะ ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community)
อัตลักษณ์ของคณะ บัณฑิตพร๎อมทํางาน (Ready to Work)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน เป็น 1 ใน 9 สถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ได๎รั บ
การรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหลํงผลิตทรัพยากรมนุษย์ด๎านสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์และอาหารที่
ปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community)
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จานวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
บุคลากรของคณะ รวมทั้งสิ้น 210 คน แบํงออกเป็น 2 กลุํมหลักตามลักษณะของสายงาน คือ สาย
ผู๎สอน มีจํานวน 74 คน และสายสนับสนุน จํานวน 136 คน ดังรายละเอียดในตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดจานวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
วุฒิการศึกษา
สายผู้สอน
สายสนับสนุน
ต่ํากวําปริญญาตรี

0

61

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

11
18
45

56
18
1

รวม

74

136

อายุคนเฉลี่ย

47.05

43.03

อายุงานเฉลี่ย

20.69

15.57

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
รองศาสตราจารย์ = 18
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ = 40
อาจารย์ = 16
ตาแหน่งความก้าวหน้าบุคลากร
เชี่ยวชาญ = 1
ชํานาญการพิเศษ = 21
ชํานาญการ = 16
ปฏิบัติการ = 26
ชํานาญงาน = 4
ปฏิบัติงาน = 1

(ข๎อมูล ณ 21 พฤศจิกายน 2559 : หนํวยการเจ๎าหน๎าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
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ผลงานความภาคภูมิใจ
ในชํวงปีงบประมาณ 2559 บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เกําของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได๎ ดําเนิน
กิจกรรมที่นําภาคภูมิใจ พร๎อมทั้งได๎รับรางวัลเกียรติยศตํางๆ อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้
บุคลากร
บุคลากรที่ได๎รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงาน “ชื่นชมยินดี ด๎วยไมตรี และขอบคุณ ” ประจําปี 2559
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกํน โดยมีบุคลากร
ของคณะได๎รับรางวัล ดังนี้
รับโลํเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน
1. นางสมบัติ แสงพล สนับสนุนการบริหารทั่วไป ระดับ ดีเลิศ
2. นายวสันต์ จันทรสนิท สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค๎น) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับ ดีเยี่ยม
รับมอบเข็มที่ระลึกแสดงความยินดีที่ได๎รับรางวัลจากหนํวยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
1. ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร
3. นายปรีชา พันสอน
4. นายวสันต์ จันทรสนิท
รับมอบเข็มที่ระลึกแสดงความยินดีสําหรับผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
1. อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยูํสุข
2. อ.สพ.ญ.ดร.สุชีวา จันทร์หนู
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งานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “งานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2559” เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได๎รับรางวัล เพื่อแสดงความ
ยินดีกับผู๎สําเร็จการศึกษา และเพื่อขอบคุณบุคลากรที่เป็นอีกหนึ่งพลังสําคัญในการ ขับเคลื่อนพันธกิจในแตํละด๎าน
ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยมีบุคลากรได๎รับรางวัล ดังนี้
1. ด๎านการสอนระดับคลินิกดีเดํน
ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย
2. ด๎านการสอนระดับปรีคลินิกดีเดํน
อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สงําวงษ์
3. ด๎านวิจัยดีเดํน
ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง
4. ด๎านนวัตกรรมดีเดํน และเป็นผู๎ถูกเสนอชื่อด๎านสร๎างสรรค์นวัตกรรมดีเดํนของ ปขมท. นายวสันต์ จันทรสนิท
5. ด๎านจรรยาบรรณสายผูส๎ อนดีเดํน
ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย โพธิ์เฮือง
6. ด๎านจรรยาบรรณสายสนับสนุนดีเดํน
นายวีระยุทธ สามหาดไทย
7. ด๎านพัฒนานักศึกษาสายผูส๎ อนดีเดํน
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
8. ด๎านพัฒนานักศึกษาสายสนับสนุนดีเดํน
นายศิวายุ รัตนะกนกชัย
9. ด๎านสนับสนุนการประกันคุณภาพดีเดํน
นางสุดารัตน์ บัวทวน
10. ด๎านสนับสนุนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
นางสาวนิตยา แก๎วกํา
11. ด๎านสนับสนุนการบริหารทั่วไป และเป็นผู๎ถูกเสนอชื่อด๎านการบริหารดีเดํน ปขมท. นายสมพงษ์ หอยสังข์
12. ด๎านการบริการวิชาการและสังคม
ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
13. ผู๎ถูกเสนอชื่อด๎านการบริการดีเดํน ปขมท
นางเกวลิน สร๎อยบับ
14. ผู๎ถูกเสนอชื่อด๎านวิชาชีพดีเดํน ปขมท
นายปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์
15. ผู๎ถูกเสนอชื่อลูกจ๎างผู๎มีผลงานดีเดํน ปขมท
นายสุบรร จันทเสน
และแสดงความยินดีกับผู๎สําเร็จการศึกษา ดังรายนามตํอไปนี้
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร สําเร็จศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
ณ Swedish University of Agriculture Sciences, Sweden
อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยูํสุข สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Small Ruminants Health
Management ณ University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany
อ.สพ.ญ.ดร.สุชี วา จัน ทร์หนู สํา เร็จ การศึกษาในระดั บ ปริญญาเอก สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี วภาพเกษตร
ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ ได๎รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ และรศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง 2 ทําน ถํายภาพหมูํรํวมกันด๎วย
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นักศึกษา
นางสาววธั ญญา จริ ย าวั ฒ นาชั ย กุ ล นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก หลั กสู ต ร
สหวิทยาการสั ตวแพทย์ คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแกํ น ได๎รั บรางวั ล
ชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการนําเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง “Antimicrobial
Activity of Thai-Herbal Plants Against Food-borne Pathogens Escherichia coli,
Staphylococcus aureus and Campylobacter jejuni” จากการประชุม
International Conference on Inventions & Innovations for Sustainable
Agriculture ในหัวข๎อ “Successful efforts in R&D for the high-quality and eco-friendly agriculture in
the 21st century” จัดขึ้นระหวํางวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ Hua Hin/Cha-am Beach, Thailand
สําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ทําน
คือ รศ.น.สพ.ดร.
ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช และรศ.ดร.บงกช นพผล สังกัดภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

นายสุ ทธิดล ปิ ยะเดชสุ นทร นั กศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการสั ตวแพทย์ คณะสั ตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ได๎รับรางวัลจากงานวิจัยหัวข๎อ “การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอติ กใน
ลูกสุกรอยํานมและสุกรขุน” และได๎รับการคัดเลือกให๎ได๎รับรางวัลผู๎นําเสนอความก๎าวหน๎าผลงานวิจัยดีเดํน
แบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)” ครั้งที่ 2
(RRi Congress II) “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการ
ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้นเพื่อติดตามความก๎าวหน๎าและนําเสนอผลงานวิจัยที่ได๎รับ
ทุ น โครงการ พวอ. พร๎ อ มเปิ ด โอกาสให๎ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู๎ ร ะหวํ า งภาคการศึ ก ษาและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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นศ.สพ.แพรวพิรุณ เลพล นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได๎รับการพิจารณาจาก
THOHUN-NCO ให๎รับทุนและเป็นตัวแทนของเครือขํายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหํง
ประเทศไทย หรือ THOHUN (Thailand One Health University Network) เข๎ารํวม
กิจกรรมของเครื อขํายมหาวิทยาลั ยสุ ขภาพหนึ่งเดี ยวประเทศอินโดนิเชีย (INDOHUN;
Indonesia One Health University Network) ในโครงการ Global Health
True Leaders Batch 8th ระหวํางวันที่ 24-30 สิงหาคม 2559 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ํา ”
ประจําปี 2558 ระหวํางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558
รํวมขบวนแหํและสํงตัวแทนนักศึกษาเข๎ารํวมการประกวด
นางนพมาศโดยตัวแทนของคณะในปีนี้คือ นางสาวปารียา
พร ปูอมจักรศิลป์ (น๎องปุาน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และได๎รับ
รางวัล รองชนะเลิศอัน ดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท ถ๎ว ย
เกียรติยศ พร๎อมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ศิษย์เก่า
สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม (คุณหมอผึ้ง) ศิษย์เกําคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน รุํน
ที่ 13 ได๎รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยม ประจําปี พ.ศ.2558 ประเภทสารคดีเชิงศิลปะและวัฒนธรรม จากหนังสือ
เรื่อง "สะกดรอยสินไซ" เวทีประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16 เมื่อปีที่ผํานมา และในวันที่ 1 สิงหาคม
2559
สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม ได๎เข๎ารับ
โลํ รางวัล พระราชทานจากสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุ
สิตาลัย อนึ่งการประกวดนายอินทร์อะวอร์ด
มุํงหวังให๎เป็นเวทีสําหรับแสดงความสามารถ
ของบรรดาเหลํ า นั ก เขี ย น อี ก ทั้ ง เป็ น แรง
สนับสนุนให๎เกิดงานเขียนใหมํๆ ที่มีคุณภาพ
ในสั งคมไทย สํ าหรั บ สพ.ญ.นั ทหทัย วนา
เฉลิม หรือคุณหมอผึ้ง ปัจจุ บันนอกจากจะ
ทํางานในคลินิกรักษาสัตว์แล๎วยังทําหน๎าที่เขียนหนังสืออันเป็นงานที่รักไปพร๎อมกัน
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สพ.ญ.วิภาศิริ อมรวิทยาเวช ศิษย์เกํารุํนที่ 1 (มข.24) ได๎รับรางวัลศิษย์เกําดีเดํนมหาวิทยาลัยขอนแกํน
ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี 2558
รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เกํารุํนที่ 6 (มข.29) ได๎รับรางวัลรางวัลศิษย์เกําแหํงความภูมิใจ
ประจําปี 2558
ในงาน“คืนสูํเหย๎า เรารักมข. ประจําปี 2559” ณ วิทยาลัยการปกครองท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกํน ใน
วันที่ 25 มกราคม 2559 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการสถาปนา
มหาวิทยาลัยขอนแกํน และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความชื่นชมแกํศิษย์เกํามหาวิทยาลัยขอนแกํนจาก
คณะตํางๆ ที่ได๎สร๎างคุณงามความดีแกํคณะ มหาวิทยาลัย และสังคมสํวนรวม
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ผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มี ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ออกไปรั บ ใช๎ สั ง คมทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษา ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา ปรับปรุงและขยายหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง จํานวน 8
หลักสูตร ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 3 หลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
จํานวนนักศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ใหมํ

ทั้งหมด

100

537

0

0

1
9
4
4

2
10
6
14

ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (6 ชั้นปี)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
2. สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ)
3. สหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
4. สัตวแพทย์สาธารณสุข
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. สหวิทยาการสัตวแพทย์ (ปกติ)
2. สหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ)

5
22
1
2
รวม
24
52
ข๎อมูล : ฝุายวิชาการ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560

ตารางที่ 4 นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
ชื่อ-สกุล
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
1
Miss Maichoulor Vangxeng
2
Miss Sounaly Promakorn
นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
Pho
1
Mr. Sithixay Kaylath
mma
kone
2
Miss Bamphen Keomoung
3
Mr. Khonesavanh
Phomvixay
4
Mr.
Heak Chhaiden

สัญชาติ

ชื่อหลักสูตร

ชั้นปี

ปีที่รับเข้า

สปป.ลาว
ลาว
สปป.ลาว
ลาว
สปป.ลาว

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

5
5

2553
2553

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
นานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
นานาชาติ

3

2556

2
2
1

2556
2557
2558

สปป.ลาว
สปป.ลาว
กัลาว
มพูชา
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ปัจจุบันการแขํงขันในตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้น มีการเพิ่มการผลิตบัณฑิตทั้งจํานวนบัณฑิตที่ผลิต และ
การเพิ่มสถาบันการผลิตมากขึ้น ดังนั้นความต๎องการบัณฑิตที่มีทักษะของตลาดแรงงานได๎มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้น สิ่งที่สถาบัน ผู๎ผลิตและตัวบัณฑิตพึ่งคํานึงถึง คือการได๎มีโ อกาสสร๎างความเข๎าใจ คุ๎นเคย และ
เรีย นรู ๎เ กี ่ย วกับ ตลาดแรงงาน เพื ่อ ให๎ไ ด๎ม าซึ ่ง ทัก ษะของงานอาชีพ และทัก ษะด๎า นการพัฒ นาตนเอง
นอกเหนือจากด๎านวิชาการที่เลําเรียนมา ซึ่งนักศึกษาในโครงการนี้จะเปรียบเสมือนตัวแทนของคณะฯ ที่จ ะ
สะท๎อ นและบํง ชี้ให๎เ ห็น คุณภาพของบั ณฑิตที่ผ ลิตออกมารับใช๎สังคม โดยมีเปูาหมายวํา “โครงการสหกิจ
ศึกษา” จะเป็นการพัฒนาอาชีพสืบตํอไป โดยเน๎นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริ งทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ
ตารางที่ 5 โครงการสหกิจศึกษาในประเทศ
สถานประกอบการ

นักศึกษาที่ฝึกสหกิจ
ภาคใต้

โรงพยาบาลสัตว์ม้ากะหมา ภูเก็ต
เลขที่ 185/11 ถนนเทพกระษัตธี ตาบลศรีสนุ ทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลสัตว์อ่าวฉลอง
เลขที่ 27/10 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก หมู่ 7 ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาภูเก็ต
เลขที่ 64/189 ถนนเจ้าฟ้าจะวันออก หมู1่ ตาบลวิชติ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ภาคตะวันออก
บริษัท เอ อี เค บรีดเดอร์ฟาร์ม จากัด
เลขที่ 26 หมู่ 5 ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
บริษัท ศรีราชาโมด้า จากัด
เลขที่ 383 หมู่ 4 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว
เลขที่ 2/40 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง จันทบุรี 22000
ภาคกลาง
โรงพยาบาลสัตว์กรุงศรี
เลขที่ 20/3-7 ถนนคลองมะขามเรียง ตาบลหอรัตนไชย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
บริษัท เซนทาโก จากัด
เลขที่ 7/3 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน หมู่33 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม
เลขที่ 769/8 ถนนราชญาติรักษา ตาบล แม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวณัฐชยา แก๎วไธสง
นางสาวประดิภา กุศลพัฒน์
นางสาวศิริวรรณ นิลยอง
นายดํารงค์ เสนแก๎ว
นายสุพิชฌาย์ เศรษฐ์เวคิน
นางสาวจริยา สังทอง
นางสาววราภรณ์ สวํางภักดิ์
นางสาวอินทุกานต์ พลมณี
นางสาวศตพร ผิวสอาด
นายวิธาน แก๎วเขียว
นายธฤต กิจสหวงศ์
นางสาวธันยพร อํอนชาติ
นางสาวพศิกา สุขเกษม
นางสาวณิชกมล น๎อยตั้ง
นายอิศรา จําปาทอง
นางสาววิภาวดี สิงห์ชัย
นายจิตติวัฒน์ ศิริมา
นายวิจักษณ์ ลักคนสุวรรณ์
นางสาวสาวิณี จันทร์ชนะ
นางสาวเมลดา อธิกานนท์
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สถานประกอบการ
75000
โรงพยาบาลปศุสตั ว์และสัตว์ปา่ ปศุปาลัน
เลขที่ 199 หมู่ 9 ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/25 หมู่ 5 ตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 71170
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (พญาไทย)
เลขที่ 69/1 ถนนพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์คอนซัลแตนท์ จากัด
เลขที่ 3300/121.124 ตึกช้าง ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท ไบโอซายน์ แอนนิมัล เฮลธ์ จากัด
เลขที่ 479 ชั้น 4 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด สะพานสูง
เลขที่ 33/39 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
เลขที่ 55/43-45 ถนนราชพฤกษ์ ตาบลอ้อมเกร็ด อาเภอบ้านเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขาปทุมธานี
เลขที่ 54/20 ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา
เลขที่ 1325 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ตาบลพลับพลา อาเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคา
เลขที่ 91-92/10 ถนนวัชรพล ตาบลท่าแร้ง อาเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท (ในเครือเวทโปรดักส์)
เลขที่ 3300/124 ตึกช้างอาคาร B ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท ฮูเวฟาร์มา ประเทศไทย จากัด
เลขที่ 3300/118 ถนนพหลโยธิน ตาบลจอมพล อาเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
โรงพยาบาลปาริชาต สุวินทวงศ์
เลขที่ 91 ถนนคุ้มเกล้า ซอย 11 ตาบลแสนแสง อาเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
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นายธนกร ปิตะหงษนันท์
นายธนพรรณ ชมชื่น
นางสาวขวัญชนก เมืองเกํา
นายศุภรัฐ แสงวิภาสนภาพร
นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน
นายพชร สุขแสงรัตน์
นายณภัทร หิรัญสิรภัทร

นายนราธร สายแก๎ว

นางสาวนิศาชล เจริญครบุรี
นางสาวนิชนันท์ มณีกานนท์
นางสาวภูริอร เชือ้ อินต๏ะ
นางสาวกมนียา กระจําง
นายเฉลิมพล อรรคฮาต
นายพิชัย คงเจริญ
นางสาวชลหทัย ไชยบัง
นางสาวสาธิตา อารีรัตน์
นางสาวณิชมน หอวณิช
นายชลายุทธ ธรรมศิริ
นางสาวปณัฐชา เฉลิมทิพย์
นางสาวศศิภา กีรติคุณากร
นายกันต์ รุํงพิริยะเดช
นายวิทวัส เลาหศิริ

นางสาวฐาปนัท พีธรากร
นายปฐมพงศ์ ธาราศานิต
นายเดชานันท์ แสนกล๎า
นายณัฐนันท์ เชื้อวัฒนากุล
นางสาวศสิมน ปิยพงศ์

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานประกอบการ
บริษัท โซเอทีส (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บริษทั ออลเทคไบโอเทคโนโลยี คอร์เปอร์เรชั่น จากัด
เลขที่ 209/1K ทาวเวอร์บี ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท เมเรียลประเทศไทย จากัด
เลขที่ 87/2 อาคาร CRC Toner ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 323 ถนนวิภาวดีรังสิต ตาบลทุ่งสองห้อง อาเภอหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท โพรเทค แอนิมัลเฮลธ์ จากัด (เครือเบทาโกร)
เลขที่ 323 ถนนวิภาวดีรงั สิต ตาบลทุ่งสองห้อง อาเภอหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท แอนิเทคโทเทิล โซลูชั่น จากัด (เครือเบทาโกร)
เลขที่ 323 ถนนวิภาวดีรงั สิต ตาบลทุ่งสองห้อง อาเภอหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่ลแนว จากัด
อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) เลขที่ 323 หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาคเหนือ
โรงพยาบาลสัตว์เลีย้ ง (หมออานนท์)
เลขที่ 370/4 หมู่ 15 ถนนสันโค้งหลวง ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง เชียงราย 57000
โรงพยาบาลสัตว์สุพจน์
เลขที่ 75/11-12 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
สถานพยาบาลสัตว์หมอเปรียว
เลขที่ 555/23 หมู่ 12 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่–แม่ริม
เลขที่ 84/17-18 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ไชยปราการสัตวแพทย์
เลขที่ 288 หมู่ 2 ถนนโชตนา ตาบลปงตา อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลินิกอานวยสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่ 29 หมู่ 20 ตาบลบ้านค้อ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตาบลท่าพระ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
สานักเทคโนโลยีชวี ภัณฑ์สัตว์
เลขที่ 1213 ตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
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นายตุลธร โกศัลวัฒน์
นางสาวณัชชา ธีรรัฐ
นางสาวภวรัญชน์ ปลอดกระโทก

นางสาวธวัลรัตน์ ตั้งวงศ์สิน

นางสาวชนกภัทร อัฑฒ์ตระกูล
นางสาวดุษฎี ผํองอรัญ
นางสาวณัฐธิกา ตํอสกุล
นางสาวอรญา อิสระพัฒนะพงษ์
นายรักษรัฐ สกุลรักษ์
นางสาวจุฑาทิพย์ แจ๎งจรัส

นางสาวภาวิดา วิภูสันติ
นางสาวชุติมา นันทิยา
นางสาวอิสราภรณ์ งามศิริ
นางสาวมนัสวี ไขขุนทด
นายบุญฤทธิ์ สุํมมาตย์
นายเบญจพล มงคลธรรม
นางสาววันทณีย์ ปินจันยา
นางสาวกัญญามาศ ประมะลิ
นางสาวศุภาวดี อิทธิเดชพงศ์
นายกมลเทพ ชัยสวัสดิ์
นายปิยวัฒน์ สมบัติคีรีไพบูลย์
นายโยธิน เกตุคัมธิวัตร์
นางสาวพรนภา ทูลกลาง

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
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นางสาวธนภรณ์ เลาหสินนุรักษ์
นางสาวณัฐวรรณ หลิมประพันธ์

สวนสัตว์นครราชสีมา
เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา–ปักธงชัย ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000
โรงพยาบาลสัตว์แก่นการ
นางสาวน้ําทิพย์ เศวตประสาธน์
เลขที่ 90/70 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร
นายธีรพงศ์ รุํงเรือง
เลขที่ 58/236 ถนนชาตะผดุง อาเภอในเมือง ขอนแก่น 40000
นายภานุวัฒน์ ภูอาราม
นางสาวนริศรา ศุภรัตน์ภิญโญ
โรงพยาบาลสัตว์บุ่งตาหลัว่
นายนภัส ภักดีบรรณดิษฐ
เลขที่ 98 ถนนพิลูละเอียด ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวรังสิรัตน์ วงศ์สรรค์
บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายชานนท์ จิตโรภาส
เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โรงพยาบาลม้าโคราช
นางสาวชนกานต์ เกนวิถี
เลขที่ 110 หมู่ 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
นางสาวปิยมล ทวีกุล
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จากัด
นายฐิติพงศ์ ลีลา
เลขที่ 44 หมู่ 5 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตาบลกระโทก อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
30190
บริษัท ซีพี เมจิ จากัด
นายยรรยง วีระวัฒนตระกูล
เลขที่ 2/9 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตาบลหนองนาก อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
18230
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มหาวิทยาลั ย ขอนแกํน และคณะสั ตวแพทยศาสตร์ เล็ งเห็ น วําการเดินทางไปฝึ กงานสหกิจศึกษา
ณ ตํางประเทศนั้น กํอให๎เกิดประโยชน์โดยตรงตํอตัวนักศึกษาเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะประสบการณ์ของการใช๎
ชีวิตในตํางประเทศจะทําให๎นักศึกษา สามารถเพิ่มศักยภาพให๎กับตนเองในหลายๆ ด๎าน เชํน การสื่อสารโดย
ภาษาสากล ฯลฯ อีกทั้งเป็นการยังสํงเสริมความเป็นนานาชาติสูํคณะและมหาวิทยาลัยขอนแกํนอีกด๎วย
ตารางที่ 6 โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ
สถานประกอบการ
Hannover University, Germany
Freie Berlin University, Germany
Faculty of Veterinary Science, Nippon
Veterinary and Life science University,
Japan
Faculty of Veterinary Science, Nippon
Veterinary and Life science University,
Japan
Selangor Turf Club, Malaysia

นักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจ

ระยะเวลา

นายวรากร ติยวัฒนโรจน์ 18 ก.พ.–21 พ.ค. 59
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7 The Occurrence of
Indicator Bacteria in
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สุวลักษณ์ ศรีสุภา,

4

อารินี ชัชวาลชลธีระ,
จินดา หวังบุญสกุล,
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สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
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โครงการศึกษาความสมบูรณ์
พันธ์โคนมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
Reproductive
performance of dairy
cattle in Northeast
Thailand
ประสิทธิภาพของน้ํามันหอม
ระเหยตะไคร๎ต๎านเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุกอํ โรค
เต๎านมอักเสบ
มาตรฐานความปลอดภัย
อาหารตลอดหํวงโซํการผลิต
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย
อาหาร : น้ํานม
การเปรียบเทียบฤทธิ์ตา๎ นเชื้อ
แบคทีเรียของสารสกัดหยาบ
Clausena Lansium Skeets
(มะไฟจีน) และ Clausena
wallichii Oliv (เพี้ยฟาน) ใน
การต๎านเชือ้
Staphylococcus aureus ที่
กํอโรคเต๎านมอักเสบในโค
Ovulation Induction and
Timed-AI for Increasing
Pregnancy Rate in
Postpartum Primiparous
Dairy Cows
การใช๎โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อ
เพิ่มอัตราการตั้งท๎องในแมํโค
นมหลังคลอด

สุณีรัตน์ เอี่ยมเอี่ยมละมัย
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เชิงสาธารณะ
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ด๎านสุขภาพ
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การศึกษา Time-Kill curve
ของน้ํามันหอมระเหยพลูตํอ
เชื้อยัสต์ Malassezia
pachydermatis
ฤทธิ์ตา๎ นแบคทีเรียของสาร
สกัดพลูตํอเชือ้
Porphyromonas gingivalis
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กานพลู ในการต๎านเชือ้
Staphylococcus
intermedius Group ที่เป็น
สาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบ
ติดเชื้อในสุนัข
The effect of Training
Working Memory in a NBack Task of Veterinary
Students: A study of
Behavioral Data and
Event-related Potential
A Mixture of Bacteria and
Yeast on Growth
Performance and
Welfare in Commercial
Broiler Chickens
Effect of Natural Plant
Extracts [Origanum
heracleoticum L. ] on
Growth Performance and
Welfare in Commercial
Broiler Chickens
Reporting Quality in
Abstracts of Controlled
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เชิงสาธารณะ
ตําบลบ๎านกง
ด๎านสุขภาพ
อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกํน

สุวิทย์ อุปสัย,
ทัศนีย์ บุญเติม

27 มิถุนายน การใช๎ประโยชน์ใน โรงเรียนบ๎านไผํ
2559
เชิงสาธารณะ
พิทยาคม
ด๎านการศึกษา

พีระพล สุขอ๎วน

28 มิถุนายน การใช๎ประโยชน์ใน โรงเรียนอมต
2559
เชิงสาธารณะ
วิทยา
ด๎านสุขภาพ

พีระพล สุขอ๎วน

28 มิถุนายน การใช๎ประโยชน์ใน โรงเรียนอมต
2559
เชิงสาธารณะ
วิทยา
ด๎านสุขภาพ

พีระพล สุขอ๎วน

28 มิถุนายน
2559

การใช๎ประโยชน์
ทางอ๎อมของงาน

โรงเรียนหนอง
สองห๎องวิทยา

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
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วิจัย

ผู้แต่ง

วันที่นาไปใช้

Trials from Chicken
Research
19

20

21

22

23

24

Reporting Quality of
Randomized and Nonrandomized controlled
Trial Abstracts from
Biomedical Research
Using Pigs as a Model for
Human Diseases
The P300 Wave of the
KKU undergraduate
Students Event-Related
Potential when perform
n-back task
ผลการใช๎รูปแบบการสอน
ตามแนวคิด constructivism
และ metacognition
รํวมกับความรู๎ประสาทวิทยา
ศึกษาศาสตร์เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาความเข๎าใจคําศัพท์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Decreaed risk of
cholangiocarcinogenesis
following repeated
cycles of Opisthorchis
viverrini infectionpraziquantel treatment :
Magnetic Resonance
Imaging [MRI] and
histopathological study
in a hamster model
Study of Betel nut Chalk
Balls With Medicinal
Plant Extracts in
Mosquito Larvicidal
Efficacy
การแสดงออกของโปรตีน
Secretd Frizzled -

การนาไปใช้

23
ผู้ใช้

สร๎างสรรค์
ด๎านการศึกษา
พีระพล สุขอ๎วน

28 มิถุนายน
2559

การใช๎ประโยชน์
ทางอ๎อมของงาน
สร๎างสรรค์
ด๎านการศึกษา

โรงเรียนหนอง
สองห๎องวิทยา

สุวิทย์ อุปสัย,
ทัศนีย์ บุญเติม

29 มิถุนายน การใช๎ประโยชน์ใน โรงเรียนโนนศิลา
2559
เชิงสาธารณะ
วิทยาคม
ด๎านการศึกษา

สุวิทย์ อุปสัย,
ทัศนีย์ บุญเติม

29 มิถุนายน การใช๎ประโยชน์ใน โรงเรียนบ๎านไผํ
2559
เชิงสาธารณะ
ด๎านการศึกษา

เพชรากร หาญพานิชย์,
เทวราช หล๎าหา,
บรรจบ ศรีภา,
เอมอร ไม๎เรียง,
ปิยะ เสรีรักษ์,
ทรงเกียรติ อุพลเถียร,
ประสาน ตังควัฒนา,
Paul J. Brindley,
สิริขจร ตังควัฒนา

7 กรกฎาคม
2559

การใช๎ประโยชน์ใน ชาวบ๎านตําบล
เชิงสาธารณะ
หนองกุงธนสาร
ด๎านคุณภาพชีวิต อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแกํน

พัฒนา จันทะบาน,
เสริมชัย ดีด๎วยชาติ,
ธีรศักดิ์ แหวนโคกสูง,
วีรพล ทวีนันท์

7 กรกฎาคม
2559

การใช๎ประโยชน์ใน หมูํบ๎านหนองกุง
เชิงสาธารณะ
ธนสาร อําเภอภู
ด๎านคุณภาพชีวิต เวียง จังหวัด
ขอนแกํน

นุสรา สุวรรณโชติ,
สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์,

8 กรกฎาคม
2559

การใช๎ประโยชน์ใน โรงพยาบาล
เชิงสาธารณะ
สํงเสริมสุขภาพ
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วิจัย

25

26

27

ผู้แต่ง

วันที่นาไปใช้

การนาไปใช้

ผู้ใช้

Related Protein 2 ในเนื้อ
งอกเต๎านมสุนัข

สุธิดา จันทร์ลุน,
ธนาคาร นะศรี

Egocetric Network of
Food Sharig Between
Households of Villages
With High and Low of
Opisthorchis Viverrini in
Fection in Lawa Area,
Thailand
Toward integrated
opisthorchiasis control in
northeast Thailand : The
Lawa project

Warapohon
Phimpraphai,
Sirikachorn
Tangkawattana,
Suwicha Kasemsuwan,
Banchob Sripa

8 กรกฎาคม
2559

การใช๎ประโยชน์ใน ตําบลหนองกุง
เชิงสาธารณะ
ธนสาร อําเภอภู
ด๎านคุณภาพชีวิต เวียง จังหวัด
ขอนแกํน

บรรจบ สรีภา,
สิริขจร ตังควัฒนา,
เทวราช หล๎าหา,
ศศิธร แก๎วเกษ,
Frank F. Mallory,
John F. Smith,
Bruce A. Wilcox
Somphanh
Bounyavong,
Wuttipong
Phumrattanaprapin,
Kanol Kamneng,
Sujaree Ingprasert,
Somboon
Sangmaneedet

7 กรกฎาคม
2559

การใช๎ประโยชน์ใน หมูํบ๎าน ตําบล
เชิงสาธารณะ
หนองกุงธนสาร
ด๎านคุณภาพชีวิต อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแกํน

8 กรกฎาคม
2559

การใช๎ประโยชน์ใน ตําบลหนองกุง
เชิงสาธารณะ
ธนสาร อําเภอภู
ด๎านสุขภาพ
เวียง จังหวัด
ขอนแกํน

Use of Galangal [Alpinia
galanga] Water Extract
Agaimst Caecal
Coccidiosis [Eimeria
tenella] in Broilers

ด๎านสุขภาพ

24

ตําบลหนองกุง
ธนสาร

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวชี้วัด
ร๎อยละจํานวนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
ที่ได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํ
ตํอจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนงานวิจัยระดับชาติ
จํานวนงานวิจัยระดับนานาชาติ
จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งหมด
ระดับคะแนนที่ได๎

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีปฏิทิน 2556
ปีปฏิทิน 2557
ปีปฏิทิน 2558
31.51%
56.75%
51.35%

14
18
73
2.30

16
26
74
5

15
23
74
2.05

แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ
No
1

2

3

4

Document title,
Reference.
Characterization of
Antimicrobial
Resistance in
Salmonella enterica
Isolated from Pork,
Chicken Meat, and
Humans in
Northeastern Thailand
In vitro Adsorption
Study of Zearalenone
by Thai Bentonite and
Mineral clays
Expression of
Metallothionein Protein
Relating to Proliferative
Cell index in Malignant
Feline Mammary
Tumors Using High
Throughput Tissue
Microarray Technique
Cathelicidin Responded
to Streptococcus
agalactiae and
Associated with the

Author(s)

Date

Source title

Quality

Sinwat N.
Angkittitrakul S.
Chuanchuen R.

Sep
2015

Foodborne Pathog
Dis. 12(9): 759-765.

scopus

S Wongtangtintan,
N Silaratana,
U Tengjaroenkul,
K Pimpukdee
B Tengjaroenkul
Rungsipipat A,
Sitthicharoenchai P,
Marlow P,
Prutthithaworn P,
Tangkawattana S,

Sep
2015

Livestock Research for
Rural Development.
27(9) 2015.

scopus

Nov
2015

Comparative Clinical
Pathology. 1-9

isi,scopus

Pongthaisong P,
Katawatin S,
Thamrongyoswittayakul C,

Dec
2015

Thai Journal of
Veterinary
Medicine. 45(4),
651-655

isi,scopus

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No

5

6

7

8

9

10

Document title,
Reference.
Severity of Subclinical
Mastitis
Occurrence and
Diversity of Giardia
duodenalis
Assemblages in
Livestock in the UK

Effect of Acarbose on
Postprandial Blood
Glucose Concentrations
in Healthy Cats Fed
Low and High
Carbohydrate Diets
Acute and subchronic
toxicity of metal
complex azo acid dye
and anionic surfactant
oil on fish Oreochromis
niloticus
Heterophil Phagocytic
Activity Stimulated by
Lactobacillus salivarius
L61 and L55
Supplementation in
Broilers with
Salmonella Infection
Efficacy of Live H120
Strain Against Variant
Genotype Infectious
Bronchitis Virus Isolated
in Thailand in Broiler
Chickens
Vittricication of Thai
Native Cattle Oocytes:
Effects Of Ethylene
Glycol Concentrations
and Exposure Time,

Author(s)

Date

Source title

26

Quality

Minetti C,
Taweenan W,
Hogg R,
Featherstone C,
Randle N,
Latham S,
Wastling J,
Singh R,
Rand J,
Coradini M,
Morton J,

Jan
2015

Transboundary and
Emerging
Diseases. 61(6),
e60-e67

isi,scopus

Sep
2015

Journal of Feline
Medicine and
Surgery. 17(10),
848-857

isi,scopus

Amwele H,
Papirom P,
Chukanhom K,
Beamish B,
Fredrick H,
Petkam R,
Sornplang P,
Leelavatcharamas V,
Soikum C,

Jan
2015

Journal of
Environmental Biology.
36(1), 199-205

isi,scopus

Nov
2015

Asian-Aust. J. Anim. Sci.
(Asian-Australasian
Journal of Animal
Sciences). 28(11),
1657-1661

isi,scopus

Pohuang T,
Sasipreeyajan J,

Nov
2015

Thai Journal of
Veterinary Medicine.
45(3), 411-418

isi,scopus

Chasombat J,
Vongpralub T,
Sirisathien S,
Phasuk Y,
Sonseeda P,

May
2015

CRYOLETTERS.
36(3), 165-173

isi
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No

11

12

13

14

15

16

Document title,
Reference.
Linoleic Acid Albumin
and Cholesterol-loaded
Methyl-B-Cyclodextrin
A potent Neutralizing
IgM mAb Targeting the
N218 Epitope on E2
Protein Protects Against
Chikungunya Virus
Pathogenesis
Screening of Lactic Acid
Bacteria as Potential
Probiotics in Beef Cattle
Synchronization of
Ovulation with Human
Chorionic Gonadotropin
in Lactating Dairy Cows
with Ovarian Cysts
During Heat Stress
Antibacterial Activity
and GenotypicPhenotypic
Characteristics of
Bacteriocin-producing
Bacillus subtilis KKU213:
Potential as a Probiotic
Strain
Decreased Plasma
Chromogranin A361-372
(Catestatin) but not
Chromogranin A17-38
(Vasostatin) in Female
Dogs with Bacterial
Uterine Infection
(Pyometra)
A Large Cohort of
Beta(+)-thalassemia in
Thailand: Molecular,
Hematological and

Source title

27

Author(s)

Date

Quality

Lam S,
Nyo M,
Phuektes P,
Yew C,
Tan Y,
Hann Chu J,
Puphan K,
Sornplang P,
Uriyapongson S,
Navanukraw C,
Navanukraw C. N,
Khanthusaeng V. K,
Kraisoon A. K,
Suwannarit D. S,
Jarassaeng C. J,
Aiumlamai S. A,
Khochamit N,
Siripornadulsil S,
Sukon P,
Siripornadulsil W,

NovDec
2015

mAbs. 114(12),
1178-1194

isi,scopus

Sep
2015

Pakistan Journal
of Nutrition.
14(8), 474-479

isi,scopus

Apr
2015

Tropical Animal Health
and Production.
47(4), 1-7

isi,scopus

Jan
2015

African Journal
of Microbiology
Research.
170(1), 36-50

isi,scopus

Jitpean S,
Stridsberg M,
Pettersson A,
Hoglund O,
Holst B,
Hagman R,

Jan
2015

BMC Veterinary
Research. 2015
(Doi 10.1186/s12917015-0328-6), 1-8

isi,scopus

Yamsri S,
Singha K,
Prajantasen T,
Taweenan W,

Jan
2015

Blood Cells Molecules
and Diseases.
54(2), 164-169

isi,scopus
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No

Document title,
Reference.
Diagnostic
Considerations

17

DNA-interacting and
Biological Properties of
Copper(II) Complexes
from Amidino-Omethylurea

18

Efficacy of Guava Leaf
Extract as Alternative
Pre-milking Teat
Dipping in Reducing
Teat–end Bacterial
Load of Milking Dairy
Cows
Immunodiagnosis of
Opisthorchiasis using
Parasite Cathepsin F

19

20

21

Immunolocalization of
Oxytocin Receptor in
the Bitch Cervix at
Different Phase of
Estrous Cycle
SCCmec IX in Meticillinresistant
Staphylococcus aureus
and Meticillin-resistant
Coagulase-negative
Staphylococci from Pigs
and Workers at Pig
Farms in Khon Kaen,
Thailand

Author(s)
Fucharoen G,
Sanchaisuriya K,
Fucharoen S,
Meenongwa A,
Brissos R,
Soikum C,
chaveerach P,
Gamez P,
Trongpanich Y,
Chaveerach U,
Kummee P,
Borisutpeth M,
Chanlun S,
Kanbutra P,
Chanlun A,

Teimoori S,
Arimatsu Y,
Laha T,
Kaewkes S,
Sereerak P,
Tangkawattana S,
Brindley P,
Sripa B,
Prapaiwan N,
Srisuwatanasagul S,
Kunkitti P,
Moonarmart W,
Manee-In S,
Sinlapasorn S,
Lulitanond A,
Angkititrakul S,
Chanawong A,
Wilailuckana C,
Tavichakorntrakoo R,
Chindawong K,
Seelaget C,
Krasaesom M,

Date

Source title

28

Quality

Jan
2015

New Journal of
Chemistry.
1, 664-675

isi,scopus

Sep
2015

International Journal
of Pharmacy and
Pharmaceutical
Sciences.
7(9), 434-438

scopus

Sep
2015

Parasitology Research.

isi,scopus

Oct
2015

Pakistan Veterinary
Journal.
35(4), 484-488

isi,scopus

Sep
2015

Journal of Medical
Microbiology.
64(9), 1087-1093

isi,scopus

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No

Document title,
Reference.

Author(s)

Date

Source title

29

Quality

Chartchai S,
22

23

The ability of Feline
Spermatozoa in
Different Epididymal
Regions to Undergo
Capacitation and
Acrosome Reaction
Toward Integrated
Opisthorchiasis Control
in Northeast Thailand:
The Lawa Project

Kunkitti P,
Bergqvist A,
Sjunnesson Y,
Axnér E,

Sep
2015

Sripa B,
Tangkawattana S,
Laha T,
Kaewkes S,
Mallory F,
Smith J,
Wilcox B,

Jan
2015

Animal Reproduction
Science.

isi,scopus

Acta Tropica.
141(PB), 361-367

isi,scopus

วารสารระดับชาติ
No

Document title, Reference.

1

ภาวะกีบอักเสบจากความเป็นกรดใน
กระเพาะหมัก: ผลกระทบตํอผลผลิตน้ํานม
และระบบสืบพันธุ์ในโคนม
เนื้อในเมล็ดยางพารา: วัตถุดิบทางเลือก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม
การแสดงออกของโปรตีน Secreted
Frizzled-related protein 2 ในเนื้องอก
ผิวหนังและเนื้องอกเต๎านมสุนัข

2
3

4

ซัลโมเนลลาในน้ําดื่มจากฟาร์มไกํเนื้อ และ
รูปแบบการดื้อยาเปรียบเทียบกับเชื้อที่แยก
จากผู๎ปุวยในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกํน

5

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์
กับการติดเชื้อบิดในลูกโคนมในเขตจังหวัด
ขอนแกํน
ผลของแบคทีเรีย Lactobacillus reuteri
MD5-2 ที่แยกได๎จากกระพุ๎งไส๎ใหญํของ
เป็ดเทศตํอการเจริญเติบโตคําเคมีเลือด
และลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของ
กระพุ๎งไส๎ใหญํของเป็ดเทศและไกํเนื้อ

6

Author(s)

Date

Source title

สุวลักษณ์ ศรีสุภา,
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

ก.ค.-ธ.ค.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(2), 171-196

นวรัตน์ ผอบงา,
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
ธนาคาร นะศรี,
สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์,
นุสรา สุวรรณโชติ,
สุธิดา จันทร์ลุน
บงกช นพผล,
อิทธิพล อภิรักษ์,
รัตนตรัย ไชยสิงห์,
วิเศษกศิต สิงห์กิ้ง
บําเพ็ญ แก๎วมุงคุน,
วีรพล ทวีนันท์

ก.ค.-ธ.ค.
2558
ก.ค.-ธ.ค.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(2), 151-170
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(2), 122-131

ก.ค.-ธ.ค.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(2), 108-121

ก.ค.-ธ.ค.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(2), 95-107

ชูชาติ กมลเลิศ,
ปรียาภรณ์ สุระชน,
พรรณชมพู มํวงลาย,
วิไลลักษณฺ์ ศิริพรอดุลย์ศิลป์,
พีระพล สุขอ๎วน,

ก.ค.-ธ.ค.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(2), 132-150
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Document title, Reference.

Author(s)

Date

30

Source title

กชกร ดิเรกศิลป์
7

8

9

ผลการใช๎รูปแบบการสอนตามแนวคิด
constructivism และ metacognition
รํวมกับความรู๎ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์
เป็นฐานเพื่อพัฒนาความเข๎าใจคําศัพท์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลักษณะทางโมเลกุลของยีนเอสวันของเชื้อ
ไวรัสหลอดลมอักเสบติดตํอชนิดที่ทําให๎เกิด
รอยโรคที่ไตซึ่งเพาะแยกเชื้อได๎จากการ
ระบาดในจังหวัดเชียงใหมํของประเทศไทย
การตรวจสอบเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช๎าง
เอเซียจากตัวอยํางอวัยวะและการกวาดงวง

10

The Use of Electro-acupuncture to
Reduce Stiffness of Longissimus
dorsi in Thoroughbred Racehorse
having Clinical back pain

11

การศึกษาปัญหาระบบทางเดินหายใจสํวน
ต๎นในม๎าแชํงโทโรเบรด โดยใช๎กล๎องวีดีโอ
เอนโดสโคป

12

การใช๎จํายเงินของนักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกํน
Occurrence of Campylobacter and
Correlation between Campylobacter
Concentration in Broiler Cecal
Contents and Chicken at Broiler
Farms from Roi-Et province,
Thailand

13

14

15

Prevalence and Associated Risk
factors of Eimeria in Dairy Calves in
Khon Kaen province
การเปรียบเทียบฤทธิ์ต๎านเชื้อแบคทีเรียของ
สารสกัดหยาบ Clausena lansium
Skeels (มะไฟจีน) และ Clausena

สุวิทย์ อุปสัย,
ทัศนีย์ บุญเติม

ก.ค.-ก.ย.
2558

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
10(3), 19-33

ธวัชชัย โพธิ์เฮือง,
สุชีวา จันทร์หนู,
สุวิทย์ โชตินันท์

ก.ค.2558

เชียงใหมํสัตวแพทยสาร.
13(2), 81-91

บพิธ ปุยะติ,
ภัทร เจริญพันธ์,
เบญจมาส บุญศาสตร์,
ขวัญเกศ กนิษฐานนท์,
จารุวรรณ คําพา
Suphannika
Phutthachalee,
Suchart Wattanachai,
Prasarn Tangkawattana,
Pavin Saihoo
สุพรรณิกา พุทธชาลี,
สุวลักษณ์ ศรีสุภา,
รักษ์พล เดชคง,
สุชาติ วัฒนชัย
ชุลีพร ศักดิ์สงําวงษ์

พ.ย.2558

เชียงใหมํสัตวแพทยสาร.
13(3), 153-164

ม.ค.-มิ.ย.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(1)

ม.ค.-มิ.ย.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(1)

ม.ค.-มิ.ย.
2558
ม.ค.-มิ.ย.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(1)
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(1)

ม.ค.-มิ.ย.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(1)

ม.ค.-มิ.ย.
2558

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
25(1)

Montira Yossapol,
Pimsuree Ussawingowit,
Taradon Luangtongkum,
Pravate Tuitemwong,
Nipa Chokesajjawatee,
Bongkot Noppon,
Prapansak Chaveerach
Bamphen
Keomoungkhoun,
Weerapol Taweenan
อารินี ชัชวาลชลธีระ,
กชกร ดิเรกศิลป์,
นภดล สมผล,
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wallichii Oliv (เพี้ยฟาน) ในการต๎านเชื้อ
Staphylococcus aureus ที่กํอโรคเต๎านม
อักเสบในโค

Author(s)

Date
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Source title

จินดา หวังบุญสกุล,
ฉวี เย็นใจ,
นิสา มุทุตานนท์,
วนิดา เกียรติเจริญเสรี,
ขันน้ําทอง พูลน๎อย

ตารางที่ 11 งานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศที่ติดอันดับ 1-400 World Ranking
ตัวชี้วัด
การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก
ค่าคะแนนที่ได้

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559
6
4
8
5
4
5

แบบรายงานผลงานวิจัย
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

1 Effect of acarbose on postprandial
blood glucose concentrations in
healthy cats fed low and high
carbohydrate diets
2 Distribution and Genetic Profiles of
Campylobacter in Commercial
Broiler Production from Breeder to
Slaughter in Thailand

3 A potent neutralizing IgM mAb
targeting the N218 epitope on E2
protein protects against
Chikungunya virus pathogenesis

4 Immunolocalization of oxytocin

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ์

Singh R,
Rand J,
Coradini M,
Morton J,
Prachantasena S,
Charununtakorn P,
Muangnoicharoen S,
Hankla L,
Techawal N,
Chaveerach P,
Tuitemwong P,
Chokesajjawatee N,
Williams N,
Lam S,
Nyo M,
Phuektes P,
Yew C,
Tan Y,
Hann Chu J,
Prapaiwan N,

J Feline Med
Surg

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์
ตุลาคม 2558

PLOS ONE

กุมภาพันธ์ 2559

mAbs

พฤศจิกายนธันวาคม 2558

Pakistan

ตุลาคม 2558
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ที่

ชื่อโครงการวิจัย
receptor in the bitch cervix at
different phase of estrous cycle

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ์

Srisuwatanasagul S,
Kunkitti P,
Moonarmart W, Manee-In
S,
Singh R,

Veterinary
Journal

5 Role of Samatostatin in the
regulation of insulin secretion in the
hyperinsulinemic state in humans,
cats and horses
6 Immunodiagnosis of opisthorchiasis Teimoori S,
using parasite cathepsin F
Arimatsu Y,
Laha T,
Kaewkes S,
Sereerak P,
Tangkawattana S.,
Brindley P,
Sripa B,
7 Efficacy of Live H120 Strain against Pohuang T.,
Variant Genotype Infectious
Sasipreeyajan J.
Bronchitis Virus Isolated in Thailand
in Broiler Chickens
8 Characterization of Antimicrobial
Sinwat N.
Resistance in Salmonella 32nteric
Angkittitrakul S.
Isolated from Pork, Chicken Meat,
Chuanchuen R.
and Humans in Northeastern
Thailand

32

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์

Co-Reserch

28 สิงหาคม
2558 – 15
มีนาคม 2559

Parasitol Res

ธันวาคม 2558

THAI JOURNAL
OF VETERINARY
MEDICINE

กันยายน 2558

Foodborne
Pathog Dis

กันยายน 2558
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ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของคณะ อย่างเป็นทางการ กับสถาบันในประเทศ ได้แก่
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแกํนและองค์กรปกครองสํวนท๎อ งถิ่น 224 แหํง (รณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าในวัด
จังหวัดขอนแกํน)
2. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแกํน (ยุทธศาสตร์เนื้อนมไขํ จังหวัดขอนแกํน)
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดเลย กับสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
(เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนและสร๎างเศรษฐกิจโลก)
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน ได๎แกํ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เพื่อรํวมมือในด๎านผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์)
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. องค์การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย(อสค)
9. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้ําดี มหาวิทยาลัยขอนแกํน
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของคณะ อย่างเป็นทางการ กับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่
ระดับมหาวิทยาลัย
1. Nippon Veterinary and Life Science University, Japan
2. College of Animal Science and Technology, Southwest University, The People’s Republic of China
3. Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra Malaysia, Malaysia
4. Rakuno Gakuen University, Japan
5. Faculty of Agriculture, National University of Laos, Lao People’s Democratic Republic
ระดับคณะ
6. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands
7. Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural University, Indonesia
8. Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University, Indonesia
9. Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam Univesity, Vietnam
เป็นสมาชิกขององค์กรระดับนานาชาติ
10. South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA)
11. Asian Association of Veterinary Schools (AAVS)
หน่วยงาน/องค์กร/มหาวิทยาลัยที่ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษา บุคลากร และงานวิจัย
1. University of Hannover, Germany
2. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural Sciences,
Sweden
3. Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University, The United States of America
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การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
ชื่อการประชุมสัมมนา : ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual
International Conference (KVAC) ครั้งที่ 17 หัวข๎อ Veterinary Practice towards One-Health
วัน/เดือน/ปี ที่จัด : 24-25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแกํน
วัตถุประสงค์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน รํวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกํน กรมปศุสัตว์
โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริหารจัดการผู๎ปุวยมะเร็งทํอน้ําดี
(CASCAP) กลุํม วิจ ัย เทคโนโลยีการปูอ งกันโรคในปศุส ัตว์ และสมาคมศิษย์เกําคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกํนจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual
International Conference (KVAC) ครั้งที่ 17 ซึ่งในพิธีเปิดได๎รับเกียรติจาก น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกลําวเปิดการประชุม โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝุายวิจัย
และการถํายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกํน ให๎เกียรติทําหน๎าที่กลําวต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมประชุม สําหรับ
การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอข๎อมูลความรู๎ เทคโนโลยีทาง
วิชาการที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สํงผลตํอสุขภาพคนและสัตว์ สร๎างเครือขํายความ
รํวมมือระหวํางนักวิชาการ สถาบัน หนํวยงาน ตลอดจนเป็นเวทีนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาสัตวแพทย์
และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล๎วยังเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ทางด๎านวิชาการให๎แกํศิษย์เกําคณะสัตวแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแกํน อีกชํองทางหนึ่ง และแนวคิดหลักในด๎ านการให๎ความสําคัญกับสุขภาพหนึ่ง
เดียว (One Health) คณะก็ได๎ดําเนินการมาอยํางตํอเนื่อง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้มี
ผู๎เข๎ารํวมประชุมทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ ประกอบด๎วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการด๎านปศุ
สัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาและปริญญาตรี โดยมีบุคลากรที่สนใจเข๎ารํวมในการ
ประชุมกวํา 500 คน
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ตารางที่ 12 บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ
1

ชื่อ-สกุล
รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

สถาบัน/ประเทศ
Manila, Philippines

ระยะเวลา
1-3 ต.ค. 58

2

สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทะโคตร

2-19 ต.ค. 58

3

ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

Swedish University
of Agricultural
Science (SLU),
Sweden
Melaka, Malaysia

4

ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

Los Banos
University,
Philippines

11-17 ต.ค. 58

5

ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

Quezon,
Philippines

24-28 ต.ค. 58

6

ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง

26–30 พ.ย. 58

7
8

ผศ.กชกร ดิเรกศิลป์
อ.พัชรา เผือกเทศ

9

ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

Hoang Anh Gia Lai
(HAGL)
Farm, Vietnam
Faculty of
Agriculture,
Tottori University,
Japan
Faculty of
Agriculture,

5-7 ต.ค. 58

10–13 ม.ค. 59

24–26 ม.ค. 59

วัตถุประสงค์
ประชุมวิชาการนานาชาติ
1st Parasitology
symposium
ฝึกงานภายใต๎ MOU

ประชุมเชิงปฎิบัติการ
“One Health Workshop
On Integrating One Health
Concept Among Public
Health Practitioners”
ประชุมวิชาการ
“Invitation to attend the
Companion Modeling
training”
ประชุมวิชาการ
“The Asian Pig Veterinary
Society (APVS) 2015” และ
Poster Presentation
“Comparative study of
using metal acid chrlates
and metal methionine
complexes on cullling rate
of sows”
วิทยากรงานสัมมนาวิชาการ
“การจัดการฟาร์มโคเนือ้ ”
วางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
บุคลากร และหารือเรือ่ งการ
เรียนการสอนและการวิจัย
รํวมกันในอนาคต
ประชุมวิชาการ “Lao case
study on parasite food-

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
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ชื่อ-สกุล

10 รศ.บงกช นพผล

Kyoto, Japan

11 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ

Hanoi, Vietnam

12 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

Shanghai, China

13 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ
14 ผศ.กชกร ดิเรกศิลป์

The University of
Georgia, USA

วัตถุประสงค์
borne diseases in
southern part of Laos –
approaches and initial
challenges using a cross
sectorial approach”
29–31 มี.ค. 59 ประชุมวิชาการนานาชาติ
“Global Conference on
Life Science & Biological
Engineering (GLSBE 2016)”
27-31 มี.ค. 59 ประชุมสัมมนาความคืบหน๎า
“SEAOHUN Workshop on
Revisited KPIs and
Executive Board Meeting”
4 – 8 เม.ย. 59 ประชุมงานวิจัย
“Control and Elimination
of Helminth Zoonoses in
the Greater Mekong Subregion”
19–25 เม.ย. 59 หารือทางวิชาการและลงนาม
MOU รํวมกับผู๎บริหาร มข.

15 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม

Shizuoka, Japan

12-15 พ.ค. 59

16 รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

TH Milk Farm,
Nghean, Vietnam
College of Animal
Science and
Technology,
Southwest
University, China
Dublin, Ireland

17 ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา
18 ผศ.สุชาติ วัฒนชัย

19 รศ.สรรเพชญ อังกิตติตระกูล
20 ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์

สถาบัน/ประเทศ
National
University of Laos
(NUOL), Laos

36

ระยะเวลา

ผู๎แทนสัตวแพทย์ของสมาพันธ์
ขี่ม๎านานาชาติในการแขํงขันขี่
ม๎าเอนดูแรนซ์ รายการ Izu
Panorama Ride/Star
System Challenge Cup
17–20 พ.ค. 59 ศึกษาดูงานที่ฟาร์มโคนม TH
milk Farm
23–28 พ.ค. 59 ศึกษาดูงานและดูแลนักศึกษา
ภายใต๎ MOU

5–12 มิ.ย. 59

นําเสนอผลงานทางวิชาการ
“24th International Pig
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ชื่อ-สกุล
21 รศ. ฟุานําน สุขสวัสดิ์

22 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม

23 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

24 ผศ.คณิต ชูคันหอม
25 ผศ.สุชาติ วัฒนชัย

26 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

27 น.สพ.ปิยศักดิ์ วิภูศกั ดิ์
28 ผศ.เจษฎา จิวากานนท์

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

37

วัตถุประสงค์
Veterinary Society
Congress (IPVS)” และ “8th
European Symposium of
Porcine Health
Management (ESPHM) ”
Montana, USA
9–15 มิ.ย. 59 กรรมการสัตวแพทย์
ประจําการแขํงขันขี่มา
Endurance รายการ Fort
Howes Endurance Rides
80 km, 90 km, 100 km,
160 km, Ashland,
Montana, USA
Vinh city, Vietnam 25-30 พ.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“One Health Core
Competencies” และเป็น
วิทยากรบรรยายเรื่อง
Leadership and
Management
Salangor, Malaysia 30 พ.ค.–1 มิ.ย. อาจารย์นิเทศนักศึกษาใน
59
โครงการสหกิจศึกษา ASEAN
มข. ณ Salangor, Turf club,
Malaysia
Shanghai, china
15–18 มิ.ย. 59 ประชุมวิชาการ ”The Third
Symposium on
Surveilance-Response
System Leading to
Tropical Disease
Elimination ณ Hope Hotel,
Shanghai”
University
20 มิ.ย.–4ก.ค. ศึกษาดูงานด๎านสุขภาพสัตว์
of Putra, Malaysia
59
Kenya
12 – 14 ก.ค. 59 ประชุมเชิงปฎิบัติการ วางแผน
เพื่อพัฒนาข๎อเสนอ
โครงการวิจัยตํอ The
Wellcome Trust, Our
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ชื่อ-สกุล

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

29 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม

Phnom
Penh, Cambodia

20-22 ส.ค. 59

30 ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
31 นายอดิศักดิ์ สังข์แก๎ว

Osaka, Japan

21–28 ส.ค. 59

32 ผศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

Osaka, Japan

19-26 ส.ค. 59

33 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม

Nagano, Japan

2 - 3 ก.ย. 59

34 อ.ศิรญ
ิ ญา ฤกษ์อยูํสุข

Bolikamxay, Laos

13-15 ก.ย. 59

38

วัตถุประสงค์
Planet Our Health Call
เรื่อง “Reducing Livestock’s
contribution to
antimicrobial resistance in
low – and middle-income
countries”
รํวมงานกีฬาขี่ม๎า Endurance
รายการ 20 KMS & 40 KMS
Endurance Competition
(1st Round Sea Game
Qualifiers)
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
เรื่องในงาน AAAP Animal
Science Congress
พบคณาจารย์นักวิจัยใน
สถาบันการศึกษาตํางๆ และ
เข๎ารํวมประชุมวิชาการ The
17th AAAP Animal Science
Congress พร๎อมทั้งนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบ Oral
presentation เรื่อง Efficacy
of Thai Bentonite to
ameliorate the adverse
effects of the mixed
aflatoxin and fumonisin
contaminated in diet in
Cherry Valley ducks
ประธานผู๎ตัดสินฝุายสัตวแพทย์
ฯ ประจําการแขํงขันขี่ม๎า
Endurance รายการ The
17th All Japan Endurance
Championships
วิทยากรในโครงการบูรณาการ
ความรํวมมือทางวิชาการสูํ
ชุมชนในแระเทศอนุภาคลุํมน้ํา
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ชื่อ-สกุล

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

35 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

Vietnam

25-30 ก.ย.59

36 ผศ.เจษฎา จิวากานนท์

Hague,
The Netherlands

26–28 ก.ย. 59

39

วัตถุประสงค์
โขง (ไทย-ลาว)
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
“The Global Institution
training (GHI Training) in
Vietnam”
ประชุมวิชาการนานาชาติ The
4th International on
Responsible Use of
Antibiotics in Animals,
Oral presentation เรื่อง
“Multiresistant E. coli in
small vs. large scale pig
farms in North Eastern
Thailand”

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
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ตารางที่ 13 นักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศ
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ค่าคะแนนที่ได้

2556

2557

2558

18.21

4.27

4.25

108
604
5*

25
586
1**

25
587
4.25**

หมายเหตุ * หมายถึง นับจานวนมากกว่า 60 ชั่วโมง ** หมายถึง นับจานวน 180 ชั่วโมงหรือ 3 เดือน

แบบรายงาน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี
เดือน

วัน

ชม.

1

นายวรากร ติยวัฒนาโรจน์

Hannover University, Germany

18 ก.พ.-21 พ.ค. 59

3

4

-

2

น.ส.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข

20 ก.พ.–14 พ.ค. 59

2

25

510

3

นายกัณวีร์ สวํางเนตร

2

29

546

4

นายคุณากร ชํวยศรี

2

29

546

5

นายวรากร ติยวัฒนโรจน์

-

26

156

6

น.ส.ภวรัญชน์ ปลอดกระโทก

-

26

156

7

น.ส. วัชรี ศิลป์ประเสริฐ

Freie Berlin University,
Germany
Faculty of Veterinary Science,
Nippon Veterinary and Life
Science University, Tokyo,
Faculty
Japan of Veterinary Medicine,
Utrecht University, The
Netherland

-

15

90

8

น.ส. สิริกร สุภารัตน์

-

15

90

9

น.ส. ชลลดา จันทรวิชัย

-

15

90

10

น.ส. ณัฐนิชา มุกนําพร

-

15

90

11

น.ส. กาญจนา สุขสมเพียร

-

15

90

12

น.ส. เฉลิมฉัตร ณ หนองคาย

-

15

90

13

น.ส.ศกลวรรณ บุบผาเฮ๎า

-

15

90

14

น.ส. ปภาวี เทพรินทร์

-

15

90

15

นายณัฎฐพล พิชิตฉัตรพงศ์

-

15

90

16

น.ส.ธวัลรัตน์ ตั้งวงสินธิ์

-

14

84

17
18

น.ส.นับดาว วงศ์คงเดช
น.ส.ธิดารัตน์ สิทธิศักดิ์

-

14
14

84
84

19

น.ส.เยาวภา ตวงธนานันท์

-

14

84

20

น.ส.จิตตรี เจษฎาปกรณ์

-

14

84

College of Animal Science and
Technology, Southwest
University, China

Faculty of Veterinary Medicine,
University Putra Malaysia,
Malaysia

22 ก.พ.–20 พ.ค. 59
30 พ.ค.-24มิ.ย. 59

21 พ.ค–
4 มิ.ย. 59

20 มิ.ย.–4 ก.ค. 59

Faculty of Veterinary Medicine,
30 ก.ค.-12 ส.ค. 58
Chung Hsing National University
Faculty of Veterinary Science,
Nippon Veterinary and Life
Science University, Japan

1-14 ต.ค. 59
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

21

น.ส. เมลดา อธิกานนท์

22

น.ส. ณัฐชยา แก๎วไธสง

23

น.ส. วรานันทน์ รู๎ทวีผล

24

นาย ติณห์ ผลเกิด

ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี
เดือน

สถาบัน/ประเทศ

23 พ.ค.–
3 มิ.ย. 59
Faculty of Veterinary Medicine,
1–12 ก.ค. 59
Chung Hsing National University

วัน

ชม.

-

12

72

-

12

72

-

12

72

-

12

72

นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

1

Mr.Doan Quac Viet

2

Mr.Dang Duy Khai

3

Mr. Pranab Paul

สถาบัน/ประเทศ
Nong Lam U. Vietnam

ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี

9 ส.ค.-10 พ.ย.

Chittagong Veterinary 26 ก.ย.–12
and Animal Science
ต.ค. 59
University, Bangladesh (2 สัปดาห์)

จานวน
เดือน

จานวนวัน

จานวนชม.

1

-

180

1

-

180

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

1

-

-

1

-

180

1

-

180

1

-

180

1

-

180

4

Mr. Sonnet Podder

5

Miss Maria Rademacher

6

Aulia Atika Mulyandari

7

Miss Oktaviani Nur Indarwati

8

Miss Siti Fairuz Hazwani Bt Rusli

9

Miss Nursyammimi Bt Abdul Hadi

10

Miss sharidatul Amria Bt Umran

11

Miss Zuliyana Bt Adnan

12

Miss Nur Ain Bt Abd Aziz

1

-

180

13

Mr. Xie Dongsheng

1

-

180

14

Miss Qu Zheng

1

-

180

1

-

180

1

-

180

1

-

180

1

-

180

15

Miss Lu Jinjin

16

Miss Xiao Rui

17

Miss Wu Mengyun

18

Miss Huang Xinyi

19

Mr. Yu-Te, Lin

20

Mr. Yu – hung, Sun

21

Mr. Prabir Dev

22

Mr. Mominul Islam

23

Miss Anna Ahlen

24

Miss Nora Signer

University of of
Leipzig, Germany

University Malaysia

College of Animal
Science and
Technology,
Southwest University,
china

23 มี.ค.–23
เม.ย. 59
(1 เดือน)
16 ก.ค.–16
ส.ค. 59
(1 เดือน)

1–30 ส.ค. 59
(1 เดือน)

National Chung Hsing
Taiwan, Taiwan

1–30 ส.ค. 59
(1 เดือน)

1

-

180

1

-

180

Chittagong University,
Bangladesh

1–30 ก.ย. 59
(1 เดือน)

1

-

180

1

-

180

Swedish University of
Agricultural Sciences

1 ก.ย.–30 ต.ค
59 (2 เดือน)

2

-

366

2

-

366
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ผลลัพธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
ตารางที่ 14 บริการวิชาการแก่สังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

ว.ด.ป.
3 ตุลาคม 2558

2

14 มกราคม 2559

4 กุมภาพันธ์ 2559

3

5-15 มกราคม 2559

รายละเอียดการให้บริการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกับ มูลนิธิศ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม จัดสัมมนา
“การทําวีลแชร์ (Wheelchair) เพื่อสุนัขและแมวพิการ” ครั้งที่ 4 ณ ห๎องประชุม
VM 3102 อาคารพิเชฏฐ์ฯ มีผู๎เข๎ารํวมการสัมมนาทั้งหมด 124 คน การสัมมนามี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการสัมมนาครั้งนี้ได๎มีสุนัขที่เข๎ารับบริการด๎วย
จํานวน 12 ตัว
โครงการควบคุ มประชากรสุ นั ขและแมวในพื้ นที่ จั งหวั ดขอนแกํ น ประจํ าปี
การศึกษา 2558 ให๎บริการวิชาการแกํสังคม ณ วัดเกษรวนาราม บ๎านโกทา ตําบล
ศิลา อํ าเภอเมื อง จั งหวั ดขอนแกํ น โดยมี คณาจารย์ ภาควิ ชาศั ลยศาสตร์ และ
วิทยาการสืบพันธุ์ และนายสัตวแพทย์ประจําโรงพยาบาลสัตว์ ประกอบด๎วย ผศ.
สพ.ญ.ดวงเดือน แกํนค๎างพลู ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี
จิตรเพียร ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม สพ.ญ.นิตยา บุญบาล สพ.ญ.กวินทรา อัยรา
น๎อย และ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ ผู๎ชํวยคณบดีฝุายโรงพยาบาลสัตว์ ด๎านบริหาร
รวมทั้งนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ชํวยเหลือดูแลสุขภาพและทํา
หมันคุมกําเนิดสุนัขและแมวภายในวัด มีจํานวนสัตว์เลี้ยงที่เข๎ารํวมโครงการ
แบํงเป็นสุนัข 10 ตัว และแมว 14 ตัว รวมทั้งสิ้น 24 ตัว
โครงการควบคุ มประชากรสุ นั ขและแมวในพื้ นที่ จั งหวั ดขอนแกํ น ประจํ าปี
การศึ ก ษา 2558 ให๎ บ ริ ก ารวิ ช าการแกํ สั ง คม ณ สถานสงเคราะห์ สั ต ว์
hope4angles ตําบลโคกงาม อําเภอบ๎านฝาง จั งหวั ดขอนแกํน เป็นครั้งที่ 2
โครงการนี้มีจํานวนสัตว์เลี้ยงที่เข๎ารํวมโครงการ ทั้งหมด 42 ตัว แบํงเป็นสุนัข 31
ตั ว และแมว 11 ตั ว ทั้ งนี้ เวชภั ณฑ์ ร๎ อยละ 70-80 เป็ นสํ วนที่ เหลื อจาก
โครงการ "ศิษย์เกําสัตวแพทย์อาสารักษ์สัตว์ ครั้งที่ 2" ณ อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี
การฝึกภาคสนามรํวม มหาวิทยาลัยขอนแกํ น ครั้ งที่ 33 มีนั กศึ กษาเข๎ารํวม
โครงการการฝึ กภาคสนามรํวมทั้ งสิ้ น 561 คน ประกอบด๎ วยนั กศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ซึ่งประกอบด๎วยนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์
และคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชี ย โดยโครงการได๎ แบํงนักศึกษาประจํ าอยูํตามเขตหมูํ บ๎ านตํางๆ แบํ งเป็ น
ทั้งสิ้น 4 เขต ดังนี้ บ๎านโคกสูง ตําบลน้ําพอง (เขต 1) บ๎านเสียว ตําบลวังชัย (เขต
2) บ๎านโศกแสง ตําบลหนองกุง (เขต 3) และบ๎านนาเรียง ตําบลหนองกุง (เขต 4)
โดยทั้ ง 4 เขตตั้ งอยูํ ในเขตอําเภอน้ํ าพอง จั งหวั ดขอนแกํน ซึ่ งกิจกรรมนี้ มี
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วั ตถุประสงค์ เพื่ อให๎นั กศึกษาได๎ รู๎จั กการทํ างานผํ านการเรียนรู๎ชุ มชน และให๎
ประชาชนมีสํ วนรํวมในการจัดประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาที่ เกี่ยวข๎องกั บ
สุขภาพของประชาชน ตลอดถึงการวางแผนแก๎ไขปั ญหารํวมกับชุ มชน และมี
คณาจารย์ประจําบ๎านจากคณะวิชาตํางๆ เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 60 คน
ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการทางสัตว
แพทย์ เพื่อชุ มชน ประจํ าปีการศึกษา 2558 หรือคํายสัตวแพทย์ อาสาพัฒนา
ชนบท ณ ตําบลบ๎านดงและตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกํน มีผศ.
น.สพ.ธนาคาร นะศรี เป็ นอาจารย์ ที่ ปรึกษาโครงการฯ โดยออกหนํ วยบริการ
สํงเสริมสุขภาพสัตว์ทั้งสัตว์เล็กและสั ตว์ใหญํ ได๎แกํ ฉีดวัคซีน ถํายพยาธิ ตรวจ
สุขภาพและวิ นิจฉั ยโรคเบื้องต๎น ในโค-กระบื อและสุนั ข-แมว โดยมีสัตว์เข๎ ารับ
บริการทั้งสิ้น 1,717 ตัว แบํงเป็นสัตว์ใหญํ (โค-กระบือ) จํานวน 660 ตัว และสัตว์
เล็ก (สุนัข-แมว) จํานวน 1,057 ตัว นอกจากกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพสัตว์แล๎วยังมี
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและพัฒนาชุมชุนตํางๆ
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1, 2 และ
3 รํวมจั ดโครงการ “คํายเส๎ นทางสูํสั ตวแพทย์ ” ครั้ งที่ 13 ณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแกํ น โดยมี ผู๎ เข๎ารํวม โครงการประกอบด๎ วย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ผํานการ
คัดเลือกจาก ทั่วประเทศ จํานวน 120 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1–3 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน จํานวน 230 คน รวมผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ทั้งสิ้น จํานวน 350 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับ
ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาความรู๎และ
กิจกรรมพัฒนาสังคมของคณะฯ อีกทั้งยังสํงเสริมให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีใจรักใน
วิชาชีพสัตวแพทย์ รวมทั้งตระหนักได๎ถึงบทบาทและความสําคัญของวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ที่มีตํอสังคม และเพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น
ยังเป็นการเผยแพรํและประชาสัมพันธ์คณะฯ ให๎เป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้น
ที มหมอวั วคณะสั ตวแพทยศาสตร์ รํ วมกั บองค์การสํ งเสริ มกิจการโคนมแหํ ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนการผลิตน้ํานมคุณภาพ
ดีให๎กับศูนย์รวบรวมน้ํานม 7 แหํง ในความดูแลของ อ.ส.ค. โดยได๎หารือความ
รํวมมือ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ในชํวงเดือนมกราคมมีนาคม 2559 โดยมีรศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์
ธํารงยศวิทยากุล พร๎อมทีมสํงเสริม อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได๎สัมมนาพบ
ผู๎บริหารสหกรณ์และผู๎นําเกษตรกร ทั้ง 7 แหํง เรื่อง “บทบาทของผู๎นําองค์กร การ
ขับเคลื่อนการผลิตน้ํานมคุณภาพดีให๎ฟาร์มสมาชิก” และทําความเข๎าใจประกาศ
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รับซื้อน้ํานม ฉบับ 1 ตุลาคม 2558 และเตรียมความพร๎อมในการผลิตนมคุณภาพ
ดีจากฟาร์ม ตามกําหนดคุณภาพน้ํานมของกรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม และระหวํางเมษายน-พฤษภาคม 2559 ทีมคณาจารย์โคนม
จากคณะฯ ประกอบด๎วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์
ธํ ารงยศวิ ทยากุ ล ผศ.น.สพ.ดร.อรั ญ จั นทร์ ลุ น ผศ.น.สพ.ชั ยวั ฒน์ จรั สแสง
อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยูํสุข และน.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงศ์ รํวมกับทีมสํงเสริมโค
นมของ อสค. จะเข๎าพัฒนาฟาร์มต๎นแบบ 4 ฟาร์ม เพื่อสร๎างความยั่งยืนในการ
ผลิ ต นมคุ ณ ภาพดี แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของฟาร์ ม โคนมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตํอไป
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "นักศึกษาสัตวแพทย์รํวมใจ
ขอนแกํนปลอดภัย หํางไกลพิษสุนัขบ๎า" ขึ้น โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4
เข๎ า รํ ว มโครงการทั้ ง หมด 60 คน โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สํ ง เสริ ม
ประสบการณ์การทํางานรํวมกันและทักษะการตรวจสุขภาพและควบคุมบังคับ
สัตว์เล็กเบื้องต๎นเพื่อนําไปประยุกต์ใช๎ในการทํางานในอนาคต ทั้งยังเป็นการชํวย
ในการปูองกันและควบคุมการติดตํอโรคพิษสุนัขบ๎าจากสัตว์เลี้ยงสูํคน กิจกรรม
ภายในโครงการจัดเฉพาะชํวงเช๎าตั้งแตํเวลา 08.00-12.00 น. โดยแบํงการทํางาน
ออกเป็น 4 โมบายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ โมบายที่ 1 ณ ศาลากลางบ๎าน บ๎าน
โนนมํวง หมูํที่ 19 โมบายที่ 2 ณ วัดอดุลแก๎วมอดี บ๎านโนนมํวง หมูํที่ 19 โมบายที่
3 ณ มูลนิธิแมวบ๎านสวนจินดาคํา และโมบายที่ 4 ณ วัดอดุลยารามและวัดปุาชัย
วัน
คลินิกม๎า โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกับภาควิชาศัลยศาสตร์
และวิทยาการสืบพันธุ์ โรงพยาบาลม๎า จังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิม๎าลําปาง
จัดการสัมมนา “การดูแลสุขภาพม๎า : วิธีการให๎อาหารที่ถูกต๎อง ปูองกันปัญหาได๎”
ณ ห๎อง 3102 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู๎และสร๎างความรํวมมือในการสํงเสริมการดูแลสุขภาพ
ม๎าให๎กับนายสัตวแพทย์ผู๎ปฏิบัติงานด๎านม๎า การถํายทอดความรู๎และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ กั บผู๎ ป ระกอบการและผู๎ ดู แลม๎ า เกี่ ย วกั บ การดู แลสุ ขภาพม๎ า
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการด๎านอาหาร เพื่อลดปัญหาสุขภาพม๎าที่เกิดจากการให๎
อาหารที่ไมํถูกต๎อง รวมทั้งการเฝูาระวังโรคตํางๆ ที่เกิดในม๎าได๎
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ เป็ น เจ๎ าภาพรํ ว มกั บ องค์ การสวนสั ต ว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ปุา” ครั้งที่
7 ขึ้น ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา การจัดประชุมครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์สําคัญเพื่อการอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ปุาหายากของทั้งประเทศไทย
และของโลกชนิดสําคัญหลายชนิด พัฒนาเทคโนโลยีทางการสืบพั นธุ์ (Assisted
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Reproductive Technologies, ARTs) ซึ่งเป็นเครื่องมือชํวยเพิ่มศักยภาพในการ
เพาะพันธุ์ขยายสัตว์ปุา พัฒนาศักยภาพการวิจัยและประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีทางการ
สืบพันธุ์สัตว์ปุาในประเทศไทย เผยแพรํความรู๎ด๎านเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์
เชื่อมโยงตํอกับการอนุรักษ์สัตว์ปุา รวมถึงการสร๎างความรํวมมือระหวํางองค์กร
และมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ
ภาควิ ชาศั ลยศาสตร์ และวิ ทยาการสื บพั น ธุ์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์ โดยมี
ผศ.น.สพ.ดร.สุ ชาติ วั ฒนชั ย หั วหน๎ าภาควิ ชา ผศ.สพ.ญ.ดวงเดื อน แกํ นค๎ าง
พลู และผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คําพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและ
แก๎ไขกระดูกหักในคลินิกสัตว์เล็กขึ้น มีสัตวแพทย์เข๎ารํวมการอบรมกวํา 50 คน ณ
ห๎องบรรยาย VM3102 และห๎องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ (VM3108) อาคารพิเชฏฐ์
เหลืองทองคํา คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ รํ วมกับมหาวิ ทยาลั ยขอนแกํน กรมปศุสั ตว์ โครงการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและบริหารจัดการ
ผู๎ปุวยมะเร็งทํอน้ําดี (CASCAP) กลุํมวิจัยเทคโนโลยีการปูองกันโรคในปศุสัตว์ และ
สมาคมศิษย์เกําคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยขอนแกํน จั ดการประชุ ม
วิ ชาการนานาชาติ ทางสั ตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual
International Conference (KVAC) ครั้งที่ 17 ในหัวข๎อ Veterinary Practice
towards One-Health ขึ้น ณ โรงแรมเซนทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแกํน มีผู๎เข๎ารํวมประชุมทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ ประกอบด๎วย
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการด๎านปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี โดยมีบุคลากรที่สนใจเข๎ารํวมในการประชุม
กวํา 500 คน
ชุมนุมปูองกันและตํอต๎านโรคพิษสุนัขบ๎า (Rabies clubs) สโมสรนักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม "สัตวแพทย์ มข.รํวมใจ ภู
เวียงปลอดภัยหํางไกลพิษสุนัขบ๎า หรือ Rabies Sleeping Camp" ณ ตําบลนา
หว๎า อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกํน โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์เข๎ารํวมโครงการ
ทั้งหมด 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะทางสัตวแพทย์ที่เกี่ ยวกับสัตว์เล็ก
เบื้องต๎น เพื่อนําไปประยุกต์ใช๎ในการทํางานในอนาคต ทั้งยังเป็นการชํวยในการ
ปูองกันและควบคุมการติดตํอโรคพิษสุนัขบ๎าจากสัตว์เลี้ยงสูํคน
ผศ.น.สพ.สายใจ กองเพชร รองคณบดีฝุายบริหาร และรศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยม
ละมัย อดีตคณบดี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝุายโรงพยาบาลสัตว์
และผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ๎วนพรมมา รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เกํา
สัมพันธ์ นําทีมคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5
จํานวน 14 คน ให๎บริการแกํเกษตรกรในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานใน
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว.ด.ป.

14

23-24 เมษายน,
13-14 พฤษภาคม 2559

15

18-19 พฤษภาคม 2559

16

26 พฤษภาคม 2559

17

27-29 มิถุนายน 2559
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พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถระหวํางวันที่ 28-31
มีนาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู กิจกรรมครั้งนี้มีจํานวนสัตว์ใหญํที่เข๎า
รับบริการ คือวัวนม 110 ตัว วัวเนื้อและกระบือรวม 49 ตัว
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ รํ ว มกั บ สมาคมศิ ษ ย์ เ กํ า คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกํน จัดสัมมนา“ผู๎ตรวจติดตามภายในภาคปฏิบัติมาตรฐานการ
ควบคุม Salmonella แบบบูรณาการในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการสํงออก
(Workshop of internal auditor on comprehensive Salmonella control
in poultry production for export)” เพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํบริษัทผู๎
เลี้ ยงสั ต ว์ ปี ก (ไกํ เนื้ อ) และสามารถนํ าไปใช๎ ป ระโยชน์ เพื่ อควบคุ ม หรื อลด
อุบัติการณ์ของการปนเปื้อนเชื้อ Sallmonella ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีก
(ไกํเนื้อ) การจัดสัมมนาแบํงออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 เมษายน
2559 มี ผู๎ เข๎ารํวมจํ านวน 23 ทํ าน ครั้งที่ 2 วั นที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 มี
ผู๎เข๎ารํวม จํ านวน 45 ทําน โดยจั ดขึ้น ณ โรงแรม เซอร์เจมส์ รีสอร์ท จั งหวั ด
สระบุรี
ภาควิ ชาพยาธิ ชี ววิ ทยา รํ วมกั บหนํ วยปฏิ บั ติ การวิ จั ยโรคมะเร็ งในสั ตว์ เลี้ ยง
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เรียนรู๎มะเร็งและการจัดการในสัตว์เลี้ยง” วัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎
เลี้ ยงสั ตว์ และนายสัตวแพทย์ ได๎รับทราบข๎อมู ลเกี่ ยวกับโรคมะเร็ งในสัตว์ เลี้ ยง
ความรู๎ เกี่ ยวกั บกรณี ศึ กษาทางเซลล์ วิ ทยาที่ สามารถพบได๎ บํ อยในสั ตว์ เลี้ ยง
ตลอดจนแนวทางการรั ก ษาที่ เ หมาะสม นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การติ ด ตาม
ความก๎าวหน๎าเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ของเหลวจากรํางกายสัตว์เลี้ยงเพื่อการ
ตรวจวินิจฉัยโรคด๎วย
รศ.ดร.บงกช นพผล พร๎ อมด๎ วยบุ คลากรสายสนั บสนุ น ภาควิ ชาสั ต วแพทย์
สาธารณสุข จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม “การปูองกันการทารุณกรรมและ
การจัดการสวัสดิ ภาพสั ตว์ ” ณ โรงเรียนยางหลํอวิทยาคาร อํา เภอศรีบุญเรื อง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม “การปูองกันโรค
สั ตว์ ติ ดตํ อคนจากสั ตว์ เลี้ ยงและปศุ สั ตว์ ” กลุํ มเปู าหมายคื อนั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแกํน จํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งในวันที่ 27 มิถุนายน
2559 อบรมที่โรงเรียนหนองสองห๎องวิทยาและโรงเรียนอมตะวิทยา อําเภอหนอง
สองห๎อง จังหวัดขอนแกํน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 อบรมที่โรงเรียนบ๎านไผํ
ศึกษาและโรงเรียนบ๎านไผํพิทยาคม อําเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน สํวนวันที่ 29
มิถุนายน 2559 อบรมที่โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร อําเภอแวงใหญํ และ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคาร อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกํน
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18

ว.ด.ป.
7-8 กรกฎาคม 2559

19

8,12 กรกฎาคม 2559

20

11-22 กรกฎาคม 2559

21

12 สิงหาคม 2559

22

13 สิงหาคม,
5 กันยายน 2559
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รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ พร๎อมคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชา
พยาธิชีววิทยาและนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม “การให๎ความรู๎
และการถํายทอดเทคโนโลยีในการสํงเสริมสุขภาพและควบคุมปูองกันโรคระบาดที่
สํ าคั ญในสั ตว์ ” ณ บ๎ านหนองกุงธนสาร ตํ าบลหนองกุ งธนสาร อําเภอภู เวี ยง
จั งหวั ดขอนแกํ น ได๎ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณจากสํ านั กบริ การวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ประจําปีงบประมาณ 2559
ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง พร๎อมด๎ วยบุ คลากรสายสนั บสนุ น ภาควิ ชาสั ตว
แพทย์สาธารณสุข และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได๎รํวมกัน
ออกให๎บริการวิชาการสูํชุมชน ในหัวข๎อเรื่อง “การให๎ความรู๎ด๎านการใช๎สมุนไพร
ท๎องถิ่นและการประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง” ณ หมูํบ๎านโสกแสง ตําบล
หนองกุง อําเภอน้ํ าพอง จังหวัดขอนแกํ น ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ประจําปีงบประมาณ 2559
โครงการ “สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health” หัวข๎อ “Development of
One Health Workforce of Thai University Network for CommunityBased learning on Infectious Diseases Prevention” โดยมีหัวหน๎าโครงการ
คื อ รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชร อั งกิ ตติ ตระกู ล โครงการนี้ ไ ด๎ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากเครือขํายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหํงประเทศไทย หรือ
THOHUN (Thailand One Health University Network) ซึ่งได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจาก USAID (United State Agency International Development)
กลุํ มเปู าหมายที่ เข๎ ารํ วมโครงการในครั้ งนี้ ประกอบด๎ วยคณาจารย์ และนิ สิ ต
นักศึกษาจากคณะตํางๆ จํานวน 13 คณะวิชาจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ จํานวนประมาณ 100 คน พื้นที่เปูาหมายจะเป็นบ๎านทําลาด ตําบล
โนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมวันรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
โลก (World Rabies Day) ประจําปี 2559 วัตถุประสงค์คือการถวายเป็นพระราช
กุศลแดํสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา กําหนดระยะเวลาในการให๎บริการผําตัดทําหมันในสุนัข
และแมวฟรี อยูํในชํวงตั้งแตํวันที่ 15 สิงหาคม-28 กันยายน 2559 และฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าฟรี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแตํวันที่ 12-19 สิงหาคม
2559 ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม “การถํายทอดความรู๎
ด๎านการเลี้ยงและการใช๎ยาในสัตว์น้ําได๎อยํางถูกวิธีเพื่อการผลิตปลานิลกระชัง
อนามัย” ณ พื้นที่ 2 จังหวัด คืออําเภอเมือง จังหวัดยโสธร และอําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
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ว.ด.ป.
28 สิงหาคม 2559

24

1 กันยายน 2559

25

1 กันยายน 2559

26
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ชุมนุมปูองกันและตํอต๎านโรคพิษสุนัขบ๎า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
จั ดโครงการฉี ดวั คซี นปู องกั นโรคพิ ษสุ นั ขบ๎ าแกํ สุ นั ข -แมวในพื้ นที่
มหาวิทยาลัยขอนแกํนและบริเวณใกล๎เคียง ได๎แกํ คณะเกษตรศาสตร์ โรงเรียน
บ๎านสามเหลี่ยม 2 วัดอดุลแก๎วมอดี วัดมํวงศรี และบริเวณตลาดโนนมํวง โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมเข๎ารํวมโครงการและควบคุมดูแลการดําเนินโครงการ คือ
ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุ วรรณ คํ าพา และผศ.น.สพ.ดร.วี รพล ทวี นั นท์ โดยการจั ด
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู๎เข๎ารํวมโครงการประกอบด๎วยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1-6
จํานวน 112 คน โดยมีจํานวนสุนัขและแมวที่เข๎ารับการฉีดวัคซีน จํานวน 344 ตัว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกับสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ปศุ
สัตว์จังหวัดขอนแกํน และเทศบาลตําบลบ๎านโต๎น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกํน
ได๎จัดโครงการบริการวิชาการแกํสังคม “ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า” ใน
เขตเทศบาลตําบลบ๎านโต๎น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกํน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข๎อ “ศัลยกรรมระบบประสาท
ในสัตว์เล็กสําหรับสัตวแพทย์ (Small Animal Neurosurgery for Practitioner)”
วิทยากรโดย น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์ สังกัดศูนย์ระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บ างเขน และน.สพ.เอกศิ ษ ฐ์ บารมี ชั ย ธนั น ต์
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกับสํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกํน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแกํน สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 ขอนแกํน และเทศบาล
นครขอนแกํน จัดกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการดําเนินงานปูองกันควบคุมโรค
พิษสุนั ขบ๎ า ในเขตเทศบาลนครขอนแกํ น ณ วั ดศรีจันทร์ อําเภอเมือง จั งหวั ด
ขอนแกํน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าอยํางเป็นระบบและยั่งยืน
มุํงสูํ “จังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ๎า”

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม
สัมมนาการทาวีลแชร์ (Wheel chair) เพื่อสุนัขและแมวพิการ วันที่ 3 ตุลาคม 2558

โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน : ค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท ระหว่างวันที่ 7-11
มกราคม 2559

โครงการควบคุ ม ประชากรสุ นั ข และแมว ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558
วันที่ 14 มกราคม 2559 และ ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ hope4angles วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” (Vet Camp) ครั้งที่ 13 วันที่ 14–17 มกราคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 33 วันที่ 5-15 มกราคม 2559

ขับเคลื่อนการผลิตน้านมคุณภาพดี ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2559

โครงการ "นักศึกษาสัตวแพทย์ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลพิษสุนัขบ้า" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สัมมนา “การดูแลสุขภาพม้า : วิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง ป้องกันปัญหาได้” วันที่ 6 มีนาคม 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขกระดูกหักในคลินิกสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference
(KVAC) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559

โครงการ "สัตวแพทย์ มข.ร่วมใจ ภูเวียงปลอดภัย ห่างไกลพิษสุนัขบ้า : Rabies Sleeping Camp"
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 29
มีนาคม 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สัมมนา “ผู้ตรวจติ ดตามภายในภาคปฏิบั ติมาตรฐานการควบคุ ม เชื้อ Salmonella แบบบู รณาการ
ในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก” ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน และ 13-14 พฤษภาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้มะเร็งและการจัดการในสัตว์เลี้ยง” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การป้องกันการทารุณกรรมและการจัด การสวัสดิภาพสัตว์ ” วันที่ 26
พฤษภาคม 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ” ระหว่างวันที่
27-29 มิถุนายน 2559

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดที่สาคัญในสัตว์” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
ประสิทธิภาพสูง” วันที่ 8 และ 12 กรกฎาคม 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) “Development of One Health Workforce of Thai
University Network for Community-Based learning on Infectious Diseases Prevention”
ระหว่างวันที่ 11-22 กรกฎาคม 2559

โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)
ประจาปี 2559 วันที่ 12 สิงหาคม 2559

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข -แมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง
วันที่ 28 สิงหาคม 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้ยาในสั ตว์น้าได้อย่างถูกวิธี
เพื่อการผลิตปลานิลกระชังอนามัย” วันที่ 13 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2559

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 1 กันยายน 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศัลยกรรมระบบประสาทในสัตว์เล็กสาหรับสัตวแพทย์ (Small Animal Neurosurgery
for Practitioner)” วันที่ 1 กันยายน 2559

กิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ภายใต้แนวคิด “รักสัตว์เลี้ยงต้องรักจริง อย่าทิ้งให้เป็นภาระสังคม : Care Pets Save People” และ
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2559 (World Rabies Day 2016) วันที่ 27 กันยายน 2559

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตารางที่ 15 บริการวิชาการแก่สังคม สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เป็นวิทยากรและเป็นสถานที่ให้ศึกษาดูงาน
การจัดแสดงนิทรรศการ
1

2

1

22 ม.ค.59

9,16,23,30
มี.ค.59
และ6 เม.ย.59

20 เม.ย.59

เป็นวิทยากร
ผศ.เสรี แข็งแอ
“แนวทางพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
อยํางยั่งยืน”(สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเลย)
ผศ.เสรี แข็งแอ
และนางพิณซอ กรมรัตนาพร
“เศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร”
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย)

1
2
3
4

22 ธ.ค.58
17 ก.พ.59
3 พ.ค.59
2 ส.ค.59

1

14 ต.ค.58

1.
2.
3.
4.
5.
6.

20 ม.ค.59
24 ก.พ.59
29 มี.ค.59
21 เม.ย.59
24 มิ.ย.59
27 ก.ค.59

เป็นสถานที่ให้ศึกษาดูงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูงานที่
สถานีฟาร์มฯ ด๎านโรคสัตว์

27 ม.ค.59

29 ม.ค.59

11 ก.ค.59

โครงการออกบริการคลินิกเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ รวม 4 ครั้ง
รร.บ๎านแกํงมํวง ต.นาดี อ.ดํานซ๎าย จ.เลย
อบต.ลาดคําง อ.ภูเรือ จ.เลย
รร.บ๎านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
รร.บ๎านผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย

โครงการออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
รวม 1 ครั้ง
รร.บ๎านนาดอกไม๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง
อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการออกบริการอาเภอยิ้ม รวม 6 ครั้ง
รร.บ๎านเล๎า ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย
รร.บ๎านน้ําทบ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
รร.บ๎านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
รร.บ๎านโคกมน ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย
รร.บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
รร.บ๎านวังกกเดื่อ ต.หนองหญ๎าปล๎อง
อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการอื่น ๆ รวม 3 ครั้ง
รํวมกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ชุมชน ณ สนามที่วาํ การอําเภอภูผามําน
อ.ภูผามําน จ.ขอนแกํน
ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field day)
ณ ศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตร ต.หนองหญ๎าปล๎อง
อ.วังสะพุง จ.เลย
ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field day)
ณ ศูนย์เรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตร ต.หนองหญ๎าปล๎อง
อ.วังสะพุง จ.เลย

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตารางที่ 16 บริการวิชาการแก่สังคม&งานด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
ที่
1

ว.ด.ป.
1-6 ก.พ.59

2

6-8 ก.ค.59

งานด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
รายละเอียด
นําเสนอผลงานใน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2559” ผลงานทั้งสิ้น 8 ชิ้นงาน (เปล
สนามสําหรับสัตว์ปุวย, เครื่องหวํานปุ๋ยอินทรีย์, เครื่องไลํลมคลัทช์รถยนต์ด๎วยไฟฟูา,
ซองบังคับแพะ-แกะ, ระบบน้ําหยดผ๎าเย็นคอกสัตว์ประหยัดพลังงาน, อุปกรณ์ให๎น้ําดื่ม
อัตโนมัติในสัตว์ประหยัดพลังงาน, อุปกรณ์ชํวยแขวนดัด “แปรง” รีไซเคิล และอุปกรณ์
ชํวยหั่นสไลด์ปังปอนด์อยํางงําย) ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กทม.
นําเสนอผลงานใน “งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ผลงานรวม 2 ชิ้นงาน
(ระบบน้ํ าหยดผ๎ าเย็ นคอกสั ตว์ ประหยั ดพลังงาน และเครื่องไลํ ลมคลัทช์รถยนต์ด๎ วย
ไฟฟูา) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตารางที่ 17 บริการด้านสถานที่ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
ว.ด.ป.
16-20 พ.ย.58
25-29 พ.ย.58
27-29 พ.ย.58
30 พ.ย-4 ธ.ค.58
5-6 ธ.ค.58
19-29 ธ.ค.58
14-16 ม.ค.59
4 ก.พ.59
18 มี.ค.59
24 มี.ค.59
25 มี.ค.59
20 เม.ย.59
24-30 ก.ค.59
25-26 ส.ค.59
5-9 ก.ย.59
สรุป

ผู้ใช้บริการ
จานวนคน
เทศบาลตําบลนาดอกคํา
50
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
60
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
30
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
60
ธกส.สาขาโนนหัน
30
ภาควิชาวิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
80
ภาควิชาอายุรศาสตร์
4
สถานีตาํ รวจภูธรหนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย
70
ภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ
50
กศน.อ.เอราวัณ จ.เลย
100
ภาควิชาศัลยศาสตร์ฯ
60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเลย(ดูงาน)
20
ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
70
สถานีตาํ รวจหนองหญ๎าปล๎อง
50
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
50
ให๎บริการสถานที่รวม 15 ครั้ง (10 หนํวยงาน จํานวนผู๎ใช๎บริการ 784 คน)
รายได๎จากการให๎บริการด๎านสถานที่ทงั้ สิน้ = 84,830.- บาท

หมายเหตุ

บ๎านพักวังแก๎ว
หอพัก
หอพัก
ห๎องประชุม
ฝึกงาน
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ตารางที่ 18 สถิติการรับบริการรักษาของโรงพยาบาลสัตว์ ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559

สุนัข
แมว
สัตว์ปีก
สัตว์ปุา/สัตว์แปลก
หนู,กระตําย
อื่น ๆ (วัว ม๎าฯ)

2556
26,394
3,341
248
213
376
705

ปีงบประมาณ
2557
2558
24,635
28,233
4,588
6,828
456
227
330
466
476
561
271
248

2559
28,453
7,150
181
380
352
32

รวมสัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งสิ้น (ตัว)

31,277

30,756

36,563

36,548

รายรับของโรงพยาบาลสัตว์
(ล้านบาท)

22,060,631

26,437,331

32,014,331

34,033,055

ชนิดสัตว์ที่รับบริการ
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ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานด้านคุณภาพ
การตรวจประเมิ น เพื่ อ การรั บ รองสถาบั น ผลิ ต สั ต วแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปีการศึกษา 2558-2562)
คณะทํางานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันซึ่งแตํงตั้งโดยสัตวแพทยสภาได๎เ ข๎าทําการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 5 ปี
การศึกษา (2558-2562) วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558 โดยกรรมการซึ่งนําโดย รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
ประธานคณะทํ างานฯ พร๎ อ มคณะทํา งานทุก คนได๎ รํว มกัน ทํา การตรวจประเมินความพร๎อ มในด๎า นตํ างๆ
ของคณะ อาทิเชํน ด๎านหลักสูตร ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านห๎องปฏิบัติการและวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้ง
สถานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศสัตวแพทยสภา ฉบับที่
7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วําด๎วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทํางาน
ได๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเข๎มแข็ง และเสร็จสิ้นภารกิจได๎ตามเปูาหมายอยํางราบรื่น โดยในปัจจุบันคณะได๎ผํานการ
รับหลองหลักสูตรและสถาบันโดยสัตวแพทยสภาเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
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ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัด โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึก ษา 2557” วันที่ 6
ตุลาคม 2558 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา มีผลการประเมินอยูํในระดับดี คําเฉลี่ย
3.86 โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ รับ การตรวจติด ตามผลการดํ า เนิน งานตามตัว บํง ชี ้ท ุ ก องค์ป ระกอบของ
คณะ เพื่อให๎ได๎ทราบถึงผลการดําเนินงานตัวบํงชี้ทุกองค์ประกอบ อีกทั้งยังเพื่อพัฒนางานด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ให๎มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎ตามมาตรฐานสากล
โดยมีคณะผู๎ตรวจประเมิน ประกอบด๎วย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัส ดิ์ ประธานกรรมการ และ
กรรมการทํานอื่นๆ ได๎แกํ รศ.ดร.รุ๎งทิพย์ พันธุเมธากุล อ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ และผศ.ดร.ธเนศ วัฒ น
กูล อนึ่งการประกัน คุณภาพภายในเป็น ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว๎ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งต๎องสร๎างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานให๎เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนํวยงานต๎นสังกัด ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีการวัดผลสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
และเปิดเผยตํอสาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอยํางที่ดี
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ผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
ค่ าคะแนน

2555

2556

2557

2558

2559

3.8372

3.4071

2.6214

3.5308

3.593

ตารางที่ 19 อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
ตัวชี้วัด
ร๎อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตํอ)
ระดับคะแนนทีไ่ ด๎

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
52.05%
55.41%
60.81%
38
41
45
73
74
74
3.21
3.54
4.168

ตารางที่ 20 อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้วัด
ร๎อยละอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหนํงทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตํอ)
ระดับคะแนนทีไ่ ด๎

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
(รศ.ขึ้นไป)
(ผศ.ขึ้นไป)
(ผศ.ขึ้นไป)
20.69%
75.67%
78.38%
15
56
58
73
74
74
2.14
5
4.676
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ผลลัพธ์ด้านการทานุบารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม
ตารางที่ 21 การทานุบารุงภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรม
1

ว.ด.ป.
14 พฤศจิกายน 2558

2

23-25 พฤศจิกายน 2558

3

18 ธันวาคม 2558

4

9 มีนาคม 2559

5

8 เมษายน 2559

รายละเอียดการให้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทําบุญถวายกฐิน ณ วัดภูหินกอง
อํ า เภ อเจริ ญ ศิ ล ป์ จั งหวั ด ส ก ล นค ร เพื่ อนํ า จ ตุ ปั จ จั ยทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนา พัฒนาบริเวณวัดให๎รํมรื่นงดงาม และสมทบทุนในการสร๎าง
ห๎องสุขา สําหรับผู๎มาปฏิบัติธรรมที่วัดภูหินกอง ที่เป็นศาสนสถานประกอบ
พิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนทั่วไป โดยตั้งองค์กฐิน ณ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยอดถวายกฐินทั้งสิ้น
เป็นจํานวนเงิน 110,529 บาท
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกิจกรรมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญ
สมมาบูชาน้ํา” ประจําปี 2558 ระหวํางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 รํวม
ขบวนแหํและสํงตัวแทนนักศึกษาเข๎ารํวมการประกวด นางนพมาศโดย
ตัวแทนของคณะ คือ นางสาวปารียาพร ปูอมจักรศิลป์ (น๎องปุาน) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 และได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท ถ๎วย
เกียรติยศ พร๎อมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ฝุายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกับคลังเลือดกลาง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันพํอแหํงชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย
รัตนเศรษฐากุล กิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข๎า
รํวมบริจาคโลหิตเป็นจํานวนมาก
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกิจกรรมประเพณี งาน
บุญมหาชาติ ประจําปี 2559 กับชุมชน ตําบลหนองหญ๎าปล๎อง อําเภอวังสะ
พุง จังหวัดเลย รวม 4 หมูํบ๎าน ประมาณ 200 คน โดยสถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษาฯ เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญ
เดือน 4 (บุญมหาชาติ) และรํวมถวายปัจจัยไทยทาน ณ วัดสระเทียนทอง
เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 2,560 บาท
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ จั ด กิ จ กรรมรดน้ํ า ขอพรคณาจารย์ และบุ ค ลากร
อาวุโสขึ้น ประกอบด๎วย รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพู ลศิริ อดีตคณบดี รศ.
สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธา
นิช รศ.ดร.บงกช นพผล รศ.สพ.ญ.ดร.ฟูานําน สุขสวัสดิ์ และรศ.น.สพ.ดร.ชู
ชาติ กมลเลิ ศ คณบดี ซึ่ ง หลั งจากกิจ กรรมนี้ เสร็จ สิ้ น แล๎ว บุ คลากรได๎ จั ด
ขบวนแหํเข๎ารํวมกิจกรรมงานบุญเดือนห๎า แหํพระพุทธบูชา สมมาอาวุโสของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานทําบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี
ของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย
รั ต นเศรษฐากุ ล โดยรศ.น.สพ.ดร.ชู ช าติ กมลเลิ ศ คณบดี ค ณะสั ต ว
แพทยศาสตร์เลําถึงความเป็นมาของพัฒนาการของคณะในรอบ 30 ปีที่ผําน
มา
18 มิถุนายน 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทอดผ๎าปุาที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของ
การสถาปนาคณะฯ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติราษฎ์รังสรรค์ บ๎านโนนรั ง ตําบล
หนองเขียด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกํน อนึ่งในแตํละปีคณะได๎จัดให๎มีการ
จัดทําบุญผ๎าปุามาอยํางตํอเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการรํวมทําบุญตามประเพณี
ชุมชนท๎องถิ่น
10 สิงหาคม 2559
หนํวยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รํวมกับคลังเลือดกลาง คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันแมํแหํงชาติขึ้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได๎ตระหนัก
ถึงความสําคัญและความจําเป็นของการบริจาคโลหิตซึ่งเป็นการชํวยเหลือ
เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ด๎ ว ยกั น อี ก ทางหนึ่ ง จึ ง ได๎ จั ด กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต มาอยํ า ง
ตํอเนื่องในทุกๆปี ซึ่งถือวําเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมในเรื่องของการมีจิตสํานึก
ในการชํวยเหลือสังคม หรือ “จิตสาธารณะ” อีกด๎วย
11,16,23,25,27,31 สิงหาคม สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได๎จัดกิจกรรมสอนน๎องร๎องเพลงเชียร์
2559
คณะประจําปีการศึกษา 2559 มี อ.น.สพ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และมีคณาจารย์อีกหลายทํานเข๎ารํวมกํากับดูแล
การจั ด กิ จ กรรมในครั้ง นี้ โดยการจั ด กิจ กรรมในปี นี้ มี ผู๎ เข๎ า รํ ว มโครงการ
ประกอบด๎วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประมาณ 200 คน สําหรับจุดมุํงหมาย
หลักของการจัดกิจกรรมก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎น๎องใหมํเกิดความรักและ
ความภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัยขอนแกํนโดยผํานกระบวนการของ
การรํวมกันทํากิจกรรมตํางๆรํวมกัน เชํน กิจกรรมร๎องเพลงประจําสถาบัน
นอกจากนั้นกิจกรรมตํางๆที่จัดขึ้นเหลํานี้ยังจะเป็นการเสริมสร๎างความรัก
ความสามัคคี และความเข๎าใจในระหวํางน๎องใหมํด๎วยกัน รวมทั้ งน๎องใหมํกับ
รุํนพี่ทั้งหมดอีกด๎วย
20 สิงหาคม 2559
หนํวยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู๎พระศาสนา
รํวมปลูกปุาให๎รํมเย็น ประจําปี 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปูาหมาย
ในการจัดกิจกรรม คือนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 เพื่อให๎นักศึกษาปลูกฝัง
รากฐานอันดีงามของจิตใจ ได๎ขัดเกลาจิตใจจากการฟังธรรมะในพุทธศาสนา
ได๎รํวมกันบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู๎อื่นโดยไมํหวังผลตอบแทน โดยได๎รับเกียรติ
จาก พระพุฒินาท อมรธัมโม จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัดขอนแกํน
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8 กันยายน 2559

12

8 กันยายน 2559
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มาเป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมะ ชํวงบํายนักศึกษาได๎รํวมกันปลู กต๎น
กัลปพฤกษ์อันเป็นต๎นไม๎ประจําจังหวัดขอนแกํน และดอกกัลปพฤกษ์ยังเป็น
ดอกไม๎ ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกํ น ด๎ ว ย ณ บริ เ วณด๎ า นหน๎ า คณะ
บรรยากาศเป็นไปด๎วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหวํางนักศึกษารุํนพี่
และรุํนน๎อง
หนํวยกิจการนักศึกษา รํวมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธี
ไหว๎ครู ประจําปีการศึกษา 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห๎องประชุม
ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ ฯกิจกรรมประกอบด๎วยการกลําวคํา
บูชาครูและการปฏิญาณตนของนักศึกษาทุกชั้นปี การเจิมหนังสือโดย รศ.
น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี การมอบทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษา มอบ
เกียรติบัตรและทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับ
ภาควิ ช า และมอบรางวั ล การประกวดพานไหว๎ ค รู ด๎ ว ย พิ ธี ไ หว๎ ค รู เ ป็ น
ประเพณี ที่นักศึกษาได๎รํวมกันมอบดอกไม๎เพื่ อเป็นการบูชาพระคุณครูบ า
อาจารย์ที่ได๎ประสิทธิประสาทวิชาความรู๎ ตลอดจนการชี้แนะแนวทางการใช๎
ชีวิตตํางๆเพื่อให๎เป็นคนดีของสังคม มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งสิ้น 476 คน
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นเจ๎าภาพจัดกิจกรรมทําบุญ
สัตว์ทดลอง ประจําปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการอุทิศสํวนกุศลให๎กับ
สัตว์ทดลอง ที่นํามาใช๎ในการเรียนการสอนของคณะ อีกทั้งยังเป็นการรําลึก
ถึงประโยชน์ที่ได๎จากการใช๎สัตว์เหลํานั้น อนึ่งในปัจจุบันการใช๎สัตว์ทดลอง
เพื่ อการเรียนการสอนได๎ มีการควบคุมอยํา งใกล๎ ชิด เพื่ อให๎ส อดคล๎ องและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสวัสดิภาพสัตว์ไมํวําจะเป็น พ.ร.บ.สั ตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 หรือ พ.ร.บ.ปูองกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 รวมถึงความหํวงใยของประชาชนทั่วไปอีก
ด๎วย
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ภาพรวมกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กฐินสามัคคี ประจาปี 2558 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้า” ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 18 ธันวาคม 2558

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ วันที่ 9 มีนาคม 2559

กิจกรรมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโสของมหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2559

งานทาบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาคณะ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
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โครงการทอดผ้าป่าเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาคณะ วันที่ 18 มิถุนายน 2559

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

โครงการเรียนรู้พระศาสนา ร่วมปลูกป่าให้ร่มเย็น ประจาปี 2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
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กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 11,16,23,25,27,31 สิงหาคม 2559

กิจกรรมทาบุญสัตว์ทดลอง ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559

พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
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