
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (รอบภาระงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) ผ่าน
ความเห็นชอบจากกรรมการกลั่นกรองเรยีบรอ้ยแลว้

ด้านการบริหาร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมแรง
ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะ ในโครงการ Big 
Cleaning Day ในวันที่ 16 -17, 20-23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดลอ้มของคณะสะอาด สวยงาม ร่มรื่น พร้อมส าหรับการใช้บรกิาร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไดผ้่านการคัดเลอืกเบื้องตน้ (Screening) EdPEx200 รุ่นที่ 9 ก่อน
การพิจารณาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูค่วามเป็นเลศิ : และคณะผู้ตรวจประเมินจากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 25 สงิหาคมนี้

สาส์นสัตวแพทยศาสตร์ 
มิถุนายน 2565

คณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากร ประจ าปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตน มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ทัง้สิน้ 116 คน

ด้านการศกึษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
นักศึกษาและบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟา้หม่นดินแดง รุ่นที่ 26” ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โดยมี คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ และ รองคณบดเีป็นคณะกรรมการอ านวยการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยวัฒน์ จรัสแสง เป็นผู้อ านวยการ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ ศรีสุภา เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 
หลักสูตร ( Non–degree) ได้แก่ 1) หลักสูตรการย้ายฝากตัวอ่อนไนโค และ 2) หลักสูตร
การใช้อัลตร้าซาวน์ในระบบสืบพันธุ์โค ซึ่งในอนาคตอันใกล้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะมี
การอบรมหลายหลักสูตร หลายสาขาตามความเชี่ยวชาญตามความเชี่ยวชาญคณาจารย์
จากทุกกลุม่วิชา

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1620/2565 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา 
ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถออกประกาศเพื่อเพิ่มความชัดเจน ภายหลังการร่วม
ประชุมกับนักศกึษาคณาจารย์ โดยมี ผศ.คณิต ชูคันหอม เป็นผู้รับผิดชอบ

นางสาววรรณวิไล ชาสุด/ผู้จัดท า



สาส์นสัตวแพทยศาสตร์ 
มิถุนายน 2565

ด้านการบริการ

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือ
กับ Ohio State University ประเทศหรัฐอเมริกา จัดโครงการ OIE OSU-KKU VEE Hub for 
AID1-C in South East Asia “Then 1 st On-Site/Virtual Workshop Training Site Visit” 
โดยมี Prof. Dr.Amando Hoet, Director, Veterinary Public Health Program และ Dr. 
Samantha Swisher, Resident, Veterinary Public Health Program, Ohio State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยายและน าเสนอข้อมูล เทคโนโลยี - ความรู้ทาง
วิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีออนไซต์และออนไลน์ มี คณาจารย์จากภาควิชา
สัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น รวมถึงตัวแทนจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ทั่วประเทศไทยทั้ง 14 สถาบัน พร้อมด้วยตัวแทนจากต่างประเทศ 
อาทเิชน่ สปป.ลาว เมียมาร์ และเวยีดนาม เข้าร่วมเป็นจ านวนมากกว่า 50 ราย

ด้านการวจิัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันที่ 18  –22 มิถุนายน 2565 เขตพื้นที่ ต าบลหนองน้ าใส และต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัด
โครงการความร่วมมือรณรงคป์อ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕” ทั้ งคณาจารย์ และนั กศึ กษาชั้ นปี ที่  2, 4, 5 และ 6 ร่ วมกั บส านั กงาน
ปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลศิลา อ าเภอเมือง และต าบลบ้านผือ อ าเภอ
หนองเรือ ด าเนินกิจกรรมรักษาสัตว์ รณรงค์ผ่าตัดท าหมันสุนัข -แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา้ โดยมีสุนัขแมวรับบริการ 86ตัว

นางสาววรรณวิไล ชาสุด/ผู้จัดท า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน (สพพ.) ที่จังหวัด
นครพนม ระหว่างวันที่ 2 –5 สิงหาคม 2565 โดยคณาจารย์และนักศึกษาจะร่วมกับ
เครือข่ายภาคี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกให้บริการอบรม
และรักษาสัตว์ ที่อ าเภอนาหวา้ ศรสีงครามและธาตุพนม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : มีผลงานตพีิมพ์และการอ้างอิงในฐาน Scopus รอบ 6 เดือน 
(มกราคม-มิถุนายน) ปี 2565

จ านวนผลงานตพีิมพ์รวม 30 เรื่อง คดิเป็น 0.44 เรื่อง/อาจารย์ประจ า 1 คน 
จ านวนครั้งการอา้งองิ 532 ครัง้ คิดเป็น 7.8 ครัง้/อาจารย์ประจ า 1 คน

***ขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกทา่นครับที่ร่วมกันสร้างสรรคผ์ลงาน


