สาส์นสัตวแพทยศาสตร์
มิถุนายน 2565
ด้านการบริหาร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ
2566 (รอบภาระงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) ผ่าน
ความเห็นชอบจากกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมแรง
ร่ ว มใจพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสภาพแวดล้ อ มโดยรอบคณะ ในโครงการ Big
Cleaning Day ในวันที่ 16 -17, 20-23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของคณะสะอาด สวยงาม ร่มรื่น พร้อมสาหรับการใช้บริการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) EdPEx200 รุ่นที่ 9 ก่อน
การพิจารณาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูค่ วามเป็นเลิศ : และคณะผู้ตรวจประเมินจากสานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้
คณะผู้บริหารและผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากร ประจาปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตน มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสุขภาพประจาปี ทัง้ สิน้ 116 คน

ด้านการศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นักศึกษาและบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึ กษาใหม่และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นดินแดง รุ่นที่ 26” ประจาปีการศึกษา 2565
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง โดยมี คณบดี ค ณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ และ รองคณบดีเป็นคณะกรรมการอานวยการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชั ย วั ฒ น์ จรั ส แสง เป็ น ผู้ อ านวยการ มี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุว ลั ก ษณ์ ศรี สุ ภ า เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ได้ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 2
หลักสูตร ( Non–degree) ได้แก่ 1) หลักสูตรการย้ายฝากตัวอ่อนไนโค และ 2) หลักสูตร
การใช้อัลตร้าซาวน์ในระบบสืบพันธุ์โค ซึ่งในอนาคตอันใกล้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะมี
การอบรมหลายหลักสูตร หลายสาขาตามความเชี่ยวชาญตามความเชี่ยวชาญคณาจารย์
จากทุกกลุม่ วิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1620/2565 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา
ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถออกประกาศเพื่อเพิ่มความชัดเจน ภายหลังการร่วม
ประชุมกับนักศึกษาคณาจารย์ โดยมี ผศ.คณิต ชูคันหอม เป็นผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณวิไล ชาสุด/ผู้จัดทา

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 เป็นวิทยากรบรรยายและนาเสนอข้อมูล เทคโนโลยี - ความรู้ทาง
วิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีออนไซต์และออนไลน์ มี คณาจารย์จากภาควิชา
สัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น รวมถึงตัวแทนจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ทั่วประเทศไทยทั้ง 14 สถาบัน พร้อมด้วยตัวแทนจากต่างประเทศ
อาทิเช่น สปป.ลาว เมียมาร์ และเวียดนาม เข้าร่วมเป็นจานวนมากกว่า 50 ราย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กาหนดจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน (สพพ.) ที่จังหวัด
นครพนม ระหว่างวัน ที่ 2 –5 สิงหาคม 2565 โดยคณาจารย์แ ละนักศึกษาจะร่ว มกั บ
เครื อ ข่ า ยภาคี คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกให้บริการอบรม
และรักษาสัตว์ ที่อาเภอนาหว้า ศรีสงครามและธาตุพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 ประจาปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 18 –22 มิถุนายน 2565 เขตพื้นที่ ตาบลหนองน้าใส และตาบลแคนเหนือ อาเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์คณิต ชู คันหอมผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ายพั ฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จั ด
โครงการความร่วมมือรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนั ขบ้า ตามพระปณิ ธานของสมเด็จเจ้ าฟ้ าฯ กรมพระศรีสวางควั ฒน วรขัตติยราชนารีปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕” ทั้ งคณาจารย์ และนั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 2, 4, 5 และ 6 ร่ วมกั บส านั กงาน
ปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาบลศิลา อาเภอเมือง และตาบลบ้านผือ อาเภอ
หนองเรือ ดาเนินกิจกรรมรักษาสัตว์ รณรงค์ผ่าตัดทาหมันสุนัข -แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โดยมีสุนัขแมวรับบริการ 86ตัว

ด้านการวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ : มีผลงานตีพิมพ์และการอ้างอิงในฐาน Scopus รอบ 6 เดือน
(มกราคม-มิถุนายน) ปี 2565
จานวนผลงานตีพิมพ์รวม 30 เรื่อง คิดเป็น 0.44 เรื่อง/อาจารย์ประจา 1 คน
จานวนครั้งการอ้างอิง 532 ครัง้ คิดเป็น 7.8 ครัง้ /อาจารย์ประจา 1 คน
***ขอบคุณอาจารย์และบุคลากรทุกท่านครับที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน
นางสาววรรณวิไล ชาสุด/ผู้จัดทา

