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บทสรุปผู้บริหาร 

   
 ปี 2556 ที่ผ่านมานี้ เป็นปีที่คณะภาคภูมิใจในผลงานประจักษ์หลายด้าน ที่
ส าคัญล้วนเป็นผลงานที่บุคลากรของคณะ ร่วมกันท าหน้าที่และขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง
อดทนและต่อเนื่อง ท าให้เป็นที่รู้จักและชื่นชมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ
นานาชาติ คณะได้พัฒนางานวิจัยช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนในประเทศและอนุภูมิลุ่มน้ าโขง 
หลายโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างประเทศ เช่น คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศสวีเดน , มหาวิทยาลัยอูเทรค 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ , มหาวิทยาลัยทัฟท์ ประเทสสหรัฐอเมริกา และได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรสนับสนุนการวิจัยในประเทศและนานาชาติ ผลงานวิจัยหลักเป็น
งานวิจัยด้าน “สุขภาพหน่ึงเดียว” เช่น โรคสัตว์สู่คน การผลิตอาหารปลอดภัย โรคติด
เชื้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ การใช้สมุนไพรรักษาโรคในสัตว์ การพัฒนาเทคนิคการรักษาผ่าตัดและปัญหา
มะเร็งในสัตว์เลี้ยง นอกจากน้ีมีความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพกับองค์กรต่างๆ เช่น TICA USAID OIE SEAVSA 
AAVS THOHUN นอกจากน้ี วารสารสัตวแพทย์ มข. ได้ผลประเมิน TCI ประจ าปี 2555 คะแนนสูงสุดในสาขาสัตว
แพทย์ คณะได้พัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ให้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยการสนับสนุนของ FAO TICA 
USAID-response และมหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษารุ่นแรกจบการศึกษาในปี 2556 นี้ ผลงานนี้ได้รับการชื่นชม 
“ใบย่องยอ” เป็นทางการจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว     

คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ขยายงานบริการสุขภาพสัตว์ สร้างอาคารสัตววิทยรักษ์นับแต่ปี พ.ศ.
2551 และเสร็จพร้อมให้บริการในปลายปี พ.ศ. 2556 รองรับงานบริการสุขภาพสัตว์ให้ประชาชนและประเทศเพื่อน
บ้านอย่างมีคุณภาพและจ านวนมากขึ้น เป็นสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์และสุขภาพหนึ่งเดียว อาคารนี้ได้ขยายการบริการการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ และการ
วิจัย ที่มีความพร้อมมากขึ้น ซ่ึงจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้วิชาชีพการสัตวแพทย์ รองรับความต้องการ
ของชุมชนสังคมในอนุภูมิลุ่มน้ าโขง มีศักยภาพพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียนในอนาคต และ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาเป็นองค์
ประธานพิธีเปิด “อาคารสัตววิทยรักษ์” โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ ในวันที่ 16 
ธันวาคม 2556  

 ในปี 2557 นี้ คณะจะมีอายุ 27 ปี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอายุ 50 ปี คณะมีหลายกิจกรรมร่วมฉลอง 
50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่นการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง ONE HEALTHโดยความร่วมมือกับ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัฟท์ สหรัฐอเมริกา และ USAID   

ขอขอบคุณบุคลากรของคณะทุกคน รวมถึงผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้คณะสามารถ
ด าเนินพันธะกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดีย่ิง เราจะร่วมกันท างาน สร้างชื่อเสียงให้คณะและมหาวิทยาลัยของเราอย่าง
เข้มแข็งต่อไป 
 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

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

เลขที่ :            123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
โทรศัพท ์:      0-4320-2404, 0-4334-2693  และ 081-6621170 
โทรศัพท์ภายใน :   47001, 47002, 47010, 46340 
โทรสาร :        0-4320-2404 , 0-4334-2693  
เวปไซด์ :       http://vet.kku.ac.th/ 

 
ประวัติความเป็นมา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2529  โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2530 จ านวน 40 คน ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 105 คน/ปี และตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูด้านศาลเจ้าพ่อมอดินแดง 

สถาน ีฟาร ์มฝ ึกน ักศ ึกษา  ตั ้ง อยู ่ที ่บ ้านนาดอกไม ้ อ า เภอว ังสะพ ุง  จ ังหว ัด เลย  ห ่า งจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 180 กิโลเมตร  เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติส าหรับนักศึกษา บริการห้องสัมมนา
และที่พัก  

โรงพยาบาลสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ  และในปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณส าหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ โดยได้เริ ่ม
ก่อสร้างแล้วในปี 2551 และเปิดให้บริการ 1 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีที่ตั้งติดกับอาคารหลังเดิม 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณบดี 7 ภาควิชา และ 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณบดี แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

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

3. หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว์ และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ปริญญา โดยปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรที่ให้งบริการด้านการ

รักษาโรค การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
3. เพื่อกระจายก าลังสัตวแพทย์ไปสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ทั่วถึง  เพื่อสนองนโยบายของรัฐ  ด้านการ

ส่งเสริมก าลังคนในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้
สูงขึ้น  โดยเป็นผลที่ได้จากการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสัตว์ 

4. ส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1
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ท าเนียบคณบดีตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
(Dean of the Faculty of Veterinary Medicine)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บริบทของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิสัยทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปน็สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า อยู่ในอันดบั 1 ใน 3 ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์อาเซียน และอันดับ 1 ใน 50 ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
เอเชีย ในปี 2558 มีความเป็นเลิศทางวชิาการด้านสุขภาพสตัวแ์ละสุขอนามัยของ
ภูมิภาคอาเซียน และเปน็องค์กรจรรยาบรรณ มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และการ
บริการสังคม 

พันธกิจ 
 

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ์ ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา ทัง้ระดับปริญญา
ตรี และระดับหลังปริญญา 

2. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย การชันสูตรโรคสัตว์ การบริการ 
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่อง  และให้บริการวิชาการแก่สังคม สัตวแพทย์ 
บุคลากรด้านการผลิตสัตว์และประชาชนทั่วไป ในประเทศและภมูิภาคอาเซียน 
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บริบทของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ท านบุ ารุงภูมปิัญญาพืน้บา้นและศิลปวฒันธรรม อันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดลุ

และยั่งยนืของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม 
เป้าประสงค์หลกั 1. สร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย (Research for One Health) 

2. บัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to Work) 
3. เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) 
4. เป็นองค์กรที่ท างานด้วยความสขุและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and 

Enhanced Quality) 
ค่านิยม มุ่งผลสัมฤทธิโ์ดยเนน้ จรรยาบรรณ คุณภาพทางวชิาการ และการบริการสังคม 

สมรรถนะหลัก 
 

1. บัณฑิตสตัวแพทย์มีความพร้อมท างานในทุกพืน้ที่ (Ready to Work)  
2. วิจัยและสรา้งองค์ความรู้ด้านสขุภาพหนึ่งเดียว (Research for One Health)   

เอกลักษณ์ของคณะ ศูนย์กลางสุขภาพสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Health Hub for Community) 
อัตลักษณ์ของ

นักศึกษา 
บัณฑิตพร้อมท างาน  (Ready to Work) 

ตราประจ า 
คณะสัตว

แพทยศาสตร์ 

 

รูปงูพันคบเพลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ วางบนตัว V ภาษาอังกฤษ ที่ย่อมา
จาก Veterinary (หมายถึง สัตวแพทย์) พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่องตามความหมายของ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ได้แก่ วิทยา (ความรู้) 
จริยา (ความประพฤติ) และปัญญา (ความฉลาดเกิดแก่เรียนและคิด) ภายในวงรี เพื่อ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ในปี พ.ศ.2549 ได้ปรับตราประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นรูปเทพยดากระหนาบ
องค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบันสถิตเหนือขอนไม้ซึ่งสลักเป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นหลังตราสัญลักษณ์ เป็นสีฟ้าหม่น แบ่งเป็น 3 ช่อง  มีความ
หมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความ
ประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาดเกิดแก่การเรียนดีและคิดดี ภายใต้ตราสัญลักษณ์ มี
ข้อความว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์" 
 

สีประจ า 
คณะสัตว

แพทยศาสตร์ 
 

สีฟ้าหม่น (รหัสสี  C 80 ) 
 
 
 

เพลงประจ า 
คณะสัตว

แพทยศาสตร์ 
 

ขีวิตสัตวแพทย์ 
เราผจญแดดฝนไป  มีน้ าใจอันมั่นคง  สามัคคีผูกพันยิ่งยง  ขวากหนามป่าดงบุกไป 
ต่างคลุกคลชี่วยชีวติสัตว์  ศึกษาขจัดหายจากโรคภัย โรคของมนัติดถึงคนได้  
ป้องกันไวป้ลอดภัยด ี เรารักงานไม่ท้อทน เราทุกคนรักศักดิ์ศรี สามัคคีร่วมอุทิศตน  
ให้คณะสัตวแพทย์รุ่งเรือง 
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จ านวนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 218 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หลักตามลักษณะ
ของสายงาน คือ กลุ่มสายผู้สอน มีจ านวน 73 คน และสายสนับสนุน จ านวน 145 คน ดังรายละเอียดในตาราง
ต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556 : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์)   
 
ตารางที่ 2 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายผู้สอน  

ประเภท
ต าแหน่ง 

ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา อายุตัว
เฉลี่ย (ปี) 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย (ปี) 

รวม 

อ. ผศ. รศ. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก (คน) (ร้อย
ละ) 

ข้าราชการ 10 34 15 11 14 34 47.01 21.45 59 80.82 

พ.มหาวิทยาลัย 11 2 0 6 5 3 35.27 6.55 14 19.18 

รวม 
21 36 15 17 19 37 41.14 14.00 73 100.0

0 28.77 49.32 20.55 23.29 26.03 50.68 
 
ตารางที่ 3   ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภทต าแหน่งต่างๆ 
จ านวน วุฒิการศึกษา อายุตัว

เฉลี่ย 
(ปี) 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย (ปี) (คน) ต่ ากว่าป.

ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 45 5 24 15 1 48.64 23.41 
พนักงานมหาวิทยาลัย 27 0 26 1 0 30 3.11 
พนักงานราชการ 6 3 3 0 0 38.33 2.5 
ลูกจ้างประจ า 30 27 3 0 0 47.63 21.4 
ลูกจ้างชั่วคราว 33 24 9 0 0 36.59 4.6 
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 4 2 2 0 0 27.8 0.6 

รวม 
145 61 67 16 1 39.88 9.89 

42.07 46.21 11.03 0.69 
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ตารางที่ 4   ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

ข้อก าหนด
พิเศษด้าน

สุขภาพและ
ความปลอดภัย 

- การดูแลสุขภาพของบุคลากรโดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับบุคลากรทุกระดับ  
- คณะมีข้อก าหนดพิเศษให้บุคลากรที่ท างานสัมผัสกับสัตว์โดยตรง เช่น บุคลากรใน

โรงพยาบาล  คณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี  
- บุคลากรที่ท างานในห้องรังสี ถือเป็นความเสี่ยงสูง จึงต้องได้รับการตรวจวัดรังสีเป็น

ประจ าทุกเดือน  
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ   
- โครงการสุขภาพดีมีความสุข ลานกีฬา สนามแบดมินตัน การแข่งกีฬาบุคคลากร  
- มีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้า เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ ใน หน้าที่การงาน งาน

ที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
 
ตารางที่ 5 แสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและปฏบิัติงาน 

อาคารเรียน 

มีอาคารเรียนหลัก  2 อาคาร  ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ (2 ห้อง บรรจุได้ 200 
- 400 คน) ห้องเรียนขนาดกลาง (7 ห้อง บรรจุได้ 80-150 คน) ห้องเรียนเล็ก (5 ห้อง 
บรรจุได้ 20 คน) ห้องปฏิบัติการ (22 ห้อง) โรงเรือนสัตว์ทดลอง/สัตว์เลี้ยง (รองรับสัตว์
เลี้ยง 30 ตัว, โค 30  ตัว, สุกร 10 ตัว, สัตว์ปีก 50 ตัว)  

เทคโนโลย ี
 

1. มีระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ท้ังแบบผ่านระบบ Optic fiber และเครือข่ายไร้
สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมทั่วทั้งคณะฯ จุดเชื่อมต่อ (WIFI) จ านวน 20 จุด  
(ครอบคลุมทุกพื้นที่)  ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จ านวนมากกว่า 5,588 คน ที่
สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบ internet ส าหรับให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าถึง   

2. มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูล  
3. มีการให้บริการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบุคลากรและผู้ที่สนใจอยู่สม่ าเสมอ  
4. มีระบบการสื่อสารออนไลน์คือระบบ VM-Office เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถท างาน สื่อสารในองค์กรได้อย่างสะดวก รวมเร็ว
และคล่องตัว ตลอด 24 ชั่วโมง 

ห้องสมุด 
 

1. มีหนังสือ 22,415  เล่ม 
2. วารสาร 51 ชื่อเรื่อง 
3. บริการ Tablet 10 เครื่อง 
4. บริการ E-book 23 ชื่อเรื่อง 
5. บริการ E-journal 5 ชื่อเรื่อง 
6. บริการวีดิทัศน์และเทปบันทึกเสยีง 377  แผ่น 
7. บุคลากรให้บริการประจ า  2  คน 
8. บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 23 เครื่อง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  และ

พิมพ์งานแก่นักศึกษา 
9. บริการที่นั่ง 240 ที่นั่ง 
10. เปิดให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมท้ังวันหยุดนักขัตฤกษ์   และมี

บริการอ่ืนๆ  ได้แก่  
- บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (บริการ D.D) และ

ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา 
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- บริการหนังสือพิมพ์และวารสารที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์ฯ ส าเนาระหว่าง
ห้องสมุด  

- จัดซื้อ/จัดหาหนังสือให้คณาจารย์และนักศึกษา  
- ให้บริการที่นั่งอ่านหนังสือส าหรับบุคคลภายนอก  
- บริการแนะน าฐานข้อมูล  
- บริการจุดรับคืนหนังสือนอกเวลาราชการ  
- บริการที่นั่งอ่านหนังสือ วารสารที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์ และบริการ

วารสาร หนังสือพิมพ์ ที่ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง (สถานีปรับอากาศ) 
- บริการที่นั่งอ่าน หนังสือ วารสารที่อาคารขวัญมอ   
- บริการเหลื่อมเวลาจันทร์- ศุกร์ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. 

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล E-journals, E-book, E-thesis และ online free database 
ใช้ร่วมกับส านักวิทยบริการ 

โรงพยาบาลสัตว์ 
 

อาคารสัตววิทยรักษ ์
คลินิกสัตว์เล็ก 

- มีจ านวน 1 ห้อง คือ ห้องฉีดวัคซีน ห้องสังเกตอาการสัตว์ป่วย  ห้องท าแผล  
ห้องเตรียมสัตว์  ห้องผ่าตัดทั่วไป  ห้องผ่าตัดกระดูก  ห้องเวชระเบียน  ห้องยา  ห้อง
การเงิน 

- มีจ านวน 2 ห้อง คือ  ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย  ห้องพักนักศึกษา 
- มีจ านวน 3 ห้อง คือ  ห้องตรวจโรคทั่วไป  ห้องตรวจคลินิกพิเศษ 
- มีจ านวน 4 ห้อง คือ  ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ 

สัตว์ป่วยใน 
- มีจ านวน 1 ห้อง คือ ห้องพักสัตว์ป่วยไม่ติดเชื้อ ห้องพักสัตว์ป่วยไม่ติดเชื้อ 

(แอร)์ ห้องพักสัตว์ป่วยติดเชื้อ  ห้องพักแมว 
ส านักงาน รพ.สัตว์ 

- มีจ านวน 1 ห้อง คือ ส านักงาน  หน่วยพัสดุ  ห้องประชุม 
- มีจ านวน 2 ห้อง คือ  ห้องพักบุคลากร 

คลินิกสัตว์ใหญ่ 
- มีจ านวน 1 ห้อง คือ ห้องเวชระเบียน  ห้องพักสัตวแพทย์ 
- หน่วยม้า  มีจ านวน 1 ห้อง คือ  โถงตรวจ  ห้องล้มม้า ห้องเตรียมผ่าตัด ห้อง

ผ่าตัด  ห้องพักฟื้น  ห้องทดสอบสมรรถภาพ ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจพิเศษ  
ห้องพักนักศึกษา 

- หน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีจ านวน 1 ห้อง คือ ห้องรักษาลูกโค ห้องผ่าตัด ห้องพัก
นักศึกษา คอกติดเชื้อ คอกไม่ติดเชื้อ จ านวน 2 ห้อง คือ ห้องสัมมนา ห้อง 
อายุรกรรม มีจ านวน 3 ห้อง คือ   ห้องพักเจ้าของสัตว์ 

สถานีฟาร์ม 
ฝึกนักศึกษา 
อ.วังสะพุง  

จ.เลย 
 

1. มีการบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  1 จุด 
2. มีลานจอดรถส าหรับ บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อที่เพียงพอ (ประมาณ 100 

คัน) 
3. มีบริการที่พักที่สถานีฟาร์มฝึกนกัศึกษา จ.เลย ส าหรับบุคลากรภายในและ

หน่วยงานต่างๆในการจัดประชมุ สัมมนาตา่งๆ ดังนี ้
ก. หอพัก (ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นห้องพัดลม รองรับได ้200 คน) 
ข. ห้องพักปรับอากาศ (มีจ านวน 2 ห้อง ห้องละ 4 คน) 
ค. บ้านพักรับรอง 2 หลัง 
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ง. ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง (รองรับได ้80- 120 คน) 
จ. ห้องประชุมเล็ก 3  ห้อง (รองรับได ้30  คน) 
ฉ. มีคอกสัตว์และสัตว์เพียงพอ เพือ่การเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการ

วิชาการ ได้แก่  สุกร (จ านวน 81 ตัว)  โคเนื้อ (จ านวน 45 ตัว)  กระบือ 
(จ านวน 41 ตัว) แพะ (จ านวน 29 ตัว) และแกะ (จ านวน 16 ตัว) 

ช. มีต้นแบบการเลี้ยงสัตวต์ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมูกลางแจ้ง, หมู
หลุม, กบ, ปลาดุก) 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก และ

ความปลอดภัย 

1. ที่จอดรถบุคลากร นักศึกษาและเจ้าของสัตว์ป่วย รองรับได้ประมาณ  150 คัน 
2. ที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับบคุลากรและนักศึกษา  รองรับไดป้ระมาณ 200 คัน 
3. โรงอาหารส าหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มข. รองรับประมาณ 200 คน และสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา จ.เลยรองรับได้
ประมาณ 150 คน 

4. ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมาคมศิษย์เก่า  
5. มีลานเอนกประสงค์ (ลานกีฬา และลานวฒันธรรม) สนามกีฬาเอนกประสงค์ และ

สนามกีฬาเปตอง  
6. มีอุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปดิ และระบบคีย์การ์ด 
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ตารางที ่6 สื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความรู้ด้านสัตวแพทย์สู่ชุมชน 
 

วารสารสัตวแพทย์ 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยทาง 
สัตวแพทยศาสตร์  และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง   
การดัชนีบทคัดย่อ :  ในฐานข้อมูลระดับชาติ Thailand Citation Index (TCI) 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ CAB Abstracts 
บรรณาธิการ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช, ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน     
กองบรรณาธิการ : Prof.Kishio Hatai, Prof. James A. Will, Prof. Frank F Mallory 
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, รศ.ดร.วีระพงษ์ ลุลิตา
นนท์, รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ, รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์, ผศ.น.สพ.ดร.สาธร 
พรตระกูลพิพัฒน์, ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยากุล, ผศ.น.สพ.ดร.สรรเพชร อังกิติ
ตระกูล, ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา, 
ที่อยู่  : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 081-6621170  โทรสาร : 043-202404 
ก าหนดตีพิมพ์ :  2  ฉบับ/ปี (เริ่มปี 2549) 

จดหมายข่าวคณะ 

 
 

วัตถุประสงค์ : ดังน้ี 
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ  
- เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิด
ในหมู่ประชาชนท่ัวไป 
รอบเวลา : ประจ าวันท่ี 1-30 ของเดือน 

“รายการเวทีชุมชน NBT” 
 

 

ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น   
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสัตวแพทย์ การผลิตสัตว์  และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบและเพื่อเป็นการ
สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือ ความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาให้เกิดในหมู่ประชาชน
ท่ัวไป 
การออกอากาศรายการ :  สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านสัตว์เลี้ยงกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ในรายการเวทีชุมชน เวลา 15.30-16.00 
น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 6 สถาบัน ที่ผลิต
บัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะมีการเตรียมตัวเพื่อรับรองการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านสัตวแพทย์ การผลิต
สัตว์และอาหารที่ปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางคุณภาพสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN 
Animal Health Hub)  
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  ปี 2550  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ปี 2552  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
  ปี 2555  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี  
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วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 

ได้รับการรับรองจาก  TCI impact fctor  : 0.146  
สูงสุดในวารสารสาขาสัตวแพทยศาสตร์  

 
 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับการรับรองจาก TCI Impact Factor ปี 2555 (0.146)  สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอันดับ 1 ของวารสารสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   จากผลการด าเนินงานตลอด
ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นของ ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน  บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์
และคณะ  ได้ผลักดันให้วารสารสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก TCI Impact Factor ปี 2555 (0.146) สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเป็นอันดับ 1 ของวารสารสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และอยู่ในฐาน CAB 
Abstracts ซึ่งในปัจจุบัน ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ  กนิษฐานนท์  รับหน้าที่เป็น บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ 
มข.  ทั้งนี้ กองบรรณาธิการทุกคนจะผลักดันให้วารสารของคณะมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน  และ  ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ  กนิษฐานนท์ 
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บุคลากรได้รับรางวัล 

 
   ในช่วงปีงบประมาณ 2556 บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ  อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ ดังนี้  
 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้า
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ท าคุณประโยชน์ ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556” ณ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ ได้สร้าง
ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมกับที่ได้ตั้งปณิธานแห่งการ
บริการวิชาการไว้อย่างน่าชื่นชมยิ่ง 
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      อ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้รับอนุสิทธิบัตร 
“ผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยส าหรับหยอดหูเพื่อรักษาโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข” ออกให้ ณ วันที่ 7 
มิถุนายน 2556 หมดอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เลขที่อนุสิทธิบัตร 8094 อสป/200-ข  

โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี พร้อมทั้ง 
ถ่ายภาพหมู่แสดงความยินดีร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10  ตุลาคม 2556 
ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสัตว์ อาคารสัตววิทยรักษ์   

 
 

 
 

 
 
      คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการมอบรางวัลบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 

2556 ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ส่วนบุคลากรท่ีประพฤติตามจรรยาบรรณ
ดีเด่น สายสนับสนุน ได้แก่ นางสุคนธ์ ซาซุม ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณบดี  ในวันพฤหัสบดีที่ 
12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมกรรมการประจ าคณะ ชั้น 6อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตว
แพทยศาสตร์ โดยบุคลากรทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็น
บุคลากรของคณะอย่างเต็มที่และมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิด
ชูเกียรติเป็นบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด  สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา   ได้รับอนุสิทธิบัตร

12 กันยายน  2556  ณ  ห้องประชุมกรรมการประจ�าคณะ ช้ัน 6 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองค�า  คณะสัตว-
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นักศึกษาได้รับรางวัล 
 

   ในช่วงปีงบประมาณ 2556 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ อันน ามาซ่ึงความ
ภาคภูมิใจของคณะฯ คือ  

 

 
 
      นศ.น.สพ.ปิยะชาติ จิตปลอดโปร่ง นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 

“ความประพฤติดี” ปีการศึกษา 2555 ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมป์  ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้มีความ
ประพฤติดี ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 52 เนื่องในวันวิสาขะบูชาร าลึก ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 
28 พฤษภาคม 2556  โดยมี ฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานมอบรางวัล การ
ได้รับรางวัลของนักศึกษาในครั้งนี้ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้อย่างน่าชื่นชม
ยิ่ง 
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ผลการด าเนินงานด้านผลติบัณฑิต 
 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สัตวแพทย์ต้องท ำงำนในองค์กรที่เก่ียวข้องกับทั้งคนและสัตว์  ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้และทักษะที่
ค่อนข้ำงหลำกหลำย และสังคมมีควำมคำดหวังให้สัตวแพทย์มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้ วยควำม
เมตตำ กรุณำ ต่อสัตว์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ซึ่งท ำหน้ำที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์จึงก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมไว้ 8 ประกำร คือ 

1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล  
2. เป็นผู้อดทน ใฝ่รู้และใฝ่ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้อย่ำงต่อเนื่อง  
3. มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชพี  
4. มีควำมสำมำรถประกอบวิชำชพีได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ  
5. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม  
6. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในภำษำต่ำงประเทศในระดับสื่อสำรอย่ำงน้อยอีก 1 ภำษำ  
7. สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ด ีและท ำงำนเป็นทีมได ้  
8. มีควำมรับผิดชอบ ด ำรงตนและปฏิบัติตนด้วยควำมเหมำะสม เสียสละอุทิศตนและมีควำมเปน็ผู้น ำ  

 ท่ีมำ :  ฝ่ำยวิชำกำร คณะสัตวแพทยศำสตร์  พฤษภำคม 2554 
 
สภาวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

ส ำหรับสัตวแพทยสภำ ซึ่งเป็นผู้ก ำกับดูแลด้ำนคุณภำพมำตรฐำนทั้งหลักสูตร และมำตรฐำนวิชำชีพ      
สัตวแพทย์ ก็ได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ตำมข้อบังคับสัตวแพทยสภำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนและกำรออกใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์   
พ.ศ.2553 โดยก ำหนดให้ผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่เข้ำรับ
กำรศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2553 ต้องผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำนของกำรประกอบวิชำชีพ
กำรสัตวแพทย์ ซึ่งจำกกำรประชุมระดมสมองในเรื่องควำมสำมำรถที่บัณฑิตสัตวแพทย์ต้องมีเมื่อจบกำรศึกษำ 
สัตวแพทยสภำจึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพข้ึน เพื่อส่งเสริมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพกำรสัตว
แพทย์ ตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 โดยได้ก ำหนดเป็นมำตรฐำนวิชำชีพ
ไว้ 3 หมวด ประกอบด้วย  
 หมวดที่  1  ควำมสำมำรถทั่วไปเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์และเอกลักษณ์ประจ ำตัว   
  หมวดที่  2  ควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำกำรด้ำนสัตวแพทย์  
        หมวดที่  3  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ  
 ที่มำ :  คู่มือประกอบเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ พ .ศ. 2553  โดยศูนย์ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำนของ

กำรประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ในสัตวแพทยสภำ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ มกรำคม 2554  
 
 
 
 
 



16 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2556
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

16 
 

 

หลักสูตรที่เปดิสอน 
คณะสัตวแพทยศำสตร์ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 21 รุ่น รวมจ ำนวน 

1,287 คน  และระดับบัณฑิตศึกษำรวมจ ำนวน 46 คน และปัจจุบันคณะสัตวแพทยศำสตร์ มีกำรพัฒนำ ปรับปรุง
หลักสูตรและกำรขยำยหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

 ระดับปริญญำตรี สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต   
o ภำคปกติ และโครงกำรพิเศษ 

 ระดับปริญญำโท  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต   
o สำขำวชิำวทิยำกำรสืบพนัธุ์สัตว์ 
o สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ 
o สำขำวชิำสหวิทยำกำรสัตวแพทย์  (ปกติ/นำนำชำติ) 
o สำขำวชิำสัตวแพทยส์ำธำรณสุข  (ปกติ/โครงกำรพิเศษ) 

 ระดับปริญญำเอก ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต   
o สำขำวชิำสหวิทยำกำรสัตวแพทย์ (ปกติ/นำนำชำติ) 

 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 
o ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงสัตวแพทย์คลินิก สำขำวชิำสตัว์เลี้ยง 
o ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงสัตวแพทย์ สำขำวิชำโรคและกำรจัดกำรสุขภำพในปศุสัตว์ 

(ปกติ/นำนำชำติ) 
จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศึกษา 
 
ตารางที ่7 จ านวนนักศึกษารับเข้าในปีการศึกษา 2556 

หลักสูตร สาขาวชิา จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาตร ี 94 

สัตวแพทยศาสตรบ์ัณฑติ  94 
ระดับบัณฑิตศึกษา 12 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางสัตวแพทยค์ลินิก 
 สำขำวิชำสัตว์เล้ียง 0 

สำขำวิชำโรคและกำรจัดกำรสุขภำพในปศุสัตว์ นำนำชำต ิ 0 
ระดับปริญญาโท   
 สำขำวิชำวิทยำกำรสืบพันธุ์สัตว์ 0 

สำขำวิชำสัตวแพทย์สำธำรณสุข   4 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ 1 
สำขำวิชำสหวิทยำกำรสัตวแพทย์ 3 

ระดับปริญญาเอก 
 สำขำวิชำสหวิทยำกำรสัตวแพทย์ 4 

 
ตารางที ่8 จ านวนนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 

หลักสูตร สาขาวชิา จ านวน (คน) 
ระดับปริญญาตร ี 89 

สัตวแพทยศำสตร์บัณฑิต   
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 

ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงสัตวแพทย์คลินิก 
 สำขำวิชำโรคและกำรจัดกำรสุขภำพในปศุสัตว์ นำนำชำต ิ 2 
ระดับปริญญำโท   
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรสัตวแพทย์ 2 
 สำขำวิชำสหวิทยำกำรสัตวแพทย์ 1 

ที่มำ :  ข้อมูลจำกงำนบริกำรศึกษำ  คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ณ วันที่ 31 มกรำคม 2556 
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ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม  2555) 

 
ตารางที่ 9  ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล  
เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/เล่มท่ี/หน้า วัน/เดือน/ปี ที่

ตีพิมพ์ ค่าน  าหนัก 

1 กำรศึกษำระบำดวิทยำของ
เชื้อ Salmonella spp. ท่ี
แยกได้จำกซำกสุกร และโค
เนื้อและพนักงำนโรงงำนแปร
รูปสัตว์ในนครหลวง
เวียงจันทน์ ประเทศลำว 

Mr. 
NITHIPHONE 
SOMSANITH 

วำรสำรสัตว
แพทยศำสตร์ มข.  
วำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติ สำขำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎำคม-

ธันวำคม 2555) 

0.75 
(TCI 
0858-2297) 

2 กำรศึกษำควำมชุกและปัจจัย
เสี่ยงในกำรพบเชื้อแคมไพโล
แบคเตอร์ในสุนัข 

นำงสำวปัทมธิดำ 
สหนุกูล 

วำรสำรสัตว
แพทยศำสตร์ มข.  
วำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติ สำขำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎำคม-
ธันวำคม 2555) 

0.75  
(TCI 
0858-2297) 
 

3 กำรประเมินกำรได้รับแค
ดเม่ียมผ่ำนกำรบริโภคเน้ือ ไต 
และตับของโคจำกจังหวัด
อุดรธำนี 

นำยณรงค์ชัย   
ศรีดำวเรือง 

Proceedings 
International 
Conference on 
Biotechnology for 
Healthy Living The 
22 nd Annual 
Meeting of the Thai 
Society for 
Biotechnology  

TSB 2010 20-
22 October 

2010 Prince of 
Songkla 

University, 
Trang Campus, 

Thailand 

0.75 
(ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ) 

4 ควำมชุกของกำรติดเชื้อ 
Pasteurella multocida ใน
กระต่ำย (Oryctolagus 
cuniculus) ในประเทศไทย 

นำงสำวรัตติกำล  
วรหล้ำ 

VPAT Regional 
Veterinary Congress 
2012 Toward One 
Health,One 
Standard  

13 พฤษภำคม 
2555 

0.50 
(ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ) 

5 กำรศึกษำทำงพยำธิวิทยำกำร
ติดเชื้อเพสติไวรัส ขนิดพิเศษ 
แบบคงทนในลูกโค 

นำยชินวิวัฒน์  
เปี่ยมสกุล 

ICVS the 
International 
conference on 
veterinary science 
Thailand,2010 
 
 

November 2 – 
5,2010 impact 

challenger 
hall,muang 
thong thani 

nonthaburi,thai
land 

0.75 
(ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ) 

6 กำรศึกษำเชื้อ Allisonella 
histaminiformans ในโคนม
ท่ีเกิดภำวะเป็นกรดใน
กระเพำะหมักจำกกำรได้รับ
อำหำรประเภทโปรตีนสูง 

นำยนิรัติศัย  
ไชยแสน 

The 1 St 
International 
Conference on 
Animal Nutrition and 
Environment (ANI-
NUE 2012)  

September 14-
15,2012 

Pullman Raja 
Orchid 

Hotel,Khon 
Kaen,Thailand 

Paper 

0.75 
(ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ) 

7 กำรศึกษำควำมชุกของเชื้อ 
Burkholderia 

นำยปฏิพัทธ์  
พันธ์ชูเพชร   

วำรสำรสัตว
แพทยศำสตร์ มข.  

ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎำคม-

0.75 
(TCI 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล  
เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/เล่มท่ี/หน้า วัน/เดือน/ปี ที่

ตีพิมพ์ ค่าน  าหนัก 

pseudomallei ในช้ำงเอเชีย
ในประเทศไทยโดยวิธีอินได
เร็ค ฮีแม็กกลูติเนชั่น 

วำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติ สำขำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

ธันวำคม 2555) 0858-2297) 

8 กำรพัฒนำเชื้อ Escherichia 
coli สำยพันธุ์ F18 ให้มี
คุณสมบัติในกำรเรืองแสงเพื่อ
ใช้ในกำรทดสอบยำปฏิชีวนะ
และสมุนไพร 

นำยไพรบูรณ์  
สุระโคตร 

วำรสำรสัตว
แพทยศำสตร์ มข.  
วำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติ สำขำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  

ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎำคม-

ธันวำคม 2555) 

0.75 
(TCI 
0858-2297) 

9 กำรส ำรวจกำรติดเชื้อบำร์
โทเนลลำจำกบุคลำกรทำง
สัตวแพทยไทย 

นำงสำวนัทธ์หทัย  
วนำเฉลิม 

กำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ ICVS  

ครั้งท่ี 37 วันท่ี 
29 กุมภำพันธ์ – 
2 มีนำคม พ.ศ. 

2555 

0.75 
(ประชุม
วิชำกำร
ระดับชำติ) 

10 กำรศึกษำควำมชุกของกำรติด
เชื้อพยำธิ Fasciola 
gigantica ในโคเน้ือที่โรงฆ่ำ
สัตว์หนองด้วงในนครหลวง
เวียงจันทร์ ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

Mr. SOUK 
PHOMHAKSA 

วำรสำรสัตว
แพทยศำสตร์ มข.  
วำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติ สำขำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎำคม-
ธันวำคม 2555) 

0.75 
(TCI 
0858-2297) 

 
 
ภาวะมีงานท าของบัณฑติสัตวแพทย์  ปีการศึกษา 2554 
 ในปีกำรศึกษำ 2554 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 97 คน  เข้ำรับพระรำชทำน
ปริญญำบัตร 94 คน   เก็บแบบสอบถำมได้  94 ชุด คิดเป็น 100% 
 สถำนภำพกำรท ำงำน   
  ท ำงำนแล้ว   90  (95.7%)  คน 
  ท ำงำนแล้วและศึกษำดว้ย  0   (0%)  คน 
  ยังไม่ท ำงำนและมไิด้ศึกษำต่อ 1   (1.1%)  คน   
  ก ำลังศึกษำต่อ                     3   (3.2%)  คน  
 ท่ีมำ :  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

จำกรำยง ำนควำมพึ งพอใจผู้ ใ ช้ บัณฑิ ตปี ก ำรศึ กษำ  2554 ของคณะสั ตวแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 ปริญญำตรี  อยู่ในระดับ  3.74 
 บัณฑิตศึกษำ อยู่ในระดับ  4.15 
 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน อยู่ในระดับ  3.94 

 ท่ีมำ :  จำกรำยงำนควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักงำนประเมินและประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น    
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ผลการด าเนินงานด้านวิจัย 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ปีปฏิทิน 2555  (1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) 

 
ตารางที่ 10  :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับนานาชาติ   
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1 Preeyada S, Chaijaroen S, Chukanhom K, 
Design and Development of Web-based Learning Environment Model for Home 
School 
European Journal of Social Sciences. 2012 Jan-Mar 30(1): 20-30 

กพร.,สมศ.(0.75) 
SCOPUS,SJR(Q3) 

2 Preeyada S, Chaijaroen S, Chukanhom K, 
Design and development of web-based learning environment model for home 
school  
European Journal of Social Sciences. 2012 Apr 30(1): 136-145 

กพร.,สมศ.(0.75) 
SCOPUS,SJR(Q3) 

 

3 Pohuang T, Sasipreeyajan J, 
The Pathogenesis of a New Variant Genotype and QX-like Infectious Bronchitis 
Virus Isolated from Chickens in Thailand 
The Thai Journal of Veterinary Medicine. 2012 Mar 42(1): 51-57 

กพร.,สมศ.(0.75) 
SCOPUS,SJR(Q4) 

 

4 Saipan P, Ruangwises S, Tengjaroenkul B, Ruangwises N, 
Total and Inorganic Arsenic in Freshwater Fish and Prawn in Thailand 
JOURNAL OF FOOD PROTECTION. 2012 Oct 75(10): 1890-1895 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

5 Jiwakanon J, Dalin A, 
Short communication: Concentration of TGF-β1, IL-10 and IL-6 in boar seminal 
plasma and TGF-β1 level in different fractions of ejaculates 
Animal Reproduction Science. 2012 Apr 131(3-4): 194-198 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

6 Hoai Nam N, Chanlun A, Kanistanon K, Aiumlamai S, 
Seroprevalence of Neospora caninum in Swamp Buffaloes and Beef Cattle in 
the North-east of Thailand 
Thai Journal of Veterinary Medicine. 2012 Feb 42(2): 213-218 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

7 Moonmanee T, Navanukraw C, Thammasiri J, Aiumlamai S, Kamollirt C, 
Evaluation of ovarian follicular health with the markers of endothelial and 
granulosa cells 
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 2012 Jan-May 11(1): 461-467 

กพร.,สมศ.(0.75) 
SCOPUS,SJR(Q4) 

 

8 Thammasiri J, Navanukraw C, Jaikan W, Moonmanee T, Khanthusaeng V, 
Boonkong S, Uopasai S, 
Corpora lutea growth and development in Thai-native goats throughout the 
estrous cycle 
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 2012 Jan-May 11(1): 455-459 

กพร.,สมศ.(0.75) 
SCOPUS,SJR(Q4) 

 

9 Pilachai R, Schonewille J, Thamrongyoswittayakul C, Aiumlamai S, 
Wachirapakorn C, Everts H, Hendriks W, 
Starch source in high concentrate rations does not affect rumen pH, histamine 
and lipopolysaccharide concentrations in dairy cows 
Livestock Science . 2012 Dec 150(1-3): 135-142 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

10 Uopasai S, Bunterm T, 
The Development of Veterinary Anatomical Term Learning Media for 2nd Year 

n/a 
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Students in Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University 
Social and Behavioral Sciences. 2012 Dec 69(2012): 18861-1865 

11 Suwannaloet W, Laupattarakasem W, Sukon P, Ong-Chai S, Laupattarakasem P, 
Combined Effect of Subchondral Drilling and Hyaluronic Acid with/without 
Diacerein in Full-Thickness Articular Cartilage Lesion in Rabbits 
The Scientific World Journal. 2012 Jan-Dec 2012 (2012)(no.310745): 1-7 

SCOPUS  
 

12 Moonmanee T, Navanukraw C, Aiumlamai S, Jarukamjorn K, Thammasiri J, 
Redmer D, 
Quantitative vascularity of antral follicle in Bos indicus using Factor VIII 
immunolocalization 
Livestock Science. 2012 Dec 150(1-2): 128-134 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

13 Ruangwises N, Saipan P, Ruangwises S, 
Total and Inorganic Arsenic in Natural and Aquacultural Freshwater Fish in 
Thailand: A Comparative Study 
Bull Environ Contam Toxicol. 2012 Dec 89(6): 1196-1200 

SCOPUS  
 

14 MINAGUCHI J, ABE A, UEDA H, TANGKAWATTANA P, TAKEHANA K, 
Histological differences of skin among three body regions in male and female 
Hokkaido sika deer (Cervus nippon yesoensis) 
Okajimas Folia Anatomica Japonica. 2012 May 89(1): 1-5 

กพร.,สมศ.(1.00) 
SCOPUS,SJR(Q2) 

 

15 Taweechaisupapong S, Aieamsaard J, Chitropas P, Khunkitti W, 
Inhibitory effect of lemongrass oil and its major constituents on Candida biofilm 
and germ tube formation 
South African Journal of Botany. 2012 Jul 81(-): 95-102 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

16 Polpakdee A, Angkititrakul S, Suksawat F, Sparagano O, Kanistanon K, 
Epidemiology and Antimicrobial Resistance of Salmonella sp. Isolated from 
Dogs and Cats in Northeastern Thailand 
Journal of Animal and Veterinary Advances. 2012 Jan 11(5): 618-621 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

17 Sasipreeyajan J, Pohuang T, Sirikobkul N, 
Efficacy of Different Vaccination Programs against Thai QX-like Infectious 
Bronchitis Virus 
Thai Journal of Veterinary Medicine. 2012 Mar 42(1): 73-79 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

18 Jarassaeng C, Aiumlamai S, Wachirapakorn C, Techakumphu M, Noordhuizen J, 
Beynen A, Suadsong S, 
Risk Factors of Subclinical Mastitis in Small Holder Dairy Cows in Khon Kaen 
Province 
Thai Journal of Veterinary Medicine. 2012 Jun 42(2): 143-151 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

19 Pilachai R, Schonewille J, Thamrongyoswittayakul C, Aiumlamai S, 
Wachirapakorn C, Everts H, Hendriks W, 
The effects of high levels of rumen degradable protein on rumen pH and 
histamine concentrations in dairy cows 
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 2012 Apr 96(2): 206-213 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

20 Waewdee P, Sukon P, Chaveerach P, Surachon P, Soikum C, 
Effect of a Single Bose of Lactobacillus salivarius on Prevention of Salmonella 
enteritidis Infection in Young Broilers 
Journal of Animal and Veterinary Advances. 2012 Jul 11(7): 955-961 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

21 Lvova M, Tangkawattana S, Balthaisong S, Katokhin A, Mordvinov V, Sripa B, กพร.,สมศ.(1.00) 
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Comparative histopathology of Opisthorchis felineus and Opisthorchis viverrini 
in a hamster model: An implication of high pathogenicity of the European liver 
fluke 
Parasitology International. 2012 Jan 61(1): 167-172 

ISI 
 

22 Ruangwises S, SaiPan P, Tengjaroenkul B, Ruangwises N, 
Total and inorganic arsenic in rice and rice bran purchased in Thailand 
Journal of Food Protection. 2012 Apr 75(4): 771-774 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

23 Intrakamhaeng M, Komutarin T, Pimpukdee K, Aengwanich W, 
Incidence of Enterotoxin-Producing MRSA in bovine Mastitis Cases, Bulk Milk 
Tanks and Processing Plants in Thailand 
JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES. 2012 May 11(5): 87-93 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

24 Aunpromma S, Tangkawattana P, Papirom P, Kanjampa P, Tesana S, Sripa B, 
Tangkawattana S, 
High prevalence of Opisthorchis viverrini infection in reservoir hosts in four 
districts of Khon Kaen Province, an opisthorchiasis endemic area of Thailand 
Parasitology International. 2012 Jan 61(1): 60-64 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
 

25 Billeter S, sangmaneedet S, Kosakewich R, Kosoy M, 
BARTONELLA SPECIES IN DOGS AND THEIR ECTOPARASITES FROM KHON KAEN 
PROVINCE, THAILAND 
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH. 2012 
Sep 43(5): 1186-1192 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 

26 Sasipreeyajan J, Pohuang T, Sirikobkul N, 
Efficacy of Different Vaccination Programs against Newcastle Disease Virus 
Challenge in Broiler Chickens 
THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE. 2012 Dec 42(4): 431-437 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 

27 Svensson A, jiwakanon J, Fossum C, Dalin A, 
Expression of the cytokine IL-23 in gilt endometrium after insemination with 
seminal plasma, spermatozoa or semen extender 
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS. 2012 Aug 47( ? ): 563-563 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 

28 Sakhong D, vongpralub T, Katawatin S, Sirisathien S, 
Ultrasound-guided Transvaginal Follicular Aspiration and Development of 
Vitrified-thawed Thai Indigenous Beef Cattle (Bos indicus) Oocytes after in vitro 
Fertilization 
THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE. 2012 Dec 42(4): 509-516 

กพร.,สมศ.(1.00) 
ISI 
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1 ปัทมธิดา สหนุกูล, ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช, บงกช นพผล 
การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะและความชุกของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ท่ีเพาะแยกจาก
สุนัขที่ถูกน าเข้ามารักษาในคลินิกสัตวแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ก.ค.-ธ.ค. 2555, 22(2): 174-184 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 

2 Nithiphonh Somsanith, บงกช นพผล, สรรเพชร อังกิติตระกูล, วราภรณ์ ศุกลพงศ์, ขวัญ
เกศ กนิษฐานนท์ 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 
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ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาท่ีแยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์หนองด้วง นครเวียงจันทร์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ก.ค.-ธ.ค. 2555, 22(2): 167-173 

 

3 พจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย, คมกริช พิมพ์ภักดี, ชนินทร์ น่าชม 
ความชุกและปัจัจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการติดพยาธิใบไม้ตับในโค และกระบือในจังหวัดบุรีรัมย์ 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ม.ค.-มิ.ย. 2555, 22(1): 10-17 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 
4 ธวัชชัย โพธิ์เฮือง 

บทบาทของชีวพิษชนิดใหม่ "NetB" ต่อการเกิดโรคล าไส้อักเสบแบบเน้ือตายในไก่ 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ม.ค.-มิ.ย. 2555, 22(1): 71-78 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 
5 ปุณชรัศม์ิ นิลสุวรรณ์, จารุวรรณ ค าพา 

การเกิดโรคโบวายนีโอนาทัล แพนไซโตพีเนีย เน่ืองจากการให้วัคซีนในแม่โค 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ม.ค.-มิ.ย. 2555, 22(1): 88-95 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 
6 ไพรบูรณ์ สุระโคตร, ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์, นิยมศักดิ์ อุปทุม, เนตรชนก จิวากานนท์, สาธร พร

ตระกูลพิพัฒน์ 
การพัฒนาเชื้อ Escherichia coli สายพันธุ์ F18 ให้มีคุณสมบัติเรืองแสง 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ก.ค.-ธ.ค. 2555, 22(2): 223-233 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 

7 ปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร, สมโภชน์ วีระกุล, พีระพล สุขอ้วน, ภัทร เจริญพันธุ์, มาโนชญ์ ยินดี 
ความชุกทางซีรัมวิทยาของเชื้อ Burk holderia pseudomallei ในช้างเอเชียในประเทศไทย
โดยวิธีอินไดเร็คฮีแม็กกลูติเนชั่น 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ก.ค.-ธ.ค. 2555, 22(2): 132-140 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 

8 Souk Phomhaksa, ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยากุล, อรัญ จันทร์ลุน, สุธิดา จันทร์ลุน, นพดล สม
ผล, จิตราภรณ์ เยียนเพชร 
ความชุกของการติดพยาธิ Fasciola gigantica ในโคเน้ือที่โรงฆ่าสัตว์หนองด้วงนครเวียงจันทร์ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยวิธี iELISA 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ก.ค.-ธ.ค. 2555, 22(2): 155-166 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 

9 ยุทธนา มัทธุรี, บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล, คมกริช พิมพ์ภักดี, พีระพล สุขอ้วน, อุไร เต็งเจริญกุล 
ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพของเบนโทไนท์ในการดูดซ บสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.. ก.ค.-ธ.ค. 2555, 22(2): 234-241 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 
10 เด่นพงษ์ สาฆ้อง, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, สุภร กตเวทิน, ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร 

การเจาะเก็บโอโอไซต์ด้วยเครื่องคลื่นความถี่สูงในโคพื้นเมืองไทย (Bos indicus) และการ
พัฒนาของโอโอไซต์ท่ีผ่านการแช่แข็งแบบวิทริฟิเคชั่นหลังการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย 
เวชชสารสัตวแพทย์ . ต.ค.-ธ.ค. 2555, 42(4): 509-516 

กพร.,สมศ.(0.25) 
TCI 

 

11 ชัยวัฒน์ จรัสแสง, สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย, ฉลอง วชิราภากร, มงคล เตชะก าพุ, J.P.T.M. 
Noordhuizen, A.C. Beynen, ศิริวัฒน์ ทรวดทรง 
ปัจจัยเสี่ยงของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น 
เวชชสารสัตวแพทย์. ก.ค.-ธ.ค. 2555, 42(2): 143-151 

กพร.,สมศ.(0.25) 
TCI 

 

12 Bongkot Noppon, Takuo Sawada, Tetsuo Asai, Pitak Noimay, Chaiyaporn 
soykum, Yod Wiriyasean, Jariya Chomwarin 
Microbiological quality of chicken farm waters in view of Campylobacter spp. 
Contaminations in northeastern Thailand 
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. ม.ค. 2555, 40(supplement): 212-216 

กพร.,สมศ.(0.50) 
MUA 

 

13 เด่นพงษ์ สาฆ้อง, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, สุภร กตเวทิน, ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร 
ผลของฮอร์โมนเพรกแนนท์แมร์ซีรั่มโกนาโดโทรปินต่อการกระตุ้น เพิ่มจ าานวนฟอลลิเคิลในรัง
ไข่โคพื้นเมืองไทย (Bos indicus) 
แก่นเกษตร. มี.ค. 2555, 40(2 พิเศษ): 453-457 

กพร.,สมศ.(0.25) 
TCI 
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No Authors, Title, Journal Name, Issue REFERENCE 

14 ศิริศักดิ์ ตาลป้อง, สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน, คมกริช พิมพ์ภักดี, เยาวมาลย์ ค้าเจริญ 
ประสิทธิภาพของไฮเดรตโซเดียมแคลเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต และผนังเซลล์ยีสต์ (Fixar 
Dry®) ต่อการลดความเป็นพิษอะฟลาท็อกซิน และสมรรถนะการผลิตเป็ดเน้ือ 
แก่นเกษตร. มี.ค. 2555, 40(2 พิเศษ): 276-279 

กพร.,สมศ.(0.25) 
TCI 

 

 
 
ตารางที่ 12 :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ ปีการศึกษา 2555  
   (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม  2556) 

No Researcher, Research Application, Type, Date 
1 ไพรัตน์ ศรแผลง 

Isolation and Susceptibilty to Antibiotics of Lactic Acid Bacteria From Fermented Beef Product 
(Mum) 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 8 พฤษภาคม 2556 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 8 พฤษภาคม 2556 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงสาธารณะ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : อบรมเกษตรกรให้สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ต่อและประยุกต์ใช้เพื่อเน้นการป้องกันโรคต่างๆ ในสัตว์เลี้ยงและในคนรวมท้ังให้ค าแนะน าแก่ผู้
ใกล้ชิดได้ 

2 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 
การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับโต กระบือ ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 1 มิถุนายน 2553 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 27 มีนาคม 2556 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ และเกษตรกรในเขตต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : อรรมเกษตรกรและเจา้หน้าท่ี
ด้านปศุสัตว์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในโคและกระบือ 

3 จารุวรรณ ค าพา, สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
การศึกษาผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส โบวาย ไดอะเรีย ในฟาร์มโคนมประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 31 ธันวาคม 2555 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 19 กุมภาพันธ์ 2556 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : กรมปศุสัตว์ (เจ้าหน้าท่ีผสม
เทียน นักส่งเสริม สัตวแพทยอาสา) 

4 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
ผลของโปรตีนหยาบในอาหารและยูเรียไนโตรเจนในซีรั่มต่อประสิทธิภาพการสืบพันธ์และผลผลิตน้ านมของโคนมใน
ฟาร์มโคนมขนาดเล็ก 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 31 ธันวาคม 2555 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 19 กุมภาพันธ์ 2556 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนก่น อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : กรมปศุสัตว์ (เจ้าหน้าท่ีผสม
เทียม นักส่งเสริม สัตวแพทย์อาสา) 
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No Researcher, Research Application, Type, Date 
5 สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร 
น้ านม 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 20 พฤษภาคม 2555 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 19 มกราคม 2556 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : ส านักงานอาหารและยา (อย) กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และ สหกรณ์โคนม 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : เกษตรกรโคนม สหกรณ์โคนม 
กรมปศุสัตว์ อย. มกอช. ขับเคลื่อนมาตรการผลิตนมโคณภาพท้ันระบบ ในประเทศไทย 

6 จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 
Inhitory effect of lemongrass oil and its major components on Candida biofilm and germ tube 
formation 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 30 พฤศจิกายน 2555 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 26 มีนาคม 2556 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : องการบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการผลิตยาส าหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7 จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 
The effiect of lemongrass oil and its major components on clinically isolaied mastitis pathogens 
and their mechanisms of action on Staphyllococcus aureus DMST 4745 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 30 พฤศจิกายน 2555 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 26 มีนาคม 2556 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : องการบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการผลิตยาส าหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

8 เสรี แข็งแอ, พิณซอ กรมรัตนาพร, สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 
ผลของการใช้พืชอาหารหมักทดแทนอาหารขั้นต่อสมรรถนะการผลิตสุกร 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 28 ตุลาคม 2553 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 21 สิงหาคม 2555 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ. วังสะพุง จ.เลย 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : อบรมเยาวชนบุตรหลานของ
เกษตรกรในชุมชนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ. วังสะพุง จ.เลย มีความรู้ความรู้เข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ตามแนว
พระราชด าริ 

9 เสรี แข็งแอ, พิณซอ กรมรัตนาพร, สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตสุกรขุนท่ีเลี้ยงแบบคอกกลางแจ้งกับแบบขังคอกในโรงเรือน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 28 ตุลาคม 2553 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 21 มกราคม 2556 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 21 สิงหาคม 2555 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : องการบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : อบรมเยาวชนซ่ึงเป็นบุครห
ลานของเกษตรกรในชุมชนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ตามแนว
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No Researcher, Research Application, Type, Date 
พระราชด าริ 

10 เจษฎา จิวากานนท์ 
Influence of seminal plasma, spermatozoa and semen extender on cytokine expression in the 
porcine endometrium after insemination 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ : 23 กันยายน 2554 
วัน/เดือน/ปี ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ : 30 ตุลาคม 2555 
ระดับ/ประเภท : การใช้ประโยชน์ในระดับชาติ/ในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
รูปธรรมหรือรายละเอียดท่ีแสดงถึงผลดีจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย : อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรราย
ย่อยในเขตจังหวัดขอนแก่น 

 
 
ตารางที่ 13  ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
NO ชื่อ ผู้แต่ง เวลาพิมพ์ 

1 การออกแบบการทดลองทางสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน มีนาคม 2556 
2 หนอนพยาธิตัวแบบน และการตรวจวินิจฉัย โรคหนอนพยาธิ

ในสัตว์เลี้ยง 
ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 2556 

 
 
ตารางที่ 14  บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล   
 ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน >2011-2013 

No. Publication 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title Volum

e 
Issu
e 

1 2012 Quantitative vascularity of 
antral follicle in Bos 
indicus using Factor VIII 
immunolocalization 

Moonmanee T., 
Navanukraw C., 
Aiumlamai S., 
Jarukamjorn K., 
Thammasiri J., 
Redmer D.A. 

18711413 Livestock 
Science 

150  1-3 

2 2012 Optimization of nitrogen 
and metal ions 
supplementation for very 
high gravity bioethanol 
fermentation from sweet 
sorghum juice using an 
orthogonal array design 

Deesuth O., 
Laopaiboon P., 
Jaisil P., 
Laopaiboon L. 

19961073 Energies 5 9 

3 2012 Repeated-batch ethanol 
production from sweet 
sorghum juice by 
Saccharomyces cerevisiae 
immobilized on sweet 
sorghum stalks 

Ariyajaroenwong 
P.,Laopaiboon P., 
Jaisil P., 
Laopaiboon L. 

19961073 Energies 5 4 

4 2012 The effects of high levels 
of rumen degradable 
protein on rumen pH and 
histamine concentrations 
in dairy cows 

Pilachai R., 
Schonewille J.T., 
Thamrongyoswittayakul C., 
Aiumlamai S.,Wachirapakorn 
C., 
Everts H., 
Hendriks W.H. 

9312439 Journal of 
Animal 
Physiology 
and Animal 
Nutrition 

96 2 
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No. Publication 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title Volum

e 
Issu
e 

5 2012 Short communication: 
Concentration of TGF-β1, 
IL-10 and IL-6 in boar 
seminal plasma and TGF-
β1 level in different 
fractions of ejaculates 

Jiwakanon J., 
Dalin A.-M. 

3784320 Animal 
Reproductio
n Science 

131  3-4 

6 2012 Total and inorganic 
arsenic in rice and rice 
bran purchased in 
Thailand 

Ruangwises S., 
Saipan P., 
Tengjaroenkul B., 
Ruangwises N. 

0362028X Journal of 
Food 
Protection 

75 4 

7 2012 Incidence of enterotoxin-
producing MRSA in bovine 
mastitis cases, bulk milk 
tanks and processing 
plants in Thailand 

Intrakamhaeng M., 
Komutarin T., 
Pimpukdee K., 
Aengwanich W. 

16805593 Journal of 
Animal and 
Veterinary 
Advances 

11 5 

8 2012 The pathogenesis of a 
new variant genotype and 
QX-like infectious 
bronchitis virus isolated 
from chickens in Thailand 

Pohuang T., 
Sasipreeyajan J. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

42 1 

9 2012 High prevalence of 
Opisthorchis viverrini 
infection in reservoir hosts 
in four districts of Khon 
Kaen Province, an 
opisthorchiasis endemic 
area of Thailand 

Aunpromma S., 
Tangkawattana P., 
Papirom P., 
Kanjampa P., 
Tesana S., 
Sripa B., 
Tangkawattana S. 

13835769 Parasitology 
International 

61 1 

10 2012 Optimization of agitation 
and aeration for very high 
gravity ethanol 
fermentation from sweet 
sorghum juice by 
saccharomyces cerevisiae 
using an orthogonal array 
design 

Khongsay N., 
Laopaiboon L., 
Jaisil P., 
Laopaiboon P. 

19961073 Energies 5 3 

11 2011 The effect of lemongrass 
oil and its major 
components on clinical 
isolate mastitis pathogens 
and their mechanisms of 
action on Staphylococcus 
aureus DMST 4745 

Aiemsaard J., 
Aiumlamai S., 
Aromdee C., 
Taweechaisupapong S., 
Khunkitti W. 

345288 Research in 
Veterinary 
Science 

91 3 

12 2011 Combining ability for oleic 
acid in peanut (Arachis 
hypogaea L.) 

Singkham N., 
Jogloy S., 
Kesmala T., 
Swatsitang P., 
Jaisil P., 
Puppala N., 
Patanothai A. 

10297073 Sabrao 
Journal of 
Breeding and 
Genetics 

43 1 

13 2011 Ovarian follicular patterns 
and hormone profile in 
thai native cattle (Bos 
indicus) 

Sakhong D., 
Vongpralub T., 
Katawatin S., 
Sirisathien S. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

41 4 
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14 2011 The use of dried spent 
yeast as a low-cost 
nitrogen supplement in 
ethanol fermentation 
from sweet sorghum juice 
under very high gravity 
conditions 

Sridee W., 
Laopaiboon L., 
Jaisil P., 
Laopaiboon P. 

7173458 Electronic 
Journal of 
Biotechnolog
y 

14 6 

15 2011 Repeated-batch ethanol 
fermentation from sweet 
sorghum juice by free 
cells of Saccharomyces 
NP 01 

Ariyajarearnwong P., 
Laopaiboon L., 
Jaisil P., 
Laopaiboon P. 

16845315 African 
Journal of 
Biotechnolog
y 

10 63 

16 2011 Sequence analysis of S1 
genes of infectious 
bronchitis virus isolated in 
Thailand during 2008-
2009: Identification of 
natural recombination in 
the field isolates 

Pohuang T., 
Chansiripornchai N., 
Tawatsin A., 
Sasipreeyajan J. 

9208569 Virus Genes 43 2 

17 2011 A portrait of the 
transcriptome of the 
neglected trematode, 
Fasciola gigantica-
biological and 
biotechnological 
implications 

Young N.D., 
Jex A.R., 
Cantacessi C., 
Hall R.S., 
Campbell B.E., 
Spithill T.W., 
Tangkawattana S., 
Tangkawattana P., 
Laha T., 
Gasser R.B. 

 PLoS 
Neglected 
Tropical 
Diseases 

5 2 

18 2011 Influence of seminal 
plasma, spermatozoa and 
semen extender on 
cytokine expression in the 
porcine endometrium 
after insemination 

Jiwakanon J., 
Persson E., 
Berg M., 
Dalin A.-M. 

3784320 Animal 
Reproductio
n Science 

123  3-4 

19 2010 Enrichment culture and 
molecular identification of 
diverse Bartonella species 
in stray dogs 

Bai Y., 
Kosoy M.Y., 
Boonmar S., 
Sawatwong P., 
Sangmaneedet S., 
Peruski L.F. 

3781135 Veterinary 
Microbiology 

146  3-4 

20 2010 Estimation of heritability 
by parent-offspring 
regression for high-oleic 
acid in peanut 

Singkham N., 
Jogloy S., 
Kesmala T., 
Swatsitang P., 
Jaisil P., 
Puppala N., 
Patanothai A. 

16823974 Asian Journal 
of Plant 
Sciences 

9 6 

21 2010 A proteomics analysis of 
drought stress-responsive 
proteins as biomarker for 
drought-tolerant 
sugarcane cultivars 

Jangpromma N., 
Kitthaisong S., 
Lomthaisong K., 
Daduang S., 
Jaisil P., 
Thammasirirak S. 

15533468 American 
Journal of 
Biochemistry 
and 
Biotechnolog
y 

6 2 



28 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2556
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

28 
 

 

No. Publication 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title Volum

e 
Issu
e 

22 2010 Genotypic variability and 
genotype by environment 
interactions in oil and 
fatty acids in high, 
intermediate, and low 
oleic acid peanut 
genotypes 

Singkham N., 
Jogloy S., 
Kesmala T., 
Swatsitang P., 
Jaisil P., 
Puppala N. 

218561 Journal of 
Agricultural 
and Food 
Chemistry 

58 10 

23 2010 RNA interference targeting 
nucleocapsid protein (C) 
inhibits classical swine 
fever virus replication in 
SK-6 cells 

Porntrakulpipat S., 
Supankong S., 
Chatchawanchonteera A., 
Pakdee P. 

3781135 Veterinary 
Microbiology 

142  1-2 

24 2010 Dietary intake of total and 
inorganic arsenic by adults 
in arsenic-contaminated 
area of Ron Phibun 
District, Thailand 

Ruangwises S., 
Saipan P. 

74861 Bulletin of 
Environment
al 
Contaminatio
n and 
Toxicology 

84 3 

25 2010 Comparative study of the 
characteristics and 
properties of tendinocytes 
derived from three 
tendons in the equine 
forelimb 

Hosaka Y.Z., 
Takahashi H., 
Uratsuji T., 
Tangkawattana P., 
Ueda H., 
Takehana K. 

408166 Tissue and 
Cell 

42 1 

26 2010 DNA binding and cleavage 
behaviors of copper(II) 
complexes with amidino-
O-methylurea and N-
methylphenyl-amidino-O-
methylurea, and their 
antibacterial activities 

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

2775387 Polyhedron 29 2 

27 2009 Bovine herpesvirus type 1 
(BHV-1) and bovine viral 
diarrhoea virus (BVDV) 
infections in dairy herds: 
Self clearance and the 
detection of 
seroconversions against a 
new atypical pestivirus 

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

10900233 Veterinary 
Journal 

182 2 

28 2009 Virus recovery and full-
length sequence analysis 
of atypical bovine 
pestivirus 
Th/04_KhonKaen 

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

3781135 Veterinary 
Microbiology 

138  1-2 

29 2009 Clinicopathological study 
of experimentally induced 
canine monocytic 
ehrlichiosis 

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

16185641 Comparative 
Clinical 
Pathology 

18 1 

30 2008 Molecular characterization 
of Thai Ehrlichia canis and 
Anaplasma platys strains 

Pinyoowong D., 
Jittapalapong S., 
Suksawat F., 

15671348 Infection, 
Genetics and 
Evolution 

8 4 
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detected in dogs Stich R.W., 
Thamchaipenet A. 

31 2008 Ethnoveterinary study for 
antidermatophytic activity 
of Piper betle, Alpinia 
galanga and Allium 
ascalonicum extracts in 
vitro 

Trakranrungsie N., 
Chatchawanchonteera A., 
Khunkitti W. 

345288 Research in 
Veterinary 
Science 

84 1 

32 2007 Ethanol production from 
sweet sorghum juice in 
batch and fed-batch 
fermentations by 
Saccharomyces cerevisiae 

Laopaiboon L., 
Thanonkeo P., 
Jaisil P., 
Laopaiboon P. 

9593993 World 
Journal of 
Microbiology 
and 
Biotechnolog
y 

23 10 

33 2007 17β-Estradiol reduces 
nitrotyrosine 
immunoreactivity and 
increases SOD1 and SOD2 
immunoreactivity in nigral 
neurons in male mice 
following MPTP insult 

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

68993 Brain 
Research 

1164 1 

34 2007 Improvement of 
transgenic cloning 
efficiencies by culturing 
recipient oocytes and 
donor cells with 
antioxidant vitamins in 
cattle 

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

1040452X Molecular 
Reproductio
n and 
Developmen
t 

74 6 

35 2007 Natural infection of cattle 
with an atypical 'HoBi'-like 
pestivirus - Implications 
for BVD control and for 
the safety of biological 
products 

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

9284249 Veterinary 
Research 

38 3 

36 2007 Seasonal variation in 
semen quality of swamp 
buffalo bulls (Bubalus 
bubalis) in Thailand 

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

1008682X Asian Journal 
of Andrology 

9 1 

37 2006 Variations of Neospora 
caninum antibody levels 
in milk during lactation in 
dairy cows 

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

3044017 Veterinary 
Parasitology 

141  3-4 

38 2006 Differential induction of 
apoptosis by type A and B 
trichothecenes in Jurkat T-
lymphocytes 

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

8872333 Toxicology in 
Vitro 

20 6 

39 2006 Estrogen down-regulates 
glial activation in male 
mice following 1-methyl-
4-phenyl-1,2,3,6-
tetrahydropyridine 
intoxication 

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

68993 Brain 
Research 

1084 1 
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40 2005 Epidemiology of 
antimicrobial resistance in 
Salmonella isolated from 
pork, chicken meat and 
humans in Thailand 

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

1251562 Southeast 
Asian Journal 
of Tropical 
Medicine 
and Public 
Health 

36 6 

41 2004 The effect of quicklime 
(calcium oxide) as an 
inhibitor of Burkholderia 
pseudomallei 

Na-ngam N., 
Angkititakul S., 
Noimay P., 
Thamlikitkul V. 

359203 Transactions 
of the Royal 
Society of 
Tropical 
Medicine 
and Hygiene 

98 6 

42 2004 Effect of organic acids in 
drinking water for young 
broilers on 
Campylobacter infection, 
volatile fatty acid 
production, gut microflora 
and histological cell 
changes 

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

325791 Poultry 
Science 

83 3 

43 2004 Freshwater fungi isolated 
from eggs of the common 
carp (Cyprinus carpio) in 
Thailand 

Chukanhom K., 
Hatai K. 

13403540 Mycoscience 45 1 

44 2004 Antagonistic activities of 
several bacteria on in 
vitro growth of 10 strains 
of Campylobacter 
jejuni/coli 

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

1681605 International 
Journal of 
Food 
Microbiology 

90 1 

45 2003 Immunodiagnosis of 
human fascioliasis using 
an antigen of Fasciola 
gigantica adult worm with 
the molecular mass of 27 
kDa by a dot-elisa 

Intapan P.M., 
Maleewong W., 
Nateeworanart S., 
Wongkham C., 
Pipitgool V., 
Sukolapong V., 
Sangmaneedet S. 

1251562 Southeast 
Asian Journal 
of Tropical 
Medicine 
and Public 
Health 

34 4 

46 2003 The immunologic 
response of dogs to 
Bartonella vinsonii 
subspecies berkhoffii 
antigens: As assessed by 
Western immunoblot 
analysis 

Breitschwerdt E.B., 
Suksawat J., 
Chomel B., 
Hegarty B.C. 

10406387 Journal of 
Veterinary 
Diagnostic 
Investigation 

15 4 

47 2003 Microscopic anatomy of 
the orbital Harderian 
gland in the common tree 
shrew (Tupaia glis) 

Pradidarcheep W., 
Asavapongpatana S., 
Mingsakul T., 
Poonkhum R., 
Nilbu-nga S., 
Somana R. 

3622525 Journal of 
Morphology 

255 3 

48 2003 Survival and resuscitation 
of ten strains of 
Campylobacter jejuni and 
Campylobacter coli under 
acid conditions 

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

992240 Applied and 
Environment
al 
Microbiology 

69 1 
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49 2002 Use of bulk milk for 
detection of Neospora 
caninum infection in dairy 
herds in Thailand 

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

3044017 Veterinary 
Parasitology 

110  1-2 

50 2002 Ontogenic development 
of the intestinal enzymes 
of cultured Nile tilapia, 
Oreochromis niloticus L. 

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

448486 Aquaculture 211  1-4 

51 2002 The effect of ascorbic acid 
and L-histidine therapy on 
acute mammary 
inflammation in dairy 
cattle 

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

220302 Journal of 
Dairy Science 

85 1 

52 2001 Serologic and molecular 
evidence of coinfection 
with multiple vector-
borne pathogens in dogs 
from Thailand 

Suksawat J.,Xuejie 
Y.,Hancock S.I.,Hegarty 
B.C.,Nilkumhang 
P.,Breitschwerdt E.B. 

8916640 Journal of 
Veterinary 
Internal 
Medicine 

15 5 

53 2001 Are low-density 
granulocytes the major 
target cells of classical 
swine fever virus in the 
peripheral blood? 

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

9311793 Journal of 
Veterinary 
Medicine, 
Series B 

48 8 

54 2001 Immune response in 
hormonally-induced 
prostatic hyperplasia in 
the dog 

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

1652427 Veterinary 
Immunology 
and 
Immunopath
ology 

78  3-4 

55 2000 Models for studying 
benign prostatic 
hyperplasia 

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

13657852 Prostate 
Cancer and 
Prostatic 
Diseases 

3 1 

56 1999 Epidemiology of arabinose 
assimilation in 
Burkholderia 
pseudomallei isolated 
from patients and soil in 
Thailand 

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

1251562 Southeast 
Asian Journal 
of Tropical 
Medicine 
and Public 
Health 

30 4 

57 1999 Does porcine reproductive 
and respiratory syndrome 
virus potentiate classical 
swine fever virus infection 
in weaner pigs? 

Depner K.R., 
Lange E., 
Pontrakulpipat S., 
Fichtner D. 

9311793 Journal of 
Veterinary 
Medicine, 
Series B 

46 7 

58 1999 Epidemiology of 
Burkholderia 
pseudomallei in Thailand 

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

29637 American 
Journal of 
Tropical 
Medicine 
and Hygiene 

60 3 

Suksawat J., Xuejie Y.,

Hancock S.I., Hegarty B.C.,

Nilkumhang P.,

Breitschwerdt E.B.

Trakulsomboon S.,

Vuddhakul V.,



32 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2556
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

32 
 

 

No. Publication 
Year Document Title Authors ISSN Journal Title Volum

e 
Issu
e 

77 2012 Efficacy of different 
vaccination programs 
against thai QX-like 
infectious bronchitis virus 

Sasipreeyajan J., 
Pohuang T., 
Sirikobkul N. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

42 1 

78 2012 Seroprevalence of 
Neospora caninum in 
swamp buffaloes and 
beef cattle in the north-
east of Thailand 

Nam N.H., 
Chanlun A., 
Kanistanon K., 
Aiumlamai S. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

42 2 

79 2011 Antibiotic resistance of 
lactic acid bacteria 
isolated from a fermented 
fish product, pla-chom 

Sornplang P., 
Leelavatcharamas V., 
Sukon P., 
Yowarach S. 

18164935 Research 
Journal of 
Microbiology 

6 12 

80 2011 Reproductive Loss due to 
pestivirus infection in 
dairy cattle herds in 
Thailand 

Kampa J., 
Sigh-Na U., 
Kanistanon K., 
Aiumlamai S. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

41 4 

81 2011 Antimicrobial resistance 
profile of Escherichia coli 
isolates from fattening 
pigs in Khon Kaen 
Province, Thailand 

Sornplang P., 
Na-Ngam N., 
Angkititrakul S. 

493589 Thai Journal 
of 
Agricultural 
Science 

44 5 

82 2011 Study on efficacy of 
natural Thai clays for 
adsorption of aflatoxin B1 

Tengjaroenkul B., 
Tengjaroenkul U., 
Wongtangtintharn S. 

1213784 Livestock 
Research for 
Rural 
Developmen
t 

23 11 

83 2011 Serotypes, molecular and 
antimicrobial 
characteristics of 
Campylobacter jejuni 
isolated from chicken 
meats in Northeastern 
Thailand during 
December, 2007 to June, 
2008 

Noppon B.,Asai T., 
Kataoka Y., 
Sawada T. 

1253395 Songklanakar
in Journal of 
Science and 
Technology 

33 5 

84 2011 Screening of lactic acid 
bacteria isolated from 
chicken ceca for In vitro 
growth inhibition of 
Salmonella enteritica 
serovar enteritidis 

Surachon P., 
Sukon P., 
Chaveerach P., 
Waewdee P., 
Soikum C. 

16805593 Journal of 
Animal and 
Veterinary 
Advances 

10 8 

85 2011 Dietary intake of total and 
inorganic arsenic by adults 
in arsenic-contaminated 
Dan Chang district, 
Thailand, using duplicate 
food approach 

Ruangwises S., 
Ruangwises N., 
Saipan P. 

74861 Bulletin of 
Environment
al 
Contaminatio
n and 
Toxicology 

86 2 

86 2011 Semen quality and 
chromatin condensation 
in domestic cat sperm 
during passage through 
the epididymis 

Sringam S., 
Kitiyanant Y., 
Lewin L.M., 
Saikhun K. 

755192 Kasetsart 
Journal - 
Natural 
Science 

45 1 

Noppon B., Asai T.,
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87 2010 Optimal port placement 
could improve the 
ergonomic design of 
laparoscope manipulating 
robot 

Khampitak K., 
Wattanachai S., 
Kunkitti P., 
Kumpa N., 
Techajedchadarungsri S., 
Samsong P., 
Khampitak T., 
Seejorn K. 

 ICCAS 2010 - 
International 
Conference 
on Control, 
Automation 
and Systems 

   

88 2010 Rapid assessment of 
chlorophyll content in 
sugarcane using a SPAD 
chlorophyll meter across 
different water stress 
conditions 

Jangpromma N., 
Songsri P., 
Thammasirirak S., 
Jaisil P. 

16823974 Asian Journal 
of Plant 
Sciences 

9 6 

89 2010 Morphological and 
biochemical analysis of 
intact and opaque cornea 
in dogs 

Hirooka M., 
Igarashi O., 
Nagayasu A., 
Minaguchi J., 
Hosaka Y.Z., 
Ueda H., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

0030154X Okajimas 
Folia 
Anatomica 
Japonica 

87 2 

90 2010 Chemical composition, 
antioxidant activity and 
antibacterial action of 
eight essential oils against 
clinical isolates of mastitis 
pathogens 

Aiemsaard J., 
Aiumlamai S., 
Taweechaisupapong S., 
Aromdee C., 
Khunkitti W. 

19614209 International 
Journal of 
Essential Oil 
Therapeutics 

4  1-2 

91 2010 Validation and 
comparison of two 
methods of measuring 
lactate in equine plasma 

Butudom P.,Foreman 
J.H.,Kline K.H.,Whittem E.L. 

4251644 Equine 
Veterinary 
Journal 

42 38 

92 2010 Surface modification of 
electrospun PCL scaffolds 
by plasma treatment and 
addition of adhesive 
protein to promote 
fibroblast cell adhesion 

Siri S., 
Wadbua P., 
Amornkitbamrung V., 
Kampa N., 
Maensiri S. 

2670836 Materials 
Science and 
Technology 

26 11 

93 2010 Chronic mastitis in small 
dairy cattle herds in 
Muang khon kaen 

Kampa J., 
Sukolapong V., 
Chaiyotwittakun A., 
Rerk-u-suke S., 
Polpakdee A. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

40 3 

94 2010 Erratum to Comparative 
study of the 
characteristics and 
properties of tendinocytes 
derived from three 
tendons in the equine 
forelimb, [Tissue and Cell, 
(2010), 42, 9-17] 

Hosaka Y.Z.,Takahashi 
H.,Uratsuji T.,Tangkawattana 
P.,Ueda H.,Takehana K. 

408166 Tissue and 
Cell 

42 4 

95 2010 Probabilistic risk 
assessment of cancer 
from exposure inorganic 
arsenic in duplicate food 

Saipan P., 
Ruangwises S. 

19061714 Environment
Asia 

3 2 

Butudom P., Foreman J.H.,
Kline K.H., Whittem E.L.

Hosaka Y.Z., Takahashi H.,
Uratsuji T., Tangkawattana P.,
Ueda H., Takehana K.
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by villagers in Ronphibun, 
Thailand 

96 2010 Rapid detection of 
Dirofilaria immitis in 
mosquito vectors and 
dogs using a real-time 
fluorescence resonance 
energy transfer PCR and 
melting curve analysis 

Thanchomnang T., 
Intapan P.M., 
Lulitanond V., 
Sangmaneedet S., 
Chungpivat S., 
Taweethavonsawat P., 
Choochote W., 
Maleewong W. 

3044017 Veterinary 
Parasitology 

168  3-4 

97 2010 Localization of oestrogen 
receptors alpha (ERα) and 
beta (ERβ) within various 
buffalo ovarian cell types 

Srisuwatanasagul S., 
Manee-In S., 
Kunkitti P., 
Srisuwatanasagul K. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

40 1 

98 2009 Efficacy of various strains 
of infectious bronchitis 
vaccine against 
nephropathogenic 
infectious bronchitis virus 
isolated from chickens in 
Thailand 

Pohuang T., 
Chuachan K., 
Chansiripornchai N., 
Sasipreeyajan J. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

39 4 

99 2009 Esophageal anatomy of 
the llama (lama glama) | 
Anatomía del esófago de 
la llama (lama glama) 

Sukon P.,Timm K.I.,Valentine 
B.A. 

7179367 International 
Journal of 
Morphology 

27 3 

100 2009 Prevalence of 
Mycoplasma bovis and 
other contagious bovine 
mastitis pathogens in bulk 
tank milk of dairy cattle 
herds in Khon Kaen 
province, Thailand 

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

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

39 3 

101 2009 Site-Dependent 
Differences in Collagen 
Lamellae in the Corneal 
Substantia Propria of 
Beagle Dogs 

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

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical 
Science 

71 9 

102 2009 P10 Prevalence of 
Vancomycin-resistant 
Enterococci (VRE) in 
companion dogs and cats 
in Thailand 

Siriwattanachai K., 
Chalermchaikit T., 
Lertworapreecha N., 
Angkititrakul S., 
Suriyasathaporn W. 

1256491 Thai Journal 
of Veterinary 
Medicine 

39 1 

103 2009 Clinical evaluation of 
canine mast cell tumor 
treatment between 
combined vinblastine and 
prednisolone and single 
prednisolone 

Rungsipipat A., 
Srichat W., 
Charoenvisal N.T., 
Manachai N., 
Jearanai W., 
Wangnaitham S., 
Tangkawattana P., 
Tangkawattana S. 

16185641 Comparative 
Clinical 
Pathology 

18 1 

Sukon P., Timm K.I.,
Valentine B.A.
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104 2008 Mutations of KRAS and 
TP53 in a minor 
proportion of opisthorchis 
viverrini-associated 
cholangiocarcinomas in a 
hamster model 

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

15137368 Asian Pacific 
Journal of 
Cancer 
Prevention 

9 1 

105 2008 Effect of collagen 
oligopeptide injection on 
rabbit tenositis 

Ueda H., 
Meguri N., 
Minaguchi J., 
Watanabe T., 
Nagayasu A., 
Hosaka Y., 
Tangkawattana P., 
Kokai Y., 
Takehana K. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical 
Science 

70 12 

106 2008 Mimotope identification 
from monoclonal 
antibodies of Burkholderia 
pseudomallei using 
random peptide phage 
libraries 

Na-ngam N., 
Ramasoota P., 
Kalambaheti T., 
Ekpo P., 
Pitaksajjakul P., 
Jamornthanyawat N., 
Chantratita N., 
Sirisinha S., 
Yamabhai M., 
Thamlikitkul V. 

359203 Transactions 
of the Royal 
Society of 
Tropical 
Medicine 
and Hygiene 

102 1 

107 2008 Phylogenetic relationships 
of wildlife order carnivora 
in Thailand inferred from 
the internal transcribed 
spacer region 

Chaveerach A., 
Srisamoot N., 
Nuchadomrong S., 
Sattayasai N., 
Chaveerach P., 
Tanomtong A., 
Pinthong K. 

17273048 Journal of 
Biological 
Sciences 

8 2 

108 2008 Morphological analysis of 
corneal opacity in shiba 
dog with GM1 
gangliosidosis 

Nagayasu A., 
Nakamura T., 
Yamato O., 
Tsuzuki K., 
Hosaka Y., 
Ueda H., 
Tangkawattana P., 
Takehana K. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical 
Science 

70 9 

109 2008 Immune responses of 
selected phagotopes from 
monoclonal antibodies of 
Burkholderia 
pseudomallei 

Na-ngam N., 
Yamabhai M., 
Ramasoota P., 
Kalambaheti T., 
Ekpo P., 
Pitaksajjakul A., 
Jamornthanyawat N., 
Chantratita N., 
Sirisinha S., 
Thamlikitkul V., 
Chaicumpa W. 

1251562 Southeast 
Asian Journal 
of Tropical 
Medicine 
and Public 
Health 

39 3 

110 2008 Variation of microsatellite 
markers in a collection of 
Lao's Black Glutinous Rice 
(Oryza sativa L.) 

Bounphanousay C., 
Jaisil P., 
McNally K.L., 
Sanitchon J., 

16823974 Asian Journal 
of Plant 
Sciences 

7 2 
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Sackville Hamilton N.R. 

111 2008 Chemical and molecular 
characterization of 
fragrance in Black 
Glutinous Rice from Lao 
PDR 

Bounphanousay C., 
Jaisil P., 
Sanitchon J., 
Fitzgerald M., 
Sackville Hamilton N.R. 

16823974 Asian Journal 
of Plant 
Sciences 

7 1 

112 2007 Identifying efficient cane 
growers and exploiting 
their expertise in 
improving inefficient 
ones? 

Piewthongngam K., 
Suksawat J., 
Tenglolai A. 

 IEEM 2007: 
2007 IEEE 
International 
Conference 
on Industrial 
Engineering 
and 
Engineering 
Management 

   

113 2007 Effects of measurement of 
plasma activity input on 
normalization of 
glomerular filtration rate 
to plasma volume in dogs 

Kampa N., 
Lord P., 
Maripuu E., 
Hoppe A. 

10588183 Veterinary 
Radiology 
and 
Ultrasound 

48 6 

114 2007 Characteristics of collagen 
fibrils in the entire equine 
superficial digital flexor 
tendon 

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

0030154X Okajimas 
Folia 
Anatomica 
Japonica 

84 3 

115 2007 ATF3 transgenic mice: 
Structural analysis of 
cardiac myocytes 

Klomkleaw W., 
Tangkawattana P., 
Hai T., 
Okamoto Y., 
Muto M., 
Yamaguchi M. 

15131874 ScienceAsia 33 3 

116 2007 Genetic relationships 
among wild Felidae in 
Thailand using AFLP 
markers 

Srisamoot N., 
Chaveerach A., 
Nuchadomrong S., 
Sattayasai N., 
Chaveerach P., 
Tanomtong A., 
Pinthong K. 

10288880 Pakistan 
Journal of 
Biological 
Sciences 

10 16 

117 2007 Knockdown of the bovine 
prion gene PRNP by RNA 
interference (RNAi) 
technology 

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

14726750 BMC 
Biotechnolog
y 

7   

118 2007 Heritability and correlation 
for nitrogen (N2) fixation 
and related traits in 
peanut (Arachis hypogaea 
L.) 

Sikinarum J., 
Jaisil P., 
Jogloy S., 
Toomsan B., 
Kesmala T., 
Patanothai A. 

10288880 Pakistan 
Journal of 
Biological 
Sciences 

10 12 
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119 2007 A longitudinal study of 
seroprevalence and 
seroconversion of 
Neospora caninum 
infection in dairy cattle in 
northeast Thailand 

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

3044017 Veterinary 
Parasitology 

146  3-4 

120 2007 Evaluation of a 
commercial erns-capture 
ELISA for detection of 
BVDV in routine diagnostic 
cattle serum samples 

Kampa J., 
Stahl K., 
Renstrom L.H.M.,Alenius S. 

0044605X Acta 
Veterinaria 
Scandinavica 

49 1 

121 2007 The influence of bovine 
neutrophils on in vitro 
phagocytosis and killing of 
Staphylococcus aureus in 
heifers supplemented 
with selenium and vitamin 
e 

Suwanpanya N., 
Wongpratoom W., 
Wanapat M., 
Aiumlamai S., 
Wittayakun S., 
Wachirapakorn C. 

1253395 Songklanakar
in Journal of 
Science and 
Technology 

29 3 

122 2007 Gene effects for 
parameters of Peanut bud 
necrosis virus (PBNV) 
resistance in peanut 

Poledate A., 
Laohasiriwong S., 
Jaisil P., 
Vorasoot N., 
Jogloy S., 
Kesmala T., 
Patanothai A. 

10288880 Pakistan 
Journal of 
Biological 
Sciences 

10 9 

123 2007 Effects of protein levels in 
concentrate and rice 
straw or urea-treated rice 
straw on growth 
performance, carcass 
characteristics and 
consumer acceptance of 
meat from goat and 
sheep 

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

1253395 Songklanakar
in Journal of 
Science and 
Technology 

29 2 

124 2006 Application of repeated 
bulk milk testing for 
identification of infection 
dynamics of Neospora 
caninum in Thai dairy 
herds 

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

3044017 Veterinary 
Parasitology 

136  3-4 

125 2005 Evaluation of diagnostic 
tests for Trypanosoma 
evansi in experimentally 
infected pigs and 
subsequent use in field 
surveys in North Vietnam 
and Thailand 

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

494747 Tropical 
Animal 
Health and 
Production 

37 6 

126 2005 Antifungal activities of 
aroma components from 
Alpinia galanga against 
water molds 

Chukanhom K., 
Borisuthpeth P., 
Hatai K. 

13424815 Biocontrol 
Science 

10 3 

Renstrom L.H.M., Alenius S.
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127 2005 Effects of training on 
potassium homeostasis 
during exercise and 
skeletal muscle Na+,K+-
ATPase concentration in 
young adult and middle-
aged Dutch Warmblood 
horses 

Suwannachot P., 
Joosten B.J.L.J., 
Klarenbeek A., 
Hofma J., 
Enzerink E., 
van Weeren P.R., 
Everts M.E. 

29645 American 
Journal of 
Veterinary 
Research 

66 7 

128 2004 BVDV and BHV-1 
infections in dairy herds in 
northern and northeastern 
Thailand 

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

0044605X Acta 
Veterinaria 
Scandinavica 

45 4 

129 2004 Morphological study of 
the golgi tendon organ in 
equine superficial digital 
flexor tendon 

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

0030154X Okajimas 
Folia 
Anatomica 
Japonica 

81  2-3 

130 2003 Haliphthoros milfordensis 
isolated from black tiger 
prawn larvae (Penaeus 
monodon) in Vietnam 

Chukanhom K., 
Borisutpeth P., 
Van Khoa L., 
Hatai K. 

13403540 Mycoscience 44 2 

131 2002 Micromorphological 
characteristics of hepatic 
sinusoidal endothelial 
cells and their basal 
laminae in five different 
animal species 

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

0030154X Okajimas 
Folia 
Anatomica 
Japonica 

79 5 

132 2002 Effect of Tetrahymena on 
the occurrence of 
achlyosis in the guppy 

Lawhavinit O., 
Chukanhom K., 
Hatai K. 

13403540 Mycoscience 43 1 

133 2001 Some biological 
characteristics of 
Tetrahymena corlissi 
isolated from guppy in 
Thailand 

Hatai K., 
Chukanhom K., 
Lawhavinit O.-A., 
Hanjavanit C., 
Kunitsune M., 
Imai S. 

0388788X Fish 
Pathology 

36 4 

134 2001 Comparative vasodilation 
of peroxynitrite and 3-
morpholinosydnonimine 

Trakranrungsie N., 
Will J.A. 

243205 Life Sciences 69 20 

135 2000 Application of Latex 
Beads Agglutination Test 
for the Detection of the 
Antibody against Virus-
Infection-Associated (VIA) 
Antigen of Foot-and-
Mouth Disease (FMD) Virus 

Sugimura T., 
Suzuki T., 
Chatchawanchonteera A., 
Sinuwonkwat P., 
Tsuda T., 
Murakami Y. 

9167250 Journal of 
Veterinary 
Medical 
Science 

62 7 

136 2000 Cell kinetics and 
differentiation after 
hormonal-induced 
prostatic hyperplasia in 
the dog 

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

2704137 Prostate 44 1 
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Schalken J.A. 
137 1997 Antimicrobial activities 

against bacterial vaginosis: 
Associated anaerobic 
isolates from Thai 
pregnant women 

Puapermpoonsiri S., 
Watanabe K., 
Kato N., 
Lumbiganon P., 
Puapermpoonsiri P., 
Ueno K. 

0954139X Reviews in 
Medical 
Microbiology 

8 1 
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ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ  
 
ตารางที่ 15  สัญญาความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

สถาบัน ระดับการลงนาม ระยะเวลาลงนาม 
1 Nippon Veterinary and Life Science University,  

Japan. 
ระดับมหาวิทยาลัย 15 ก.พ. 44 – ปัจจุบัน 

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

ระดับมหาวิทยาลัย 24 ต.ค. 50 – ปัจจุบัน 

3 Massey University, New Zealand. ระดับมหาวิทยาลัย 5 ธ.ค. 46 – ปัจจุบัน 
4 Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, 

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

5 Faculty of Veterinary Medicine, Utrech University, 
The Netherlands.   

ระดับคณะ 7 พ.ค. 56 – 7 พ.ค. 61 

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

ระดับคณะ 10 ส.ค. 50 – ปัจจุบัน 

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

ระดับคณะ 22 พ.ค. 52 – ปัจจุบัน 

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

ระดับคณะ 
 

25 พ.ค. 52 – ปัจจุบัน 

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

ระดับคณะ 26 ก.ค. 50 – ปัจจุบัน 

10 University of Pennsylvania, The United States of 
America. 

ระดับคณะ 30 ส.ค. 54 – ปัจจุบัน 

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

ระดับคณะ 25 ก.ย. 55 – ปัจจุบัน 

12 Faculty of Veterinary Medicine, University of Putra, 
Malaysia. 

ระดับมหาวิทยาลัย - 

13 South East Asia Veterinary School Association 
(SEAVSA) 

ภาคีคณบดีสัตว
แพทย์ 

17 ก.พ. 53 – ปัจจุบัน 
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การจัดอบรม ประชุมวิชาการ ระดับชาติ และระดบันานาชาติ 
ชื่อการประชุมสัมมนา :  การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจ าปี 2556 “Learning the past, Planning the 
Future, Targeting One Health”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัด :   วันที่ 6-7 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  
วัตถุประสงค์  :   
     การประชุมวิชาการนานาชาติ “Learning the past, Planning the Future, Targeting One Health” 
ด า เนิ นกิ จกรรมภายใ ต้ความ ร่วมมื อระหว่ า ง  ภาควิ ช าพยาธิ ชี ว วิ ทยา  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Tufts university USA  และ International Livestock Research Institute มีการ
บรรยายพิเศษ การน าเสนอข้อมูล เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการทางด้านสุขภาพคนและสัตว์   รวมถึงสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการ ระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ   เพื่อเกิดความเชื่อมโยงให้เกิด
มาตรฐานสุขภาพหนึ่งเดียวทั่วโลก 
 รศ.นสพ.ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช  ประธานกรรมการด าเนินการจัดงานประชุม เผยว่า ปัจจุบันได้พบ
โรคระบาดติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ในสัตว์ และส่งผลกระทบต่อคน  ท าให้การควบคุมโรคมีความซับซ้อนขึ้น  การ
จัดการด้านสุขภาพของคนและสัตว์จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่มาตรฐานสุขภาพหนึ่งเดียวทั่วโลก 
การประชุมคร้ังนี้ถือเป็นการยกระดับขึ้นจากงานประชุมระดับชาติ สู่ระดับนานาชาติของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางด้านสาขาสัตวแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศในการท างานด้านวิชาการร่วมกันต่อไป 
ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักวิชาการสาขาสัตวแพทย์ รวมถึงสาขาวทิยาศาตร์สุขภาพ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา ฟิลิบปินส์ อินโดนีเซีย ลาว เข้าร่วมกว่า 300 คน  
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ตารางที่ 16  ชาวต่างชาติมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานในคณะฯ   
ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 

1 Dr.Thomas Schonewille Utrecht University,  The 
Netherlands 

11 ม.ค. 56 หารือความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
งานวิจัย 

2 Dr. Bruce Wilcox Tufts University / USA 22 เม.ย. 56 เป็นวิทยากรในงาน 
Transdisciplinary / 
OneHealth / 
EcoHealth 

3 Dr. Robert Paling  Faculty of Veterinary 
Medicine, Utrecht 
University ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

15 – 16 พ.ค. 56 หารือความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
งานวิจัยรวมถึงเยี่ยมชม
คณะ 

4 Dr. Hellen Van Der Maazen Faculty of Veterinary 
Medicine, Utrecht 
University ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

15 – 16 พ.ค. 56 หารือความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
งานวิจัยรวมถึงเยี่ยมชม
คณะ 

5 Dr. He Tao College of Animal 
Science, SouthWest 
University 

9 – 15 ก.ค. 56 เยี่ยมชมศึกษาดูงานและ
ดูแลนักษึกษา
แลกเปลี่ยนจาก SWU 

6 Prof.Dr. Katsuo Hagiwara School of Veterinary 
Medicine Rakuno 
Gakuen University 
ประเทศ ญี่ปุ่น 

16 ส.ค. 56 หารือความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและ
งานวิจัยรวมถึงเยี่ยมชม
คณะ 

 
 
ตารางที่ 17  บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ สอนและเข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงาน 
รายนามบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศภายใต้  MOU    

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
1 ผศ.จารุวรรณ ค าพา National Veterinary 

Institute (SVA), Sweden 
18 ต.ค. – 4 พ.ย. 

55 
หารือผลข้อมูลทาง
ห้องปฎิบัติการเกี่ยวกับ 
Bovine Virus 
Infection 

2 ผศ.นฤพนธ์ ค าพา Faculty of Veterinary 
Medicine University of 
Putra Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย 

11 -15 ธ.ค. 55 เยี่ยมชมโรงพยาบาล
สัตว์และดูแลนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 6 ศึกษาดูงาน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
3 ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร College of Animal 

Science and 
technology, Southwest 
University ประเทศจีน 

11 – 18 เม.ย. 56 เยี่ยมชมโรงพยาบาล
สัตว์และดูแลนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 5 ศึกษาดูงาน 

4 ผศ.อารยาพร มคธเพศ 

5 อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี Swedish University of 
Agricultural Sciences 
ประเทศ สวีเดน 

23 ก.ย. – 7 ต.ค. 
56 

เข้าร่วมประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ใน
หัวข้อเรื่อง Clinical 
Veterinary Medicine 
และดงูานด้านบริหาร
จัดการด้านโรงพยาบาล
สัตว์ 

6 รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย Swedish University of 
Agricultural Sciences 
ประเทศ สวีเดน 

25-26 ก.ย. 56  เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ
เรื่อง Agriculture for 
development, 
Agri4D 

7 ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช Faculty of Agriculture, 
National University of 
Lao, Nabong Campus 

22-25 ก.ย. 56 เดินทางไปสอน นศ. 
ลาว วิทยาเขตนาบง ชั้น
ปีท่ี 2 จ านวน 22 คน 

8 ผศ.พัชนี ศรีงาม 
9 ผศ.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ 25-27 ก.ย. 56 
10 นายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ 
11 ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ Faculty of Agriculture, 

National University of 
Lao, Nabong Campus 

25-27 ก.ย. 56 เดินทางไปเก็บข้อมูล
เพื่อท าการวิจัย 

 
ตารางที่ 19  รายนามบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
1 นางสาวสุพรรณิกา พุทธชาลี สโมสรขี่ม้า The Horses

ประเทศมาเลเซีย 
19 -21 ต.ค. 55 เป็นสัตวแพทย์ประจ า

ทีมนักกีฬาตัวแทน
ประเทศไทยในการแขง
ขันขี่ม้ามาราธอน
รายการ Sultan Mizan 
Cup 2012 

2 ผศ.สุวิทย์ อุปสัย ประเทศตรุกี 9-14 ต.ค. 55 ประชุมวิชาการ
นานาชาติเรื่อง “ The 
Development of 
Veterinary 
Anatomical Term 
Learning Media for 
2nd year students in 
Faculty of Veterinary 
Medicine, Khon 
kaen University” 

18
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
3 รศ.บงกช นพผล ICABBBE / ประเทศ

ฝรั่งเศส 
26 พ.ย. – 4ธ.ค. 55 ประชุมวิชาการ

นานาชาติและน าเสนอ
ผลงานวิชาการเรื่อง 
Detection of 
Campylobacter spp. 
In feces during the 
high alert  AI 
surveillance 
program in some 
provinces of 
Thailand 

4 ผศ.สรรเพชร อังกิติตระกูล งาน International 
meeting on emerging 
diseased and 
Surveilance / กรุง
เวียนนาประเทศ 
ออสเตรีย 

13 – 22 ก.พ. 56 ประชุมวิชาการ
นานาชาติและน าเสนอ
ผลงานวิชาการเรื่อง 
Serotype and 
Clydamycin 
resitance of 
Streptococcus suis 
in Diseased pigs and 
human  in upper 
northeast Thailand 

5 ผศ.กัลยา เจือจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

31 ม.ค. -9 ก.พ. 56 ไปสอนนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ นาบง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว 

6 
7 

อ.ธวัชชัย โพธ์ิเฮือง 31 ม.ค. -9 ก.พ. 56 

8 อ.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

31 ม.ค. -3 ก.พ. 56 ไปสอนนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ นาบง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว 

9 ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา 3-6 ก.พ. 56 
9-11 ก.พ. 56 
18-26 ก.พ. 56 

 
10 ผศ.มงคล โปร่งเจริญ 3-5 ก.พ. 56 
11 ผศ.สารวุธ ศรีงาม 4-7 ก.พ. 56 
12 ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 5-8 ก.พ. 56 
13 นายสิทธิพร กาบบัวลอย 5-7 ก.พ. 56 
14 รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 6-8 ก.พ. 56 

15 ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง 6-11 ก.พ. 56 
18-24 ก.พ. 56 

28 ก.พ.-3 มี.ค. 56 
13-16 มี.ค. 56 

 
 

16 ผศ.นฤพนธ์ ค าพา 10-14 ก.พ. 56 
17 อ.สุพรรณิกา พุทธชาลี 10-14 ก.พ. 56 

26ก.พ.-1 มี.ค. 56 
 

18 ผศ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู 10-17 ก.พ. 56 
19 อ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ 10-17 ก.พ. 56 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
20 อ.ปองรัตน์ ใจศิล 10-17 ก.พ. 56 
21 นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว 18-24 ก.พ. 56 
22 รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ 18-19 ก.พ. 56 
23 รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 25 ก.พ. - 1มี.ค. 
24 อ.น้ าฟ้า เฟื่องบุญ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

25 ก.พ. - 1มี.ค. ไปสอนนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ นาบง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว 

25 ผศ.สุชาติ วัฒนชัย 25 ก.พ. - 1มี.ค. 
26 อ.ทรรศิดา พลอยงาม 3-8 มี.ค. 56 

16-18 มี.ค. 56 
 

27 ผศ.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิยากุล 3-14 มี.ค. 56 
28 อ.อรัญ จันทร์ลุน 3-14 มี.ค. 56 
29 ผศ.พิมชนก สุวรรณธาดา 3-8 มี.ค. 56 

16-18 มี.ค. 56 
 

30 อ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ 8-11 มี.ค. 56 
31 นายพิทัย กาญบุตร 9-13 มี.ค. 56 
32 น.ส.มนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร 9-13 มี.ค. 56 
33 นางสุทธิดา จันทร์ลุน 9-13 มี.ค. 56 
34 ผศ.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา 10-13 มี.ค. 56 
35 รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ 13-15 มี.ค. 56 
36 ผศ.อารยาพร มคธเพศ 14-16 มี.ค. 56 
37 อ.น้ าฟ้า เฟื่องบุญ 14-16 มี.ค. 56 
38 ผศ.เจษฎา จิวากานนท์ 18-26 มี.ค. 56 
49 ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 18-26 มี.ค. 56 
40 ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม 28-30 มี.ค. 56 
41 รศ.บงกช นพผล 1-3 เม.ย. 56 
42 ผศ.นริศร นางาม 2-3 เม.ย. 56 
43 รศ.บัณฑิต เต็งเจริญกุล 4-13 เม.ย. 56 
44 ผศ.คณิต ชูจันทร์หอม 4-13 เม.ย. 56 
45 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล 4-13 เม.ย. 56 
46 ผศ.คมกริช พิมพ์ภักดี ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

5-7 เม.ย. 56 ไปสอนนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ นาบง 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว 

47 ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง 5-9 เม.ย. 56 
48 ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 8-11 เม.ย. 56 
49 ผศ.สรรเพชรญ อังกิติตระกูล 21-24 เม.ย. 56 
50 ผศ.เสรี แข็งแอ 21-24 เม.ย. 56 
51 ผศ.กชกร ดิเรกศิลป์ 21-25 เม.ย. 56 
52 อ.ธนาคาร นะศรี 28 เม.ย.-3 พ.ค. 56 
53 ผศ.นุสรา สุวรรณโชติ 28 เม.ย.-3 พ.ค. 56 
54 ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร 3-6 พ.ค. 56 
55 อ.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงศ์ 3-5 พ.ค. 56 
56 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา 5-7 พ.ค. 56 
57 รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ 5-10 พ.ค. 56 
58 ผศ.สมโภชน์ วีระกุล 26-31 พ.ค. 56 
59 รศ.บัณฑิต เต็งเจริญกุล 26-29 พ.ค. 56 
60 ผศ.คณิต ชูคันหอม 26-30 พ.ค. 56 
61 ผศ.เสรี แข็งแอ ประเทศสาธารณรัฐ 16-18 ส.ค. 56 ศึกษาและเก็บข้อมูลโรง
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
62 ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง ประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 
ฆ่าสัตว์ เทศบาล และ
โรงพยาบาลในกรุงเวียง
จันทร์ 

63 ผศ.สรรเพชญ อังกิติตระกูล 

64 ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ เยอรมนี 30 ส.ค.-14 ก.ย. 56 ศึกษาดูงานด้านสัตว
แพทยศาสตร์ 

65 ผศ.เจษฎา จิวากานนท์ อินโดนีเซีย 4-6 ก.ย. 56 เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ
เรื่อง Standardization 
of Veterinary School 
Curricular in South 
East Asia 

66 ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา ฟิลิปปินส์ 13-22 ก.ย. 56 เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เรื่อง Ecohealth 
Emerging Infectious 
Diseases Intiative 
(EcoEID) All team 
Conference 

67 ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช The university of 
Aberdeenประเทศสก๊อต
แลนด์  

15-19 ก.ย. 56 เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการเรื่อง 
Campylobacter 
prevalence during 
the Broiler 
Slaughtering Process 
the Local 
Slaughterhouse in 
Thailand 

68 รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ สาธารณรัฐเช็ก 17-21 ก.ย. 56 เป็นผู้แทนของสัตว
แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ไปประชุม 
31th World 
Veterinary Congress 
Prague  

 
 
ตารางที่  19  รายนามอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศที่มาสอนที่คณะฯ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
1 Prof. Jane Morrell Swedish University of 

Agriculture Sciences  
26 พ.ย.-13 

ธ.ค. 55 
ท าการสอนและหรือวิจัย ณ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 

2. Prof. Frank Mallory Laurentian University 1 ก.พ. – 30 
มิ.ย 56 

ท าการสอนและหรือวิจัย ณ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
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ตารางที่  20  นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ เข้าศึกษาระดับ หลักสูตร / สาขา ทุน 

1 Mr. Hoai Nam 
Nguyen 

Hanoi University of 
Agriculture 

ปริญญาเอก  
ปีการศึกษา 

2/2554 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์ 

USAID 

2 Mr. Truong Duc 
Nguyen 

Hanoi University of 
Agriculture 

ปริญญาโท   
ปีการศึกษา 

2555  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์ 
(นานาชาติ) 

USAID 

3 Mr. Hoang Chung Hue University of 
Agriculture and 
Forestry 

USAID 

4 Mr. Sisavath 
Phommasichane 

National University 
of Laos 

ปริญญาโท   
ปีการศึกษา 

2555 

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางสัตวแพทย์ 
สาขาวิชาโรคและการ
จัดการสุขภาพในปศุ
สัตว์ (นานาชาติ) 

USAID 

5 Mr. Le Ngoc Ninh Hanoi University of 
Agriculture 

USAID 

6 Mr. Khampasong  
Ninnasopha 

National University 
of Laos 

ปริญญาโท   
ปีการศึกษา 

2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 

สพร. 

7 Mr. Somphanh 
Bounyabong 

Souphanouvong 
University 

ปริญญาโท   
ปีการศึกษา 

2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการสัตวแพทย์ 
(นานาชาติ) 

ทุนการศึกษา
ส าหรับ

บุคลากรจาก
ประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน
และอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 

 
ตารางที่  21 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
1 นายวุฒิพงศ์ ภูมิรัตนประพิณ Nippon Veterinary 

and Life Science 
University / ญี่ปุ่น  

10 – 24 ธ.ค. 
2555 

ศึกษาดูงานทางด้านคลินิคสัตว์
เล็กและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม  ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ (MOU) 

2 นายฐิติวิชญ์ น้อยน้ าเท่ียง 
3 น.ส.ธมลวรรณ ศรีบรรเทา 
4 น.ส.พัชรภรณ์ จัทรรัตน์ 

5 น.ส.ทัศนีย์ ถาวรตระการ University of Putra / 
มาเลเซีย 

10 – 24 ธ.ค. 
2555 

ศึกษาดูงานทางด้านโรงพยาบาล
สัตว์และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม  ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ (MOU) 

6 น.ส.เพ็ชรจรัส ชมโพธิ์ 
7 น.ส.ทัศนา พูนสิรินาวิน 
8 น.ส.ดุสิตรา ภัทร์พานิช 

9 น.ส.ปาริชาติ บุญรักชาติ Faculty of Veterinary 
Medicine, Utrecht 
University / เนเธอ
แลนด์ 

10 – 30 ธ.ค. 
2555 

ศึกษาดูงานทางด้านโรงพยาบาล
สัตว์และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม  ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ (MOU) 

10 น.ส.นิธิมา ตติยอภิฤดี 

11 น.ส. วรกาญจน์ บุญเหาะ Tufts University / 
USA 

15 มี.ค. – เม.ย. 
56 

ศึกษาดูงานทางด้านโรงพยาบาล
สัตว์และฟาร์มปศุสัตว์และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
(MOU) 

12 น.ส.วรัญญา กันหาชน Tufts University / 
USA 

15 มี.ค. – เม.ย. 
56 

 

13 น.ส. อารียา กอเซ็ม College of Animal 
Science and 
Technology,  
Southwest University  
ประเทศจีน 

11 - 23 เม.ย. 
56 

ศึกษาดูงานทางด้าน
อุตสาหกรรมผลผลิตสัตว์และ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฯ (MOU) 

14 น.ส. สุจิตรา พุ่มทอง 
15 น.ส. อรุณี บริสุทธิกูล 
16 น.ส. ตรีทิพ มิตรยอดวงศ์ 
17 นาย วัชรพงษ์ สุริยกุล ณ อยุธยา 
18 น.ส. ภิญญาดา พรมนา 
19 น.ส. ธนวรรณ สร้อยมาลา 
20 นาย พีรวิชญ์ สะอาดตา 
21 นางสาวตรีทิพ มิตรยอดวงศ์        ประเทศเยอรมนี 1 – 11 ก.ย. 56 ศึกษาดูงานในคลินิกต่างรักษา

สัตว์ และโรงพยาบาล และ
มหาวิทยาลัยต่างๆท่ีเกี่ยวกับด้าน
สัตวแพทย์ฯ ในประเทศเยอรมนี  

22 นางสาวประภัสรา โภชน์ฉิมพลี     
23 นางสาวภารินทร์ เขียนแม้น         
24 นางสาวสุจิตรา พุ่มทอง              
25 นางสาวนิสา มุทุตานนท์ 
26 นางสาวภรณ์พุทธชาติ โสตะ        
27 นางสาวชลลดา ผู้พัฒน์ 
28 นางสาวณัฐกานต์ ลิขิตอาภากุล     
29 นางสาวธนวรรณ สร้อยมาลา        
30 นายพชรพง ครองสี                   
31 นายพลกฤษณ์ เจริญชนิกานต์       
32 นายพีรวิชญ์ สะอาดตา               
33 นายวัชรพงษ์ สุริยกุล ณ อยุธยา     
34 นางสาวฬียากร นนทะดี              
35 นางสาวนิศากร สงอักษร 
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ตารางที่  22  นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาดูงาน/ฝึกงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษา สถาบัน/

ประเทศ 
ระยะเวลา 

(ปี) 
วัตถุประสงค์  

(กิจกรรม/การฝึกงาน) 
1 Miss. Maichoulor Vangxeng Laos 6 ศึกษาต่อภายใต้โครงการทุน 

USAID 
2 Miss. Sounaly Phommakone  Laos 6 ศึกษาต่อภายใต้โครงการทุน 

USAID 
3 Miss. Elissa Randy Mopper USA 15 มิ.ย. – 5 ส.ค. 

56 
 

ร่วมท าวิจยัในหวัข้อเร่ือง 
Epidemiology study 
cryptosporidium parasites in 
dairy calves in Khon Kaen 
province and HIV patients in 
Bangkok Thailand 

4 Miss Cheng Da China (SWU) 9 ก.ค. – 10 ส.ค. 
56 
 

ได้ท าการศึกษาและฝึกงาน ณ 
โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย
ศาตร์ และเข้าร่วมฟังการบรรยาย 
ณ ภาควิชาต่างๆของคณะฯ 

5 Miss Wu Rui 
6 Miss Yang Yahui  

 7 Miss Ding Jiang 
 8 Mr Gu Guoqian  
 9 Mr Guo Wei  
 10 Mr. Phone pa sert Ma Ni Vong Laos 1-14 กันยายน 

2556 
 

ศึกษาดูงานและฝึกงานดา้นสัตว
แพทย์ฯ ตามภาควิชาต่างๆของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

11 Mr. Am phone Keo Seng Thong 
12 Miss. Boua chanh 

 13 Mr. Mee dao Sy Zom Phou  
 14 Miss. Khit sa may Done Pha Chan 

15 Mr. Ed Pheng Som Bath 
16 Mr. Sone xay Seng Tha La 
17 Mr. A nou sith Ma Ny 
18 Mr. Lad sa juck Pha Nom Souk 
19 Mr. Chanh pheng Si Sou Phon Ya Lath 
20 Miss. South say chay Phay Thoun 
21 Mr. Phet tha nou xay Sy Tha Vi Xay Laos 1-14 กันยายน 

2556 
 

ศึกษาดูงานและฝึกงานดา้นสัตว
แพทย์ฯ ตามภาควิชาต่างๆของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

22 Miss. Boun home Sai Ya San 
23 Mr. Sit tha sone Xay Moun Try 

 24 Miss. Boun xay Kam ma my 
25 Mr. Phone sa vanh Phom Ma Sone 
26 Mr. Douang oy In Mee Boune 
27 Mr. Kham phai Seng Ngam 
28 Mr. Ket sa pa Chan Tha Son 
29 Mr. Sy fong Ma Nee Boun 
30 Miss. Vien ta Pheng Mi Xai 
31 Mr. Thong sy Lao 
32 Miss. Ma la phone See La Phet 
33 Miss. Songkane Vilaysayaveth 
34 Mr. Khai kham Tong Long Xiong 
35 Mr. kham pheng Lee 
36 Miss. Choum ma la Van Ma Ni Vong 
37 Mr. Kethsa na In Tha Vong 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษา สถาบัน/
ประเทศ 

ระยะเวลา 
(ปี) 

วัตถุประสงค์  
(กิจกรรม/การฝึกงาน) 

38 Mr. Boun mark Phout Ta Phone 
39 Miss. Phon many Houng La Ty Laos 1-14 กันยายน 

2556 
 

ศึกษาดูงานและฝึกงานดา้นสัตว
แพทย์ฯ ตามภาควิชาต่างๆของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

40 Miss. Ten na pa Chan Tha Lang Sy 
41 Mr. Souk sa vath Tan Sou Phanh 
42 Mr. E ka phod Chanh Da 
43 Mr. Som sa nith Kan Ha Rath 
44 Miss. Lam phaen Pan Nu Vong 
45 Mr. Boun soung Thep La Khone 
46 Mr. Som dy Kham Phanh 
47 Miss. Phone ma ny Xay Sa Mone 
48 Mr. Na Sou Van Thong 
49 Mr. Athid Sy Ha Khung 
50 Mr. Kong pheth Eiam Su Van Thone 
51 Mr. Khao thong Sou Li Ya Phom 
52 Mrs. Bountang  sisouphon  
53 Mr.Chantha Chanda 
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ด้านระบบบริหารจัดการที่ด ี
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดสมัมนา “สรุปผลด าเนินงาน
และการขับเคลื่อนคณะฯ ปี พ.ศ. 2556 - 2557” 
 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดสัมมนา “สรุปผลด าเนินงานและการ
ขับเคลื่อนคณะฯ ปี พ.ศ. 2556-2557” ขึ้น โดยมี รศ.สพ.ญ.
ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการขับเคลื่อน

คณะฯ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ของคณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชา 
ให้บุคลากรคณะฯ ได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนคณะฯ ในอนาคต 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “พัฒนาผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์” 

  วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 – 
16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง
ทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “พัฒนา
ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์” ขึ้น โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ     
สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
วิทยากรบรรยายในงาน การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
ผู้บริหารของคณะ มีความเข้าใจ ให้ความส าคัญ และผลักดัน
ให้เกิดการบริหารบุคลากรในองค์กร สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในระดับผู้บริหารทุกระดับ สร้างความรู้สึกที่ดีในการมีส่วน
ร่วม น าไปสู่การวางแผนงานของหน่วยงานและของคณะ 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรสถานี
ฟาร์มฝึกนักศึกษา 
  วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะผู้บริหาร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ น าโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละ
มัย คณบดี  รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.
เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.น.สพ.
ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร    
พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.น.สพ.
ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เดินทางไปพบปะ
กับบุคลากรที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา บ้านนาดอกไม้ ต .วังสะพุง อ.
วังสะพุง จ.เลย โดยมี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสถานี

ฟาร์มฝึกนักศึกษาและผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของสถานีฟาร์ มทั้งหมดให้การ
ต้อนรับ โดยคณะผู้บริหารได้มีการเยี่ยมชมและรับทราบผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคต่างๆของการด าเนินงานของสถานีฟาร์ม รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาสถานีฟาร์ม
นักศึกษาต่อไปในอนาคต  
 

 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการลดและควบคุมน  าหนัก 
ประจ าปี 2555 
  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ที่
ห้องส านักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ฝ่ายบริหารได้จัดโครงการลดและควบคุมน้ าหนัก
ส าหรับบุคลากรขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญชวนบุคลากรของ
คณะฯ ทุกสายเข้าร่วมกิจกรรมลดและควบคุมน้ าหนักของตนเอง 
โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยให้บริการต่างๆ เช่น ตรวจวัดไขมันในร่างกาย (Body Fat 
Percentage) ตรวจวัดปริมาณไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Level) ตรวจวัดปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกาย 
(Skeletal Muscle Percentage) รวมถึงการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) โครงการลดและ
ควบคุมน้ าหนักนี้ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็น
ต้นมาโดยให้บุคลากรที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมและมีการชั่งน้ าหนัก
เริ่มต้นและจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2555 โครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการลดและควบคุมน้ าหนักเนื่องจากโรคอ้วนเป็นสาเหตุโน้มน า
ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันเลือดสูง โรคหัวใจ ฯลฯ 

 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  คณะผู้บริหาร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  น�าโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  
คณบดี  รศ.น.สพ.ชูชาติ  กมลเลิศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.น.สพ.
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการลูกจ้างชั่วคราวแบบใหม่ 
  วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
เวลา 12.00-13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 
5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ฝ่ายบริหารโดยหน่วยการ
เจ้าหน้าที่ น.ส.อัญชรินทร์ อุ่นไธสง หัวหน้า
หน่วยการเจ้าหน้าที่ได้จัดการอบรมใน
หัวข้อ “การประเมินลูกจ้างชั่วคราวแบบ
ใหม่” ขึ้น เนื่องจากระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรเป็น

กระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยท าให้การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ตลอดจนท าให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงระดับขีดความสามารถของบุคลากรแต่ละคน องค์กร
สามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรจัดอบรม ปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย พัฒนาจุดเด่นของบุคลากรแต่ละคนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องจะได้ รับทราบถึงความรู้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์  ซึ่ ง ใน
กิจกรรมนี้นอกจากลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับทราบ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่
แล้วยังได้ทราบถึงสวัสดิการต่างๆที่เก่ียวข้องอีกด้วย 

 
 

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั งที่ 1/2556 
  วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2555 ฝ่ายบริหาร
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2556 ขึ้น เพื่อ
เป็นการเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯได้ร่วมกัน
ท าความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนต่างๆ ของคณะฯให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขอนามัย สร้าง
ทัศนียภาพที่ดีต่อทั้งนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปที่มาติดต่อใช้บริการที่คณะฯ กิจกรรม Big Cleaning 

Day มีก าหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะท าให้พื้นที่ส่วนต่างๆของคณะฯสะอาดขึ้นแล้วยังเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ อีกด้วย 
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โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ าปี 2555 
  วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 
08.00-12.00 น. ที่บริเวณหน้าห้องประชุมประจักษ์ พัว
เพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า ฝ่ายบริหารโดย
งานบริหารและธุรการได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากร ประจ าปี 2555 ขึ้น โดยในโครงการนี้บุคลากร
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกคนจะได้รับการตรวจ
สุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจวัดน้ าหนัก วัด
ความดันเลือด ตรวจปัสสาวะ การตรวจค่าเลือดในด้าน
ต่างๆ ฯลฯ โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีนี้จัดท าขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้มีสุขภาพที่ดีอัน
จะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิผลในการท างาน มี
ความสุขในการท างานตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
 

 
 
โครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั งที่ 4 
  วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัด
โครงการ “เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยในครั้งนี้ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล 
ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ท าการถ่ายทอดและบอก
เล่าประสบการณ์การบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาให้แก่บุคลากร
คณะได้รับฟังโดยเน้นหลักของการท างานร่วมกัน การปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา เช่น เมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา ฯลฯ 
นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก  รศ .น .สพ .ดร .สมบูรณ์       
แสงมณีเดช อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ และฝ่าย
บริหารได้ร่วมบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้บริหารใน
อดีตที่ผ่านมาด้วย ส าหรับ โครงการ “เล่าสู่กันฟัง” เป็นโครงการที่คณะ
จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารให้กับ
บุคลากรของคณะที่สนใจได้รับฟังอันจะก่อให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการด าเนินงานของคณะอีกช่องทางหนึ่ง 
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กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 
13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ 
เ ห ลื อ ง ท อ ง ค า  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ .ดร .กิตติชัย  ไตรรัตนศิ ริ
ชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเดินทาง
ม า พ บ ป ะ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ใ น
กิ จ ก ร ร ม  “อ ธิ ก า ร บ ดี พ บ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ สั ต ว
แพทยศาสตร์” โดยในกิจกรรมดังกล่าวนี้อธิการบดีได้บอก

เล่าประสบการณ์และผลของการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 2 ปีของการด ารงต าแหน่ง เช่น 
ความส าเร็จในด้านการวิจัย การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงด้านกายภาพ ฯลฯ รวมถึงได้น าเสนอแผนงาน
กิจกรรมต่างๆ ที่จะได้มีการด าเนินการต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังได้มีการตอบข้อสงสัยต่างๆจากที่ประชุม
อย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมนี้มีบุคลากรคณะสัตว
แพทยศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละ
มัย คณบดี ได้เป็นตัวแทนของบุคลากรมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ให้กับคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 

 
 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2556 “ชื่นชม ยินดี
ขอบคุณบุคลากรและครอบครัวชาวคณะสัตวแพทย์ฯ มข.”  
 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 17.00-
23.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์น าโดย รศ.
สพ .ญ .ดร .สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บุคลากร รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 
2555-ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2556 ในงาน “ชื่นชม ยินดี-ขอบคุณบุคลากร
และครอบครัวชาวคณะสัตวแพทย์ มข.” เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 โดยนอกจากกิจกรรมบันเทิงต่างๆ และการจับฉลากของรางวัลแล้ว คณะฯ
ยังได้จัดให้มีการ มอบรางวัลให้กับบุคลากรทุกสายที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ในรอบปี พ.ศ. 2555 

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2556 “ชื่นชม ยินดี 
ขอบคุณบุคลากรและครอบครัวชาวคณะสัตวแพทย์ฯ มข.
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) 
“การเขียนหนังสือราชการ” 

วันที่ 24 มกราคม 2556 งานบริหารคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยรศ .น.สพ.ชูชาติ    
กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางยุพดี เจริญสว่าง หัวหน้า
งานบริหารและธุรการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง 
“การเขียนหนังสือราชการ” เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า การบรรยายครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก นายอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้เชี่ยวชาญการบริหารงานส านักงาน และการเขียนหนังสือ

ราชการเป็นวิทยากรวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการแบบต่างๆซึ่งมีบุคลากรคณะฯ
ที่มีความสนเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก 

 
 

โครงการให้ความรู้การเขียนประเมินค่างานเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ น 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 
13.00-16.30 น. ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้การ
เขียนประเมินค่างานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดย
มุ่งเน้นเพื่อให้บุคลากรต าแหน่งทั่วไป ต าแหน่ง

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนประเมินค่างานเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ความรู้ในการเขียนแบบประวัติและผลงานอีกด้วย โดยได้เชิญ      
คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดความรู้ในคร้ังนี้ 

 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
“การเขียนหนังสือราชการ”
	 วนัที	่	24		มกราคม		2556		งานบรหิารคณะสตัวแพทย- 
ศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	 น�าโดย	 รศ.น.สพ.ชูชาติ 
กมลเลศิ	รองคณบดฝ่ีายบรหิาร	และนางยพุด	ีเจรญิสว่าง	หวัหน้า

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) 
“การเขียนหนังสือราชการ” 

วันที่ 24 มกราคม 2556 งานบริหารคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยรศ .น.สพ.ชูชาติ    
กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางยุพดี เจริญสว่าง หัวหน้า
งานบริหารและธุรการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง 
“การเขียนหนังสือราชการ” เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า การบรรยายครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก นายอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้เชี่ยวชาญการบริหารงานส านักงาน และการเขียนหนังสือ

ราชการเป็นวิทยากรวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการแบบต่างๆซึ่งมีบุคลากรคณะฯ
ที่มีความสนเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก 

 
 

โครงการให้ความรู้การเขียนประเมินค่างานเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ น 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 
13.00-16.30 น. ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้การ
เขียนประเมินค่างานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดย
มุ่งเน้นเพื่อให้บุคลากรต าแหน่งทั่วไป ต าแหน่ง

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนประเมินค่างานเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ความรู้ในการเขียนแบบประวัติและผลงานอีกด้วย โดยได้เชิญ      
คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดความรู้ในคร้ังนี้ 
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ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุม การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผสมเทียมในโค-กระบือ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้จัด
ประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมในโค-กระบือ ได้รับเกียรติ
จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายวินัย สิทธิมณฑล เป็น
ประธานเปิดการประชุมและได้มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่
ผสมเทียมดี เด่น  ประจ าปี  2556 น .สพ .จีระศักดิ์  พิพัฒน์พงษ์
โสภณ ผอ.ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และน.สพ.จตุรงค์ 
จริยะนรวิชช์ ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯขอนแก่น ได้มอบนโยบาย
ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ข ย า ย สั ต ว์ พั น ธุ์ ดี ด้ ว ย
เทคโนโลยีชีวภาพ น.สพ.ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
และน.สพ.นพดล วรธงชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้สรุปงาน

บริการผสมเทียมและแผนการขยายพันธุ์โคกระบือคุณภาพสูง โดยมี รศ .สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และ อ.
น.สพ.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมเสวนา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตว์ ในจังหวัดขอนแก่น งานประชุมจัด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า 150 คน 

 
 

คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์พบปะกับ
บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหาร
คณะสัตวแพทยศาสตร์  น าโดย  รศ .สพ .ญ .ดร.      
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมล
เลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.เอกชัย ภัทร
พันธ์วิเชียร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.

น.สพ.ดร.นฤพนธ์  ค าพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และผศ .น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ได้พบปะกับบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมีกิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารได้บอกเล่าผลการด าเนินงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบขอบข่ายงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงเป้าหมายของการขับเคลื่อนคณะต่อไปในอนาคต ให้แก่บุคลากร
โรงพยาบาลสัตว์ได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา
โรงพยาบาลสัตว์ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรมีการจัดขึ้นทุกๆ ปีเพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

57 
 

 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรมป้องกันอัคคีภัย(ภาคทฤษฎี) 

วันพฤหัสบดีทื่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-
16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง
ทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
งานบริหารและธุรการ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม
การป้องกันและการช่วยเหลือกรณีการเกิ ดอัคคีภัย 
ประจ าปี 2556 ให้กับบุคลากรของคณะขึ้น โดยได้รับ
เกียรติจากส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

ซึ่งน าโดยนายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรที่ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีบุคลากรของคณะให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมและร่วมซักถาม
ข้อสงสัยเป็นจ านวนมาก การอบรมการป้องกันอัคคีภัยในคร้ังนี้เป็นการอบรมในภาคทฤษฎี 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดการอบรมป้องกันอัคคีภัย(ภาคปฏิบัติ) 

วันศุกร์ทื่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารและธุรการ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมการป้องกันและการ
ช่วยเหลือกรณีการเกิดอัคคีภัย ประจ าปี 2556 (ภาคปฏิบัติ) ให้กับบุคลากรของคณะขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก 3 
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานซ่อมบ ารุงและปฏิบัติการพิเศษกองอาคาร
และสถานที่  และหน่วยกู้ชีพ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  โดยการซ้อมใน
ครั้งนี้ได้มีการก าหนดสถานการณ์
จ าลองขึ้น การซ้อมอัคคีภัย
ดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 30 
นาที โดยได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรและนักศึกษาในอาคาร
เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 

จ�าลองขึ้น   การซ ้อมอัคคีภัย
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คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั งที่ 5 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร
พิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการ “เล่าสู่กัน
ฟัง” คร้ังที่ 5 ขึ้น โดยในคร้ังนี้  ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ท าการถ่ายทอดและบอกเล่าประสบการณ์การ
บริหารงานด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของคณะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ให้แก่บุคลากรของคณะได้รับฟังโดยได้บอกเล่าถึงผลงานด้านการวิจัยของ

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีทิศทางที่ดีขึ้นมาตามล าดับโดยเฉพาะผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ
และนอกจากนั้นคณะฯยังได้มีการส่งนักศึกษาชั้นคลินิก(ปี4-6) ไปฝึกงานเรียนรู้ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ส าหรับ โครงการ “เล่าสู่กันฟัง” เป็นโครงการที่คณะจัดขึ้นเพื่อเป็น
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารให้กับบุคลากรของคณะที่สนใจได้รับฟังอันจะก่อให้เกิดความรู้
และความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะอีกช่องทางหนึ่ง 

 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ สัญจร ประจ าปี 2556 
  วันที่  5 เมษายน 2556  คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ สัญจร ประจ าปี 2556  ณ ห้องประชุมสถานีฟาร์มฯ อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม จั บ ป ล า ภ า ย ใ น ส ถ า นี ฟ า ร์ ม ฝึ ก
นักศึกษา  เพื่อลดปัญหาความแออัดของปลา
ภายในบ่อน้ า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว คณะฯ จะท า
การรบัซื้อคืนปลาบึกที่จับได้และท าการปล่อยลงสู่
บ่อน้ าตามเดิม และปลาบึกอีกส่วนหนึ่งจะท าการ
มอบให้แก่วิทยาเขตหนองคาย เพื่อน าไปแสดงใน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าของวิทยาเขตหนองคาย 
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กิจกรรมตอบปัญหาจรรยาบรรณ ประจ าปี 2556 
 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ณ ผึ้งหวานรี

สอร์ท จังหวดักาญจนบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย
หน่วยการเจ้าหน้าที่  งานบริหารและธุรการ ได้
ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากร ได้จัดโครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยใช้

ชื่อว่า “กิจกรรมตอบปัญหาจรรยาบรรณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2556”ขึ้น ในกิจกรรม
ดังกล่าวได้มีการแจกเอกสารให้ความรู้และมีการจัดกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
ราชการพร้อมทั้งสอดแทรกความสนุกสนานมากมาย อนึ่งกิจกรรมตอบปัญหาจรรยาบรรณเป็นกิจกรรมหนึ่งของ
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี2556 

 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งที่สงูขึ นของ
ข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน” 

 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ โดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและ
ธุรการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการ
เขียนผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
ข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน” เพื่อท าให้บุคลากร
ประเภทต าแหน่งทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร มี
ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ ซึ่งช่วงเช้าได้บรรยายให้ความรู้
ในการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ และช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งได้รับ
เกียรติ จากคุณเรืองชัย  จรุ งศิ รวัฒน์  นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนเชี่ ยวชาญ ส านักงานอธิ การบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณ และมอบ
ของที่ระลึกให้แก่วิทยากร  และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 
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โครงการอบรมจรรยาบรรณบุคลากร 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 

น. ฝ่ายบริหาร ได้ก าหนดจัด “โครงการอบรมจรรยาบรรณ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556”  ซึ่งการประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณของบุคลากรทุก
สายงานนับว่าเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่วนราชการต่างๆ 
ได้พยายามที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพยายามกระตุ้นให้
บุ คลากรได้ มี
ก า ร ค า นึ ง ถึ ง
แ ล ะ น า ไ ป
ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด การ

จัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของคณะเป็นผู้มีความรู้และความ
เข้าใจด้านจรรยาบรรณ และตระหนักถึงความส าคัญของการเป็น
ผู้มีจรรยาบรรณ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมหมาย ตาม
ประวัติ ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร 
และมี รศ .สพ .ญ .ดร .สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดครั้งนี้ 

 
 

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร และกีฬาสีภายในคณะฯ 
ประจ าปี 2556 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย  รศ.สพ.ญ.ดร.    
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร 
ประจ าปี 2556 ขึ้น โดยกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรเป็น
กิจกรรมที่คณะฯได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารคณะฯได้น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
และบอกกล่าวถึงเป้าหมายของการด าเนินงานในอนาคตให้
บุคลากรได้รับทราบและร่วมกันตอบข้อซักถามและรับฟัง
ข้อ เสนอแนะของบุคลากรต่อการด า เนินงานด้านต่ า งๆ 
นอกจากนั้นในวันดังกล่าวคณะฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่ง

กีฬาสีประจ าปี 2556 ขึ้นด้วย โดยการแข่งขันกีฬาสีในปีนี้เน้นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของไทย เช่น การแข่งเดิน
กะลา ชักกะเย่อ ตี่จับ ฯลฯ กิจกรรมกีฬาสีที่จัดขึ้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย
ของบุคลากรแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในหมู่บุคลากรของคณะฯ และ
เ ป็ น ก า ร ผ่ อ น ค ล า ย
ค ว า ม เ ค รี ย ด จ า ก ก า ร
ท างาน รวมทั้งเป็นการร่วม
อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของ
ไทยอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
 
 

 วันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2556  คณะสัตว- 
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  น�าโดย รศ.สพ.ญ.ดร. 
สุณรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี  ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร 
ประจ�าปี 2556 ขึ้น  โดยกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรเป็น 
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คณะผู้บริหารเยี่ยมชมคลินิกสุขภาพสัตว์ ศูนย์บริการชุมชน มข.  
วันที่ 1 สิงหาคม คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ น า

โดย  รศ .สพ .ญ .ดร .สุณี รัตน์  เอี่ ยมละมัย  คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์  รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.
น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.
น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมชม
คลินิกสุขภาพสัตว์ ศูนย์บริการชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดกับ
สถานีรถปรับอากาศ เปิดในบริการรักษาสัตว์เลี้ยง วันจันทร์ - วัน
เสาร์ 9.00-20.00 น. วันอาทิตย์ 9.00-17.00 น. โดยมี น.สพ.
สมพงษ์ หอยสังข์ เป็นสัตวแพทย์ประจ าคลินิก 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใหม่ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ฝ่ายบริหาร น า

โดย  รศ .น .สพ .ชูชาติ  กมลเลิศ  รองคณบดีฝ่ าย
บริหาร ได้ก าหนดจัดโครงการให้ความรู้บุคลากรใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่บรรจุเข้าปฏิบัติราชการในปี 
2555-2556 เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของคณะได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของคณะ แนวทางการ
บริหารของคณะ  รู้ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง ซึ่ง
จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่
คณะต่อไป โดยมี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  ให้ความรู้น โยบายการบริหารงาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และให้ความรู้หัวใจในการให้บริการนายอุดร พุทธิมา เลขานุการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ความรู้โทษทางวินัย น.ส.อัญชรินทร์ อุ่นไธสง และนายพงษ์ศักดิ์    ดอนแปว ให้ความรู้
ระบบการประเมิน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และระเบียบข้อบังคับการท างาน  นางพัชรียา คนชาญ และนาย      
วีระ สุภารักษ์  ให้ความรู้สิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน  และมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย  คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ 

 
 
 

บริหารของคณะ  รู ้ระเบียบวินัย  สิทธิประโยชน์
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บริษัท เบทาโกร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ 

เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เบทรา
โกร จ ากัด โดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร 
และคณะ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รศ.
สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี  รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  ผศ.น.สพ.สรรเพชญ อังกิติตระกูล และรศ.ส.พญ.กัลยา เจือ
จันทร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ทั้งนี้ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ และ
คณะ ยังได้เยี่ยมชม โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อีกด้วย 
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ด้านการผลิตบัณฑิตทีด่ี 
 

อธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการท างานร่วมกับชุมชนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ได้มีการ
ประชุมอาจารย์ประจ าบ้านในการฝึก
ภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม
สิ ริคุณากร 3  อาคารสิริคุณากร เพื่ อ
ซักซ้อมความเข้าใจของทีมคณาจารย์ที่ต้อง
ออกไปควบคุมดูแลนักศึกษาจ านวน 540 
คน ที่จะออกฝึกภาคสนามร่วมในพื้นที่ 4 
หมู่บ้านของต าบลแคนและ 2 หมู่บ้านของ
ต าบลดงใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 
2555 
 
 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการด าเนินงานและให้ก าลังใจแก่คณาจารย์และนักศึกษาทั ง 3 
เขตในการฝึกภาคสนามร่วม 

  วันที่ 15 ตุลาคม 25555 คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  ผศ.ลิขิต อมาตย
คง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดลชัย ศรีส าราญ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้บริหารคณะสัตว
แพทยศาสตร์ โดย รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากา
นนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.น.สพ.ดร.           
วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมการด าเนินงานและให้ก าลังใจ
แก่คณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 3 เขตในการฝึก

ภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2555  ณ  ต าบลค าแคน  และต าบลดงใหญ่ 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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คณะสัตวแพทย์จัดโครงการสัมมนาสัญจร การมีส่วนร่วมของอาจารย์เพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการจัด
สัมมนาสัญจร การมีส่วนร่วมของอาจารย์เพื่อ
การเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่ างวันที่  4 
ตุลาคม  2555 เวลา 13.30 – 15.30  นาฬิกา 
ณ ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตว
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งมี
อาจารย์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 ท่าน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ในการออก
ข้อสอบที่วัด และประเมินความรู้ของนักศึกษา
สัตวแพทย์ให้ได้มาตรฐาน และเตรียมความ

พร้อมของอาจารย์ น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบถึงบัณฑิตที่สามารถสอบผ่านได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ในอนาคต 
 
 
การน าเสนอและพิธีปิด การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2555 

  วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการน าเสนอ
แ ล ะ พิ ธี ปิ ด ก า ร ฝึ ก ภ า ค ส น า ม ร่ ว ม  ค รั้ ง ที่  30 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง
ประชุมประจักษ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ ร่วมรับฟังและให้
ข้อเสนอแนะต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งหลายกิจกรรม
ที่นักศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติงานในชุมชนทั้ง 10 คืน 11 วันนั้น 

เป็นทักษะด้านการใช้ชีวิตที่ส าคัญและจ าเป็นประการหนึ่งของนักศึกษาเมื่อจบออกไปเป็นบัณฑิต รวมทั้งการรู้จัก
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ค้นพบในชุมชน ความเอื้ออาทรและแบ่งปันผู้อื่นและชุมชน ซึ่ง
เหล่านี้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การฝึกภาคสนามร่วมที่ด าเนินการ
ยาวนานต่อเนื่องมาถึง 30 ปี จึงถือเป็นโครงการที่มีความเป็นที่สุดในหลายด้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่
ระยะเวลาการเตรียมการจนถึงจ านวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ และเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงภาพแห่งการสร้าง
บัณฑิตที่อุทิศเพื่อสังคม    
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โครงการสัมมนาสัญจร 
โครงการสัมมนาสัญจร “การมีส่วนร่วม

ของอาจารย์เพื่อการเตรียมความพร้อมใน
การสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา”  
ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการสัมมนาสัญจร 
“การมีส่วนร่วมของอาจารย์เพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ของนักศึกษา” โครงการดังกล่าวเป็นการ
สัญจรไปบรรยายและฝึกออกข้อสอบให้
ภาควิชาในสังกัดคณะฯ 7 ภาควิชา 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
อาจารย์ในการออกข้อสอบที่วัดและประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาสัตวแพทย์ให้ได้มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมของอาจารย์ น าไปสู่การจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งผลกระทบถึงบัณฑิตที่สามารถสอบผ่าน ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ในอนาคต 

 
 

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ผศ.
น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเปิดงาน
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555  ณ 
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์เหลืองทองค า คณะสัตว
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 
จ านวน 94 คน อาจารย์วิทยากร และบุคลากร จ านวน 10 
คน  เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประสบการณ์ แนวทางการใช้ชีวิตใน
สังคมของการท างาน ก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 

 
 

ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกข้อสอบ
อย่างไรให้ได้มาตรฐาน” 

ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ สั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด
โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การ  “ออก
ข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” โดยมี
วัตถุประสงค์พัฒนาอาจารย์ด้านการออก
ข้อสอบตามมาตรฐานสัตวแพทยสภา 
เพื่อให้มีข้อสอบที่ได้มาตรฐานเป็นตัวชี้วัดและประเมินความรู้ของนักศึกษาสัตวแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมของอาจารย์ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงบัณฑิตที่สามารถสอบขอรับใบประกอบ
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วิชาชีพได้ในอนาคต การจัดโครงการได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากร รศ.
สพ.ญ.วรรดา สุจริต และ ผศ.สพ.ญ.ตะวัน เอื้อความดี จากสัตวแพทยสภา และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตว
แพทย์  และการจัดอบรมโดยวิทยากรภายใน คือ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์, ผศ.น.สพ.ดร.       วัฒนชัย
รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์, ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และรศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ ซึ่งได้จัด
สัญจรไปยังภาควิชาต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ในทุกภาควิชาได้รับข้อมูลความรู้และแนวทางในทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกันทั้งระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในหัวข้อ
เรื่อง Problem Oriented Approach : POA)” 

ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบ Research 
Based Learning จัดโครงการอบรม “การจัดการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ในหัวข้อเรื่อง 
Problem Oriented Approach : POA)” ในวันพุธที่ 13 
มีนาคม  2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุม 1 
ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชาในสังกัดคณะฯ โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร กล่าวเปิดโครงการ ร่วมรับฟัง และแลกเปล่ียนความรู้ เรื่อง POA 
โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในโครงการครั้งนี้ คือ อ.วลาสินี มูลอามาตย์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามรูปแบบ Student based learning, research base 
learning และ case based learning และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2557 
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โครงการสัมมนา one health ส าหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  

เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เปิดงานโครงการสัมมนา one 
health ส าหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร
พิเชฎฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ให้อาจารย์
ผู้สอนเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการแบบ one health 

ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการแบบ one health ในรายวิชาที่ตัวเองเกี่ยวข้อง 
โดยมี วิทยากร คือ Prof. Bruce A Wilcox บรรยายและให้ค าปรึกษาเร่ืองการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การแบบ one health  ซึ่งมีอาจารย์ และบุคลาการสายสนับสนุน ให้ความ
สนใจและเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จ านวน  34 คน 
 
 
 

การจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั นพื นฐานของประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทยศาสตร์ 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 08.00 น. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดสอบประเมินความรู้
ความสามารถขั้นพื้นฐานของประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 93 คน ณ ห้องVM 1205 และ VM 1206 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งสัตวแพทยสภาได้แต่งตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์สอบที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ประเมินความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐานของประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยศาสตร์ โดยมี รศ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ เป็นหัวหน้าสนามสอบที่ 1 และ
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบที่ 2 และผศ.น.สพ.
ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม เป็นกรรมการผู้สังเกตการณ์สอบของสนามสอบที่ 2 ซึ่งผล
การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2556  
 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม  2556 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ในเวลา  08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้น าเสนอความก้าวหน้า
วิ ท ย านิ พน ธ์  แล ะ เป็ น เ วที  ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการท าวิทยานิพนธ์ 
และฝึกความสามารถในเชิงวิจารณ์บน
พื้นฐานของวิชาการและเหตุผล ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 
 

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 
  คณบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวัน
สถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจ
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ อ า ค า ร พิ เ ช ฎ ฐ์ ฯ  ค ณ ะ สั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานที่เข้าร่วม จ านวน 20 แห่ง 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านวน 98 คน   
  วัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาจะได้เพิ่มเติม
ประสบการณ์ทางสาขาอาชีพ และเปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการ มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ส่งเสริมงานวิชาการ เพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่างคณะฯ และสถานประกอบการ 

 
 
คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555  
  รองคณบดีฝ่ายวิชา กล่าวต้อนรับสถานประกอบการ ในโครงการ
สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 
09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิเชฎฐ์ฯ  คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ได้มอบทุน และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ส าหรับกิจกรรมค่ายบูรณา
การณ์ และกิจกรรมค่าย สพอ. เป็นเงินจ านวน 4,000 บาท แก่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 5 และช่วงเวลา 12.30 นาฬิกา คณบดีให้เกียรติถ่ายรูปหมู่ร่วมกับสถาน
ประกอบการ และนักศึกษา ซึ่งมีสถานประกอบการ/หน่วยงานที่เข้าร่วม 
จ านวน 12 แห่ง และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จ านวน 98 คน 

 
 
 
 
 

ที่  4  ตุลาคม  2555  เวลา  9.00  นาฬิกา  ณ  ห้อง
ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ่ อ า ค า ร พิ เ ช ฎ ฐ ์ ฯ   ค ณ ะ สั ต ว -

9.00  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมใหญ่  อาคารพิเชฎฐ์ฯ  คณะสัตว-
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โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา ประธานหลักสูตร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ดี ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
 วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ฝ่ายวิชาการ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่ดี ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ราชาวดีรีสอร์ท จังหวัด
ขอนแก่น และในเวลา 9.00 นาฬิกา ได้รับเกียรติจากท่าน
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดงานโครงการให้ความรู้
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร 

และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ดี ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้
เรียนเชิญ รศ.ดร.ล าปาง แม่นมาตย์ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี และได้เรียนเชิญ รศ.พัชรี เจียรนัยกูร (รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษา ประธาน
หลักสูตร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีความพร้อมในการดูแล ให้ค าปรึกษาการ
ท าวิทยานิพนธ์ การเรียนการสอน การท าวิจัย  และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปัญหาร่วมกัน 
    
 
 
 
 

 
 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์ฯสัมพันธ์ (Vet 
Game) ครั งที่ 23 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วันที่ 17 ต.ค. 55 ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสัตวแพทย์ฯ สัมพันธ์ หรือ Vet Game โดยปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และได้จัด
ขึน้เป็นปีที่ 23 ติดต่อกัน โดยมี ศ.น.สพ.มงคล เตชะก าพุ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา Vet Game ครั้งที่ 23 ณ สนามกีฬา จุฬาฯ สเตเดียม โดยปีนี้มี
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 10 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 
  โดยการแข่งขัน Vet Game ครั้งที่ 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งนักกีฬาและ
กองเชียร์เข้าร่วมทั้งหมด 94 คน และมีบุคลากรเข้าร่วม 3 คนได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ นายสิทธิพร 
กาบบัวลอย และนายสันติคู่กระสังข์ โดยได้มีการบรรจุแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ รักบี้, ฟุตบอล ,
บาสเกตบอล, แบตมินตัน, เทเบิลเทนนิส, วอลลเลย์บอลและแชร์บอลน้ า โดยการแข่งขันได้สิ้นสุดลงในช่วงบ่าย
ของวันที่ 18 ต.ค. 55 ซึ่งทางเจ้าภาพ จุฬาฯ ได้ครองถ้วยรางวัลเหรียญรวมสูงสุด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น  และในเวลา  9.00  นาฬิกา  ได้รับเกียรติจากท่าน
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ได้รับถ้วยรางวัลรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมและถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันรักบี้ ซึ่งในปีหน้าเจ้าภาพที่
รับหน้าที่จัดงาน Vet Game คร้ังที่ 24 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
โครงการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 21 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 – 21.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น
ที่ 21 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง
ทองค า ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยม
ละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงานและ
กล่าวต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมกล่าวให้
โอวาทแก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากร ผศ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่
อร่าม ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตว
แพทย์ บรรยายเรื่อง สัตวแพทย์กับการศึกษาต่อเนื่อง 
และการสะสมคะแนน CE (Continuing Education) 
เพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผศ.สพ.ญ.ดร.  
จารุวรรณ ค าพาประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ น.สพ.นิรันดร เอื้องตระกูลสุข นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายในเร่ือง บทบาทของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ต่อ
วิชาชีพสัตว์แพทย์ และก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากบริษัท โรยัล คานิน จ ากัด  ร่วมแสดง
ความยินดีกับการส าเร็จการศึกษาและแจกของที่ระลึกให้กับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 21 จากนนั้นต่อด้วยงานเลี้ยง
ในช่วงเย็น เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร ร่วม
ยินดีกับบัณฑิตอย่างคับคั่ง 
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สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การสนับสนุนวิชาการฝึกงาน 1 ประจ าปี 2556 
ระหว่างวันที่ 13 - 23 พฤษภาคม 2556  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง  

จ.เลย ให้การสนับสนุนวิชา การฝึกงาน 1 โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ จ านวนทั้งสิ้น 103 คน ฝึกงานด้าน
สัตวศาสตร์ ณ สถานีฟาร์มฯ, หน่วยงานราชการ และฟาร์มเกษตรกร ภายในพื้นที่ อ.วังสะพุง จ.เลย หลังจาก

เส ร็ จสิ้ น กา รฝึ ก งาน  และท า กา รทดสอบ
แล้ว สถานีฟาร์มฯ โดยการน าของ ผศ.น.สพ.
เสรี แข็งแอ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ ได้น า
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีประมงน้ าจืด
จังหวัดเลย อ.เชียงคาน จ.เลย  ในการนี้  สถานี
ฟาร์มฯ ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจาก
สถานีประมงฯ  ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาได้
ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาดังกล่าวลงในแหล่งน้ า
ภายในสถานีฟาร์มฯ  ด้วย 
 

 
 

การบรรยายและรณรงค์การประหยัดพลังงานกับผู้น านักศึกษาในกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจ าปี 
2556 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 15.45-16.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตน
เศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
ประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานของคณะฯได้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานของนักศึกษา” ให้กับผู้น านักศึกษาของคณะฯได้รับฟัง เพื่อ

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและ
เป็นอีกแนวร่วมหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
คณะฯจึงได้ขอความร่วมมือทั้งบุคลากรและ
นักศึกษาได้ช่วยกันด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลั ง งานที่ ได้ ก าหนดออกมา ใช้
พลังงานไฟฟ้าหรือน้ าประปาเฉพาะเท่าที่จ าเป็น
และให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
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ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จาก SLU 
ประเทศสวีเดน 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์พิเศษจากต่างประเทศ  Prof. 
Jane Morrell จาก Swedish University of Agriculture Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน ภายใต้
ข้อตกลง Linnaeus-Palme Exchange Program KKU-SLU ซึ่ง Prof. Jane Morrell มีก าหนดการสอน
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีต่างๆและอบรม
สัมมนาทางวิช าการรวมถึ ง เยี่ ยมชมการท า งานใน
โรงพยาบาลสัตว์และการท างานในส่วนต่างๆของทางคณะฯ
และให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะฯจัดขึ้น ใน
ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2555 โดยมี รศ.สพ.ญ.
ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.
น.สพ.พงศ์ธร สุวรรณธาดา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
เป็นผู้ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ Porf. Jane Morrell 
ตลอดโครงการ 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr.Thomas Schonewille  

วันที่ 11 มกราคม 2556 Dr. Thomas Schonewille จาก Faculty of Veterinary Medicine, 
Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เข้าพบ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 4 ชั้น5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า รศ.สพ.ญ.ดร.
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และคณะผู้บริหารคณะฯ ได้ประชุม
หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่าง
คณะฯ กับมหาวิทยาลัยดังกล่าว จากนั้นช่วง เวลาประมาณ 
15.00 น. ได้ร่วมปรึกษาโครงการ Asia Link ร่วมกับ ผศ.
น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธ ารงยศวิทยากุล 

 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ(มุง่สู่ ASEAN Community)   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องรับรอง

อาจารย์ชาวต่างชาติ Prof.Dr.Frank Mollory อาจารย์ชาวต่างชาติ
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้จะจัด
ให้มีขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.30-14.30 น.ในช่วง
เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
คณะได้จัดขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นสมาชิก AC ของประเทศ
ไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้มีการจัดท าโครงการมุ่งสู่ ASEAN 
community ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึนไปอีก 
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พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
        วันที่  7 พฤษภาคม 2556 ณ สถานทูตประเทศ
เนเธอร์แลนด์ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัยคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ  รอง
อธิการบดีฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ชัยยศวิทยา
กุล ผศ.น.สพ.ดร.ประพันศักดิ์ ฉวีราช และ ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระ
กุล ได้เข้าร่วมงาน พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเทศไทย กรมปศุสัตว์ และคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และฉลองครบรอบ 20 ปี
ความร่วมมือด้านสัตวแพทย์ประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์
ด้วย โดยในช่วงเช้าได้ประชุม หารือ แนวทางความร่วมมือใน 5 ปี ข้างหน้า โดยสรุปคือ ความร่วมมือพัฒนาด้าน
งานวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ในปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตวป่า การพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ประจ า
บ้าน  (Residency programe) ทางสัตวแพทย์ ของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 
 
 

 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าพูดคุย
หารือ ความร่วมมือทางด้านการวิจัย 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ  ส านักงานคณบดีชั้น 5 
อาคารพิ เชฎฐ์  เหลืองทองค า  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศ .นพ .วีระชัย  โควสุวรรณ  รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าพูดคุยหารือ 
ความร่วมมือทางด้านการวิจัย ตลอดจนนโยบายทางด้านการวิจัยที่จะถ่ายทอดไป
ยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้มีนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกับผู้บริหาร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก The Cummings school of 
Veterinary Medicine at Tufts University, USA 

วันที่  17 มิถุนายน 2556 เวลา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการต้อนรับ  Miss. Elissa Randy 
Mopper นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ฯจาก Tufts University ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก 
NIH, USA เดินทางมาร่วมท าวิจัยในหัวข้อเรื่อง Epidemiology study 
cryptosporidium parasites in dairy calves in Khon Kaen province and 
HIV patients in Bangkok Thailand, Thailand ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 
5 สิงหาคม 2556 ร่วมกับ รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช อาจารย์สังกัด
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 วนัที ่ 7  พฤษภาคม  2556  ณ  สถานทตูประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ  รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  พร้อมด้วย  ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ชัยยศวิทยากุล 
ผศ.น.สพ.ดร.ประพันศักดิ์  ฉวีราช  และ ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล 
ได้เข้าร่วมงาน พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาชีพการสัตวแพทย ์

 วันที่  17  มิถุนายน  2556  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  ได้ท�าการต้อนรับ  Miss. Elissa Randy Mopper  นักศึกษาคณะ 
สัตวแพทย์ฯ จาก Tufts University  ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก NIH, USA  เดินทางมา
ร่วมท�าวิจัยในหัวข้อเรื่อง Epidemiology study cryptosporidium parasites 
in dairy calves in Khon Kaen province and HIV patients in Bangkok 
Thailand, Thailand  ระหว่างวันที่  15  มิถุนายน - 5  สิงหาคม  2556  ร่วม
กับ รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช  อาจารย์สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมสร้างผู้ปฏิบัติงานด้าน Participatory Epidemiology (PE) ส าหรับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

Participatory Epidemiology ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการเฝ้าระวัง
โรค โดยเฉพาะในระดับชุมชน ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิค (VPHCAP) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยผศ.น.สพ.ดร.สาธร     พร
ตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก United States Agency for International 
Development (USAID), International Livestock Institute (ILRI) 
และ French Agricultural Research Centre for International 
Development (CIRAD) ก าหนดจัด หลักสูตรการ
ฝึกอบรม Participatory Epidemiology (PE) ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นการสร้างผู้ปฏิบัติงานด้าน PE ส าหรับ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของ APPEN 
โดยการเพิ่มจ านวน PE trainers 
โดยมี Dr.Jeffrey Mariner จาก 
International Livestock 
Research Institute เป็นวิทยากร   

 
 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Southwest University, China 
(SWU) 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556  ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์จ านวน 6 คนและ Dr. He Tao อาจารย์ จาก Southwest University, China (SWU) เพื่อท า
การแลกเปลี่ ยนความรู้ และฝึ กงานตามโครงการความร่ วมมื อระหว่ า ง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และVeterinary school of Southwest University, China (SWU) 

 และจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการท างาน
ของ คณะอาจารย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ของคณะฯ 
โดยมี  ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา  ผอ.ประจ าโรงพยาบาล
สัตว์ของคณะ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เป็นผู้รับผิดชอบ พา
คณะนักเรียนแลกเปลี่ยน เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ และการ
ท างานในส่วนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์  โดย
นักศึกษาสัตวแพทย์ จาก Southwest University, China 
(SWU)  ได้ศึกษา ฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย
ศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ 
ภาควิชาต่างๆของคณะฯ ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 10 
สิงหาคม 2556 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  น�าโดย ผศ.น.สพ.ดร.สาธร 
พรตระกูลพิพัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  โดยได้รับ 
การสนับสนุนจาก United States Agency for International 
Development (USAID), International Livestock Institute (ILRI) 
และ Frence Agricultural Research Centre for International 
Development (CIRAD) ก�าหนดจัดหลักสูตรการฝ ึกอบรม 
Participatory  Epidemiology  (PE)  ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อเป็น 
การสร้างผู้ปฏิบัติงานด้าน  PE  ส�าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และ 

สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย 
ของ  APPEN  โดยการเพิ่มจ�านวน  
PE trainers  โดยมี  Dr.Jeffrey 
Mariner  จาก International Live-
stock Research Institute เป็น
วิทยากร
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Rakuno Gakuen University  
  วันที่ 16 สิงหาคม 2556 น าโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ท า
การต้อนการ  Prof. Dr. Katsuro Hakiwara พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
จาก Rakuno Gauen University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะฯบุคคล
ดังกล่าว ได้เข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ในเวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า เพื่อท า
การประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่าง
คณะฯ จากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
สัตว์ฯ ได้น าคณะฯบุคคลดังกล่าวเยี่ยมชมบริเวณภายในโรงพยาบาลสัตว์ 
และในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. รศ.น.สพ.ดร.ประสาน 
ตังควัฒนา อาจารย์ประจ าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้น าคณะอาจารย์
จาก Rakuno Gauen University ไปศึกษาดูงาน ณ อาคเนย์ฟาร์ม 
 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะ
อาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science 
University, Japan (NVLU) ประจ าปี 2556   
 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการต้อนรับนักศึกษา
และคณะอาจารย์จาก Nippon Veterinary Life Science 
University, Japan (NVLU) จ านวน 51 คน ภายใต้โครงการ 
study tour ซึ่งทางคณะสัตวแพทย์ มข. ได้ท าการร่วมมือกับ 
NVLU จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งปีนี้ ทางคณะฯ ได้ท าการพา
นักศึกษาและอาจารย์จาก NVLU เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์
ประจ าคณะฯ และต่อด้วยการเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆภายใน
คณะฯ หลังจากนั้นทั้งสองมหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงอ าลาและ
ท าการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงแรมขอนแก่นโเเต็ล โดยคณะผู้เยี่ยมชมจาก NVLU ได้เดินทางออกจาก
ขอนแก่นในช่วงเช้าของวันที่ 24 ส.ค. 2556 และเดินทางไปทัศนศึกษาต่อ ณ จังหวัดอยุธยา 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา
จากคณะเกษตรศาสตร์ ม.แห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง 

 วันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 
5 อาคาร พิเชฎษ์ เหลืองทองค า น าโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยม
ละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน 
สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ  ผศ.น.สพ.   
พงษ์ธร สุวรรณธาดา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ได้ท าการต้อนรับ
อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จ านวน 42 
คน จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง ประเทศลาว โดยนักศึกษาจากวิทยาเขตนาบงทั้งหมดจะ
ท าการศึกษาดูงานและฝึกงานด้านสัตวแพทย์ฯ ตามภาควิชาต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเวลา 14 
วัน ในระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2556 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะ
อาจารย์จาก Nippon Veterinary Life Science University,
Japan (NVLU) ประจ�าปี 2556
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ด้านบริการวิชาการ 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการบริการวิชาการ การรักษาพยาบาล วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และ

พัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ผลการด าเนินงานในการบริการวิชาการ โดยใน
รอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้   

 
สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความรู้
ทางด้านสัตว์เลี ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น 
 วันที่ 2 ตุลาคม 2555  น.สพ.เอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ สัตวแพทย์
ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกรายการทาง
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น  ในรายการเวทีชุมชน  ซึ่งได้ไปให้
ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยง เรื่อง “การดูแลสุนัขวัยชรา” ซึ่งทุกท่านสามารถ
ติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้ านสัตว์ เลี้ ย งกับคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุกสัปดาห์แรกของวันอังคารทุกเดือน
ในรายการเวทีชุมชน เวลา 15.30-16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย NBT ขอนแก่น  

 
อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข.เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ของ
สมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาต ิ

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็น
กรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ 
(Federation Equestrian International, FEI) ,สมาคมข่ีม้าแห่งประเทศ
ไทย และ อ .ส .พญ .สุพรรณิกา พุทธชาลี  ภาควิชาศัลยศาสตร์และ
วิทยาการสืบพันธุ์ ได้ไปร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า
เอนดูแรนซ์ รายการ Sultan Mizan Cup 2012 CEI 2* 120 กิโลเมตร 
ระหว่ างวันที่  19-21 ตุลาคม 2555 ณ  Terengganu 
International  Endurance Park รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับ สพร. จัดโครงการอบรม
อาจารย์จากลาว 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับส านักงานความร่วมมือ
เพื่ อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร . )  และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้ท าการจัดการอบรมระยะสั้นในหลักสูตรด้าน
อายุรศาสตร์ ด้านศัลยศาสตร์ และด้านวิทยาการสืบพันธุ์ภายใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวจ านวน 9 
คน ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 21 ธันวาคม 2555 

 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่  19-21  ตุลาคม  2555   ณ  Terengganu  International 
Endurance Park  รัฐตรังกานู  ประเทศมาเลเซีย
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี ยงสุกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรราย
ย่อยในจังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “การถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันโรค PRRS แก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงสุกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น” ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร
พิ เ ช ษ ฐ์  เ ห ลื อ ง ท อง ค า  ค ณะ สั ต ว แ พท ย ศ า ส ต ร์ 
(อาคาร 3) โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจ านวนกว่า 50 ราย
เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ปฏิวัติ 
คุณดิลกพจน์ นายปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และรศ.สพ.ญ.
ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย เปิดงาน โดยมีหัวข้อและวิทยากร
ให้การอบรมดังต่อไปนี้ 

1. โรค PRRS การควบคุมและป้องกัน 
โดย  ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน ์

2. โรคที่ส าคัญ และการจัดการสุขภาพในฟาร์ม
สุกร โดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท ์

3. การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินจิฉัยโรค  โดย  ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนนัท ์
4. กฎระเบียบที่ส าคัญที่เกษตรกรควรทราบ โดย  น.สพ.ปฏิวัติ คณุดิลกพจน ์

  โดยการอบรมเริ่มเวลาประมาณ  9.00 น. และ สิ้นสุดลงในเวลา 12.00 น. จากนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ในจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ
พัฒนาฟาร์มของตนเองต่อไป 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมระดับนานาชาติด้าน 
Animal Welfare ส าหรับอาจารย์สายผู้สอน 
  วันที่ 27-29 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวแพทย์
สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความ
ร่วมมือกับ  WSPA ได้จัดฝึกอบรมระดับนานาชาติด้าน Animal 
Welfare ส าหรับอาจารย์สายผู้สอน ในโครงการ  เรื่อง การศึกษา
สวัสดิภาพสัตว์ระดับอุดมศึกษา - Advanced Concepts in Animal 
Welfare (ACAW) ขึ้น ณ ห้อง VM 3102 อาคารพิเชฏฐ์ฯ ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมีอาจารย์ภายในประเทศ เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  มหาวิทยาลัยมหิดล,  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  และภายนอกประเทศ  จาก เวียดนาม, ลาว, ออสเตรเลีย, สิงค์โปร์,และมาเลเซีย โดยมีพิธีเปิดใน
วันที่ 27 ต.ค. 2555 เวลา 9.00 น.  โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 32 คน 
  วัตถุประสงค์ เพื่อ สนับสนุนการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
(Animal Welfare Education - AWE) ในระดับอุดมศึกษา โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สวัสดิภาพสัตว์เป็นหนึ่งในวิชาหลักของ
หลักสูตรคณะสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์และคณะ/สถาบันการศึกษาด้าน
เกษตรกรรม ด้วยตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของสัตวแพทย์ซึ่งมีหน้าที่
โดยตรงในการดูแลสุขภาพสัตว์ และการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ โดยการ
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น าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแง่ของสวัสดิภาพสัตว์มาประยุกต์ใช้ในงานรักษาและการป้องกันโรค รวมทั้งการ
ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์และภาคส่วนอื่นๆ  ของสังคม  
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด าริสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั งที่ 23 
  วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง  อ.น.สพ.       
สุวลักษณ์   ศรีสุภา อ.สพ.ญ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์  อ.สพ.ญ.ปองรัตน์ ใจศิล  สพ.ญ.นิตยา บุญบาล  สพ.ญ.นริ
ชสรา เลิศชัยสถาพร  น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการสืบพันธุ์ จ านวน 1 
คน และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 จ านวน 16 คน ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานใน
พระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คร้ังที่ 
23 ณ พื้นที่อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยออกให้บริการคลินิกโค-กระบือ ให้ความรู้-ค าปรึกษาด้าน
ปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเเโมเรยิกเซพติกซีเมีย 
ถ่ายพยาธิ ตรวจรักษาปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโค -กระบือ 
นอกจากนี้แล้วยังให้บริการคลินิกสุนัขและแมว ซึ่งได้ให้บริการ
ตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ ควบคุมประชากรโดยการท าหมันสุนัข
และแมว 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางด่วนส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Fast Tract) ประจ าปี 2555 
  วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-13.00 น. ที่ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ .สมศักดิ์         
เทียมเก่า รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
ด่วนของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract) ขึ้น โดยโครงการนี้
ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นภัย
คุกคามสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันอีกโรคหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะท าให้
ผู้ป่วยไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขได้แล้ว ยังส่งผลกระทบเป็น
อย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวด้วย อย่างไรก็ตามโรค
นี้สามารถรักษาให้หายได้หากสามารถน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลภายใน 270 นาที โดยนอกเหนือจากการบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ด าเนินการด้วย ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินค่าดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (เจาะปลายนิ้ว) โดยไม่
ต้องอดอาหาร กิจกรรมนี้มีผู้บริหารและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

สุวลักษณ์ ศรีสุภา  อ.สพ.ญ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์  อ.สพ.ญ.ปองรัตน์ ใจศิล  สพ.ญ.นิตยา บุญบาล  สพ.ญ.นริชสรา 
เลิศชัยสถาพร  น.สพ.อวิรุทธ์  วิชัยวงษ์  พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิทยาการสืบพันธุ์  จ�านวน 1 คน
และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6  จ�านวน 16 คน  ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานใน 
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คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมปฏิบัติงานโครงการ พอ.สว. และ สตัวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 
  วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี พร้อมด้วย น.สพ.ธนกร 
ศรีรัตน์ สัตวแพทย์ประจ าโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วย
ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ประชาชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ .สว. ณ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น โดยได้ร่วมให้บริการด้านสุขภาพสัตว์
ในส่วนของโครงการ “สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์” กับ 
ก ร ม ป ศุ สั ต ว์  แ ล ะ  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บริการค าแนะน า
และความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
ถิ่นทุรกันดาร 
 

บุคลากรคณะสัตวแพทย์ มข.ให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี ยงในรายการเวทีชุมชน 
NBT ขอนแก่น  

วันที่ 16 มกราคม 2556  น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ สัตวแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกรายการทางสถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ขอนแก่น  ในรายการเวทีชุมชน  ซึ่งได้ไปให้ความรู้ทางด้านสัตว์
เลี้ยง เรื่อง “สุนัขจรจัด”ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสัตว์เลี้ยงกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ในรายการ
เวทีชุมชน เวลา 15.30-16.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 
ขอนแก่น 

 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย จัดฐานเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

วันที่  15 กุมภาพันธ์  2556 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  ได้ให้บริการแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ.เอราวัณ จ.เลย  โดยศูนย์ กศน. ได้จัดค่ายทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้
มี  ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยฐานวิชาภาษาไทย, ฐานวิชาภาษาอังกฤษ, ฐานวิชาคณิตศาสตร์, ฐานกิจกรรม
ทั ก ษะ ชี วิ ต (ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พอน ามั ย )  แล ะ ฐ า น วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้ของสถานีฟาร์มฯ โดยมีผศ.
น.สพ.เสรี  แข็งแอ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ  และนางพิณ
ซอ กรมรัตนาพร นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  เป็น
วิทยากรประจ าฐาน   มีนักศึกษาของศูนย์ เข้าร่วม
จ านวน  120  คน 

น.สพ.เสรี  แข็งแอ  ผู้อ�านวยการสถานีฟาร์มฯ  และนางพิณซอ  
กรมรตันาพร  นกัวชิาการเกษตรช�านาญการพิเศษ  เป็นวิทยากร 
ประจ�าฐาน  มีนักศึกษาของศูนย์เข้าร่วมจ�านวน 120 คน
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สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกบริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
จ.เลย 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  สถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย
โดย  ผศ.น.สพ.เสรี  แข็งแอ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์ม
ฯ  น าทีมงานบริการวิชาการซึ่งประกอบด้วย นางพิณ
ซอ กรมรัตนาพร นักวิชาการเกษตรช านาญการ
พิเศษ และนายณัฐวุฒิ ผางสาออกให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมารณ บริเวณสนามกีฬากาญจนา
ภิเษก บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย  ซึ่งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  ได้น านิทรรศการ ความรู้ด้านการเลี้ยง
สัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ และเพื่อเป็นการให้ประชาชนท่ัวไป   มีความเข้าใจมากขึ้น พร้อมกับ
ช่วยให้นิทรรศการท่ีน าไปจัดแสดงน่าสนใจ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สถานีฟาร์มฯ  ยังได้จัดกิจกรรมการเล่นเกม
ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ไปด้วย  โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าชม  จ านวนมาก 
 
 
ผศ.ประวิทย์ บุตรอุดม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่ม้าฝ่ายสัตว
แพทย์ ของสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ 

ผศ .น .สพ .ดร .ประวิ ทย์  บุ ตรอุ ดม  ภาควิ ช า
อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่
มาฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (Federation 
Equestrian International; FEI) ได้ถูกเชิญจาก Dubai 
Equestrian Club ประเทศ ไปร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่าย
สัตวแพทย์ การแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอนดูแรนซ์ รายการ The 
Sheikh Zayed Bin Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum Cup, CEN 100 km ระหว่างวันที่  6-7 March 
2013 ณ Dubai International Endurance City เมือง 
Dubai ประเทศ United Arab Amirates 
 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกบริการวิชาการร่วมกับ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.เลย 

วันที่ 16 พฤษภาคม  2556  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์  อ.วังสะพุง จ.เลย โดย  ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ  ผู้อ านวยการ
สถานีฟาร์มฯ  น านักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ที่ไปฝึกงานอยู่สถานี
ฟาร์ม (วิชาฝึกงาน 1) จ านวน 15 คน  ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณส านักงานต าบลท่าช้างคล้อง  ต.ท่าช้าง
คล้อง อ.ผาขาว จ.เลย สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  ได้น านิทรรศการ ความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่  พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับปศุ
สัตว์จังหวัดเลย  ท าหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย 

สถานีฟาร์มฯ น�านักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ที่ไปฝึกงานอยู่สถานีฟาร์ม 
(วชิาฝึกงาน 1) จ�านวน 15 คน  ออกให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชน ร่วมกบัโครงการ 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  บริเวณส�านักงานต�าบลท่าช้างคล้อง  ต.ท่าช้างคล้อง 
อ.ผาขาว  จ.เลย  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ได้น�านิทรรศการความรู้ด้านการ
เลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับปศุสัตว์ 
จังหวัดเลย ท�าหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย
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สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกบริการวิชาการร่วมกับโครงการอ าเภอยิ มเคลื่อนที่ 
 วันที่  20 พฤษภาคม 2556  สถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  อ.วังสะพุง จ .เลย 
โดย  ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ  ผู้อ านวยการสถานีฟาร์ม
ฯ  น าทีมงานบริการวิชาการได้แก่ นางพิณซอ กรมรัตนา
พร  นางสาวนิรพรรณ วงษาไเ พร้อมด้วยนักศึกษาสัตว
แพทย์ ชั้นปีที่ 2 ที่ไปฝึกงานอยู่สถานีฟาร์ม(วิชาฝึกงาน 
1) จ านวน 15 คน ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับ
โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บริเวณโรงเรียนห้วยผุก  
ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
ฯ ได้น านิทรรศการความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับปศุ
สัตว์อ าเภอวังสะพุง ท าหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้า รวมทั้งได้น าไข่ไก่ (โครงการเลี้ยงไก่ไข่ภายในสถานีฟาร์มฯ) ออกจ าหน่ายด้วย นอกจากนี้แล้วสถานีฟาร์ม
ยังได้จัดกิจกรรมการเล่นเกมควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ไปด้วย  โดยได้รับความสนใจจากประชาชน ผู้เข้า
ชม  จ านวนมาก 
 
สัตวแพทย์ มข.ได้รับการยกย่องได้รับ “ใบย่องยอ” อันเป็นเกียรติยิ่งจากม.แห่งชาติลาว 
  วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้
น า ผศ.น.สพ.ดร.สาธรพรตระกูลพิพัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน 
สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย นักวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับฟังการ
สรุปความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่ง ชาติลาว  โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof. 
Saysamone Prasonexay  President’s Cabinet และคณะผู้บริหาร โดยมี Dr.Vannaphone Putthana  อาจารย์
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนาบง ศิษย์เก่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ผู้รายงานความเป็นมา และความก้าวหน้าของการ
จัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ 

ใ น โ อ ก า ส นี้  Assoc.prof.Saysamone 
Prasonexay ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว มอบ ”ใบย่องยอ” หรือใบเกียรติบัตรให้แก่ 
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์   ผศ .น .สพ .ดร .สาธร  พรตระกูล
พิพัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.
น.สพ.ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช  และ ผศ.น.สพ.ดร.
เจษฎา จิวากานนท์ ในฐานะเป็นผู้มีผลงานในการ
สร้างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์  และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว เพื่อให้สามารถท าการผลิตนักศึกษา
สัตวแพทย์ ระดับปริญญาตรีได้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 

โดย ผศ.น.สพ.เสรี  แข็งแอ  ผู้อ�านวยการสถานีฟาร์มฯ 
น�าทีมงานบริการวิชาการ ได้แก่ นางพิณซอ กรมรัตนาพร 
นางสาวนิรพรรณ  วงษาไฮ  พร้อมด้วยนักศึกษาสัตว- 

ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ 
ได้น�านิทรรศการความรู ้ด ้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนว 
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คณะสัตวแพทย์ฯ มข. จับมือTufts university และILRI จัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ
วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ห้องมงกุฎเพชร 

โรงแรมโฆษะ ได้มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ประจ าปี2556  “Learning the past, Planning the 
Future, Targeting One Health”  โดยมี  รศ.น.สพ.ดร.
สมบูรณ์  แสงมณีเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
ซึ่งได้ รับความสนใจจากนักวิชาการสาขาสัตวแพทย์ 
รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา ฟิลิบปินส์ 
อินโดนีเซีย ลาว เข้าร่วมกว่า 300 คน  

การประชุมวิชาการนานาชาติ “Learning the 
past, Planning the Future, Targeting One Health” 
ด า เนิ นกิ จกรรมภายใต้ ความร่ วมมื อระหว่ า ง  ภาควิ ช าพยาธิ ชี ว วิ ทยา  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Tufts university USA  และ International Livestock Research Institute โดยการ
ประชุมได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 และมีการบรรยายพิเศษ การน าเสนอข้อมูล เทคโนโลยี 
ความรู้ทางวิชาการทางด้านสุขภาพคนและสัตว์  รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการ ระหว่าง
สถาบันและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเกิดความเชื่อมโยงให้เกิดมาตรฐานสุขภาพหนึ่งเดียวทั่วโลก 

 
 
สัตวแพทย์ให้ความรู้ด้านสัตว์เลี ยง NBT 

วั นที่  17 กรกฎาคม  2556  สพ .ญ .ชุ ลี พ ร  ประหา  สั ต ว แพทย์ ป ระ จ า โ ร งพย าบ าลสั ต ว์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น   ในรายการเวที
ชุมชน  ซึ่งได้ไปให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยง เร่ือง “โรคพิษสุนัขบ้า” และได้ให้ความรู้เพิ่มเติมสัปดาห์สุขภาพสัตว์
เลี้ยง ประจ าปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-16 สิงหาคม 
2556 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ 043-364494  ซึ่งทุกท่านสามารถ
ติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านสัตว์เลี้ยงกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทาง
รายการเวทีชุมชน เวลา  15.30-16.00 น.  ณ 
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนแก่น 
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คณะสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร ปีที่ 7 
   วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ได้จัดงานการจัดแนะแนวสัญจร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  โครงการครั้งนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและครูแนะแนวได้มีโอกาส รับทราบนโยบาย
และแนวปฏิบั ติ ก า รรั บบุ ค คล เข้ า ศึ ก ษ า ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีการศึ กษา 
2557 การรับเข้าในช่องทางต่างๆ คุณสมบัติของผู้
ที่จะเข้าเรียนแต่ละคณะ เกณฑ์คะแนน จ านวนรับ 
รวมถึงแนะน าหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาจาก
ตัวแทนของแต่ละคณะที่ร่วมแนะแนวสัญจร ซึ่งมี
นักเรียนให้ความสนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลที่บูท
คณะสัตวแพทย์เป็นจ านวน มาก 
 
 
โครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ 

วันที่ 4 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. รศ.สพ.ญ.ดร.      
ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ พร้อมบุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 ร่วม “งาน
สัตว์แพทย์ไทย” ประจ าปี 2556 ณ Park@siam จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สยามสแควร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเผยแพร่หลักสูตรการ
เรียนการสอนต่อสาธารณชน 

 
 

 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย อบรมเยาวชน ประจ าป ี2556 

วันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด
อบรมเยาวชนในการท าเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ประจ าปี 2556 ให้แก่นักเรียนในเขตต าบลหนอง
หญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย จ านวน 4 โรงเรียน มีเยาวชนเข้ารับการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 261 คน โดยได้รับ
งบประมาณจาก อบต.หนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของอ าเภอวังสะพุงที่ก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรม “9 กิจกรรมตามรอยพ่อหลวงผู้ครองใจปวงประชา” เป็นการขยายผลให้มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน  ในการอบรมครั้งนี้  มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่องการ
เลี้ยงกบและปลาแบบต่างๆ การเลี้ยงไก่ลูกผสมสามสาย,การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์, ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และการท า
น้ ายาล้างจาน  โดยเน้นให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั งที่ 11        

ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 11 (Vet camp11) เป็นค่ายที่จัดขึ้นมาให้น้องๆ ชั้นม.ปลายสาย วิทย์-
คณิต ทั่วประเทศได้สมัครและเข้าร่วมเป็นจ านวน 103 คน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค. 2556     
โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และ รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ไปเปิดงาน และมี รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของค่าย ซึ่งกิจกรรมที่จัดก็จะมีกิจกรรมฐานวิชาการและฐานชุมนุมต่างๆ ของคณะ เพื่อให้น้อง
ได้รู้เกี่ยวกับการเรียนและการท างานในสายวิชาชีพสัตวแพทย์ และ กิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรม
เพื่อให้น้องและพี่ๆ ชาวค่ายได้มีโอกาสรู้จักและสนิทกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้พาน้องออกไปท ากิจกกรมนอก
สถานที่ ณ สวนสัตว์เขาสวนกวางอีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 คืน 3 วันที่ผ่านมาน้องๆ ได้ให้ความร่วมมือและ
สนุกสนานกับกิจกรรมที่มีอย่างมาก และ พูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า "อยากเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งใน
ครอบครัวฟ้าหม่นมอดินแดง" 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์ เหลืองทองค า อดีตคณบดฯี  

วันเสาร์ทื่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร น า
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และบุคลากรของคณะ 
พร้อมทั้ง Professor Dr.Frank F. Mollory อาจารย์ชาวต่างชาติ ได้
ร่วมกันเดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่าน รศ.น.สพ.พิเชฏฐ์ เหลือง
ทองค า อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ   
อ.วังสะพุง จ.เลย 
 
 
ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล มอบเงินสมทบ “กองทุน
โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ฯ  

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ร้านอาหาร de 
Wind จังหวัดขอนแก่น ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐา
กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตคณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บริจาคเงิน จ านวน 
50,000 บาทเพื่อร่วมสมทบใน “กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย 
คณบดี เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว นอกจากนั้นคณบดีและคณะ
ผู้บริหารยังได้ถือโอกาสนี้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ศ .น.สพ.ดร.
เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย 
 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ 

วันที่ 9 มีนาคม 2556 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญ
มหาชาติ  ประจ าปี 2556 กับชุมชน ต.หนองหญ้า
ปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย รวม 5 หมู่บ้าน ประมาณ 
300 คน โดยสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  เป็นสถานที่
ในการประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร  ในงาน
บุญเดือน 3 (บุญมหาชาติ) ซึ่งการร่วมประเพณีงาน
บุญดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริม
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  เสร็จ
พิธี  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  ได้ร่วมถวายปัจจัย
ไทยทานอีกด้วย 
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กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 
ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิต รุ่น

ที่ 49 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ถวายปริญญาดุษฎี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และทูลเกล้าถวายพระพุทธ
สัพพะมงคลสัตววิทยรักษ์ จ านวน  1 องค์ แด่สมเด็จ
พระ เทพรั ตน ร าชสุ ด า  ส ย ามบรมร าชกุ ม า รี  ใ น
วันที่ 4 เมษายน 2556 นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีแสดงความ
ยินดีและมุทิตาสถาบันให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตในระดับ
คณะฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556  ส าหรับบัณฑิตสาขา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรในปีนี้  มีทั้ งสิ้ น  96 คน มหาบัณฑิตจากสาขา
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สาขาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย์ 
ส า ข า สั ต ว แ พ ท ย์
สาธารณสุข รวมทั้ ง
บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรสาขา
สั ต ว์ เ ลี้ ย ง  ร ว ม
ทั้งสิ้น 15 คน 
 
 
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2556 

เช้าวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล 
บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโสขึ้นโดยในปีนี้ได้รับ
เกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโสหลายท่าน ประกอบด้วย รศ.วีระศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ 
เอี่ยมละมัย คณบดี ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช รศ.น.สพ.ดร.บงกช นพผล นายจีรศักดิ์ สุทัศนจินดา
และ Professor Dr. Frank Mollory ซึ่งหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมที่คณะแล้วบุคลากรของคณะได้จัดขบวนแห่
เข้าร่วมกับกิจกรรมวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
จั ด ขึ้ น  ณ  อ า ค า ร จั ตุ ร มุ ข  อุ ท ย า น
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รวมทั้งได้มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนาง
สงกรานต์ประจ าปี 2556 โดยในปีนี้ตัวแทนของ
คณะที่เข้าร่วมประกวดได้แก่ นางสาวภัทรอนงค์ บุพ
ตา กิจกรรมวันสงกรานต์ของคณะได้เสริมสร้าง
บรรยากาศของความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับคณะได้เป็น
อย่างดียิ่งและมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เป็นจ านวนมาก 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวดลูกทุ่งคาราโอเกะ“KKU Luktoong Karaoke 
Contest 2013” 
      วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้ร่วมกับชมรมคนรักลูกทุ่ง สโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “KKU Luktoong Karaoke Contest 2013”ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลง
ลูกทุ่งให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป โดยเพลงลูกทุ่งถือว่าศิลปวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งที่ช่วยสะท้อนบริบทของ
สังคมของไทยในยุคสมัยต่างๆได้เป็นอย่างดี  

กิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี  รศ.ดร. 
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานเปิดการประกวดและร่วมร้องเพลงลูกทุ่ง 
นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารท่านอื่นๆได้แก่ ผศ.ลิขิต อมาตยคง รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละ
มัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และนายพลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช นายกสโมสรข้าราชการ
และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
วันครบรอบสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 27 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงานคล้ายวันครบรอบสถาปนาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ปีที่ 27  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ประธานเปิดงาน นอกจากนี้แล้วคณะฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่านคณบดี หัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติอีกด้วย โดยในงานจัดให้มี
กิจกรรมท าบุญตักบาตร และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ซึ่ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้มีการจัดตั้ งขึ้ น เมื่ อปี  พ .ศ .
2529  โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปี 2530 และปัจจุบันได้
ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมและประเทศชาติแล้ว รวม 22 รุ่น 
ภายใต้สมรรถนะหลักคณะความว่า “บัณฑิตสัตวแพทย์มีความ
พร้อมท างานในทุกพื้นที่ (Ready to Work)” และ“วิจัยและ
สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (Research for 
One Health)” 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของการสถาปนาคณะฯ 
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ น าโดย รศ.น.สพ. 

ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ได้ร่วมกันเดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของการ
สถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529) โดยในปีนี้ได้น า
ผ้าป่าฯไปทอดถวายที่วัดป่าบ้านประชาแสนสุข 
ต าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย
สามารถสรุปยอดผ้าป่าได้ 55,572 บาท กิจกรรม
ทอดผ้าป่าฯ เป็นกิจกรรมที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ได้จัดขึ้นทุกปี นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติแล้วยังเป็น
อีกกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการท าบุญเพื่อสร้างความสุขทางด้านจิตวิญญาณ
ตามแนวคิดและความเชื่อทางศาสนา สอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอีกด้วย 
 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญบั้งไฟ 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน  2556  ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ  ผู้อ านวยการ
สถานีฟาร์มฯ  น าทีมบุคลากร สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ร่วมงานประเพณี
บุญบั้งไฟกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านนา
ดอกไม้ และชาวบ้านรวม 5  หมู่บ้าน  ณ วัดสะเทียนทอง ต.หนองหญ้า
ปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยจัดขบวนแห่ร่วมกับชุมชน รณรงค์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พร้อมกับได้ร่วมท าบุญถวาย
ปัจจัยไทยทาน ซึ่ งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติภายในสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ให้ทราบ
ชัดเจนและทั่วถึงกันด้วย 
 
 
บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทานใน
งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
2556 

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดยผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร    
ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานเพื่อร่วมท าบุญในพระราชพระราชทาน
เพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้เป็น
อีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมได้จัดขึ้น นอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วม
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสุขทางด้านจิตวิญญาณให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
อันเป็นการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอีกด้วย 
 
 

บุญบั้งไฟกับองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านนา-
ดอกไม้ และชาวบ้านรวม 5 หมู่บ้าน ณ วัดสะเทียนทอง ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.วังสะพุง จ.เลย  โดยจัดขบวนแห่ร ่วมกับชุมชน  รณรงค์การใช้ 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสัตว

แพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ 
เหลืองทองค า ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัยคณบดีคณะสัตวแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธี 
ซึ่งนอกจากคณาจารย์อาจารย์ ในสังกัดคณะฯ แล้ว ยังมีอาจารย์
พิ เศษ และแขกผู้ มี เ กี ยรติ  เข้ า ร่ วมพิ ธี อี กด้ วย  คณะฯ มี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาในสังกัดคณะฯ ได้แสดงความกตัญญูรู้
คุณครู อาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้ศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพ และเป็นคนดีของสังคม ในพิธีดังกล่าวมีกิจกรรมการ
มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และ
นักศึกษาท่ีท ากิจกรรมดีเด่น ในปีการศึกษา 2555 พร้อมมอบ
เกียรติบัตรให้กับสโมสรนักศึกษาฯ ชุมนุมต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 
2555 และมีพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 นอกจากนี้ยังมีการ
ถ่ายภาพสายรหัสของนักศึกษา
ทุกชั้นปีที่อีกด้วย 
 
 
 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปล่อยปลา ประจ าปี 2556 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ น าโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร      
ตั้งธนธานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์       
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และถวายสังฆทาน ณ วัดป่าบ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังจาก
นั้นได้เดินทางไปจัดกิจกรรมการปล่อยปลา ณ 
ล าน้ าชีบริเวณท่าน้ าวัดท่าราชไชยศรี บ้าน
ดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

2555  และมีพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายภาพ
สายรหัสของนักศึกษาทุกชั้น 
ปีที่อีกด้วย
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ตั้งโรงทานคณะสัตวแพทย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัว 
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 น าโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช  ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย
บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมจัดตั้งโรงทานคณะสัตว
แพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาลองค์
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดบ้านตาด จังหวัด
อุดรธานี นอกจากนี้แล้ว รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละ
มัย คณบดี และรศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมถวายต้นผ้าป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในคร้ังนี้ด้วย 
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารคณะสัตว
แพทยศาสตร์ น าโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยรศ .น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รอง
คณบดีฝ่ายบริการ ร่วมพิธีท าบุญและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความ
ยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี 

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
น าโดย รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริการ ร่วมพิธีท าบุญตัก
บาตรและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ป ี
 
 

ผู้บริหารคณะฯร่วมงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมพูลแมนราชาออ

คิด จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารและคณาจารย์ น าโดยรศ.สพ.ญ.ดร.
สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ ค าพา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 
พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ ค าพา ได้เดินทางไปร่วมงานมุทิตาจิต
เนื่ องในโอกาสเกษียณอายุราชการท่าน  ศ . เกียรติคุณดร .สุมนต์         
สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ  ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะ
วะศาสตร์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอดีต
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งสองท่านได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างดียิ่ง 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เน่ืองในวันมหิดล 
 วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เนื่องในวันมหิดล น าโดย รศ.น.สพ .ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่าย
บริการ  นายประสิทธิ์ โททุโย, นางสมบัติ แสงพล และนายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะใน
คร้ังนี้ด้วย 
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ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
 

โครงการสัมมนา”Strategic Management และ EdPEx” 
วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 งานนโยบายและแผน คณะสัตว

แพทย์ มข.ได้จัดโครงการสัมมนา”Strategic Management และ EdPEx”ขึ้น โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียม
ละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในโครงการสัมมนาครั้งนี้ทางคณะฯได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อ านวยการส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ด้านการบริหาร การวางแผนงาน การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายได้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและของ
หน่วยงานที่องค์กรสังกัด ได้ให้การถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆเพื่อ
ร่วมระดมความคิดเห็นจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ ภายหลังการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2554 และ
เพื่อให้คณะฯมีโอกาส
ได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ มี
ประสบการณ์ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ข อ ง ค ณ ะ ฯ แ ล ะ
ภาควิชาต่อไป 
 
 
 
โครงการสัมมนาบุคลากร เร่ือง “การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ” 

วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 งานนโยบายและแผน คณะสัตว
แพทย์ มข.ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ” ขึ้น โดยมี รศ.
สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในโครงการสัมมนาคร้ังนี้
ทางคณะฯได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อ านวยการส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ซึ่ง
เป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการบริหาร การวางแผนงาน 
การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย ได้ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในด้านต่างๆเพื่อร่วมระดมความ
คิดเห็น การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพของคณะฯ ต่อไป 
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กิจกรรม 4th ARC Show & Share 2013 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โถงอาคารศูนย์

สารสนเทศ ส านักวิทยบริการ จัดกิจกรรม  4th ARC Show & Share 
2013 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การท างาน
ร่วมกัน มี รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ .ดร.
นิยม วงศ์พงษ์ค า รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มี
เกียรติ รศ.ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานประกันคุณภาพ นายจารุพล สุริยานุกุล ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
สื่อการเรียนรู้ มข. ผู้บริหารส านักวิทยบริการ ตลอดจนบุคลากรและ
ผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมจ านวนมาก นับเป็นการจัดกิจกรรม ARC Show 
& Share เป็นปีที่ 4 
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ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ด ี
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ "วันนัดพบสมัครงาน
สัตวแพทย์-สัตวบาล” หรือ Vet Job Fare คร้ังที่ 5 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ตามที่สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง 6 สถาบันได้จัดงาน "วันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล 
คร้ังที่ 5" ณ อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2555 ที่ผ่าน
มา มีนิสิตนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ทั้ง 6 สถาบันมาร่วมงานประมาณ 400 คน มีบริษัท องค์กร และรพ.สัตว์
มาร่วมงาน 40 กว่าองค์กร มีเสวนาจากซุปเปอร์สตาร์ชาวสัตวแพทย์ น.สพ.สุเมธ น.สพ.บุญชู รศ.สพ.ญ.เกวลี 
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ และยังมีสถาบัน John Robert Powers มาร่วมสัมนาพัฒนาบุคลิกภาพ โดยงานดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นเวลาประมาณ 17.00 น. วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2555 หลังจากนั้นนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มข. ได้
เดินทางเข้าที่พักที่ทางจุฬาฯได้จัดเตรียมไว้ให้ และเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น ในช่วงเช้าวันที่ 21 ต.ค. 2555 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 
  วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องท างานคณบดี ส านักงานคณบดี ชั้น 5 
อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น น าโดย นายกิตติพิชญ์ ชัยมนตรีธนสิน 
นางมสารัศม์ ชัยมนตรีธนสิน และนางสาวไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบกระเช้าอวยพร
เนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี และคณะผู้บริหารให้
การต้อนรับ 
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งาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข.2556”  
เมื่อคืนวันศุกร์ที่  25 มกราคม พ .ศ.2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 2556” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ รศ.
สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์ของคณะที่ได้รับรางวัลซึ่ง
ประกอบด้วย ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 ได้แก่ น.สพ.รัฐจักร 
รังสิวิวัฒน์ ศิษย์เก่าของคณะฯ รุ่นที่ 7 (ศิษย์เก่า มข.รุ่นที่ 30) ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ประจ าปี 2556 ซึ่ง
เสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท์ และ สพ.ญ.วิภาวดี ปฐม
รพีพงศ์ ทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่าของคณะฯรุ่นที่ 8 (ศิษย์เก่า มข.รุ่นที่ 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริจาคเงิน จ านวน 20,000 บาท เพื่อร่วมสมทบใน กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ฯ 
  วันที่ 3 กันยายน 2556 ณ ส านักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงเดือน แก่นค้าง
พลู ได้บริจาคเงิน จ านวน 20,000 บาท เพื่อสาธารณะประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ คุณพ่อดวน แก่นค้าง
พลู  มอบให้แก่"กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ 
วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์  คณะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น" โดยมีรศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียม
ละมัย คณบดี และรศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ เป็นผู้รับ
มอบเงินดังกล่าว 
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ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ 
  วันที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ น าโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ 
เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.น.สพ.ดร.
เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้แก่ นายสันติ คู่กระสังข์ และนายเฉลิมพันธ์ 
ศิระบุตร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
  จากนั้น เวลา 13.30 น. ได้เดินทางเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.   
มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะ
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ อย่างอบอุ่น โดยนอกจากนี้ยังได้มีการหารือเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือ
ทางวิชาการที่ดีต่อกันระหว่าง 2 คณะ อีกด้วย 
  จากนั้น เวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน ได้เดินทางเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดี
กับ ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเข้ารับต าแหน่งใหม่ พร้อมพูดคุยกระชับความ
ร่วมมืออันดี บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร 
  และวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ น าโดย รศ.สพ.ญ.ดร.   
สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้แก่ นายสันติ คู่กระสังข์ และนายเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร เข้ามอบกระเช้า
ดอกไม้และแสดงความยินดีกับ รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ต าแหน่งใหม่อีกด้วย 
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รศ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระอินทร์เป่าสังข์ขึ้นประดิษฐานและท าบุญ
อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ขอนแก่น 
  วันที่ 25 ตุลาคม 2555 รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระอินทร์เป่าสังข์ขึ้นประดิษฐานและท าบุญ
อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ขอนแก่น โดยได้น ากระเช้าดอกไม้และ
หนังสือธรรมมะร่วมแสดงความยินดีกับ นางรัชวัลค์ สืบแย้ม ผู้อ านวยการสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
คณะสัตวแพทย์ มข.ลงนาม MOU ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 224 แห่ง 
  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัยคณบดี เป็น
ผู้แทนคณะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 224 แห่ง ใน
การด าเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น เป็น
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2563 ตามที่
ทางจังหวัดขอนแก่น โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น ได้จัดขึ้น 
  จากนั้นหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 
แล้วเสร็จ คณบดีได้ เข้ าร่วมการประชุมสัมมนา
ขับเคลื่อนแผนงานด้านปศุสัตว์สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่น โดยส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นในโอกาสเดียวกัน  เพื่อด าเนินการตามนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ท าให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
พัฒนาการปศุสัตว์ให้เป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ต่อไป 
 
 
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม ่
  วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.20 น. ณ ห้อง
ท างานคณบดี ส านักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ 
เอ่ียมละมัย คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ น.สพ.ปฏิวัติ 
คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหาร ที่เข้าพบเพื่อ
มอบกระเช้าไข่สด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556 และได้มีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้งสอง
หน่วยงานได้มีความร่วมมือกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึง
โครงการและกิจกรรมท่ีจะได้ร่วมกันด าเนินการต่อไปในอนาคต เช่น 
การพัฒนาด้านปศุสัตว์ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 
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ผู้แทนสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด มอบกระเช้าสวัสดปีีใหม ่พ.ศ. 2556  
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ส านักงานคณบดี 

ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้แทนจากสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด ได้
เดินทางเข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 
โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนคณบดีร่วมรับมอบพร้อมทั้งกล่าว
ขอบคุณและกล่าวสวัสดีปีใหม่ผู้แทนสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด 
เช่นเดียวกัน 

 
 
ผู้แทนโรงแรม เจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่นมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่  

เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ส านักงานคณบดี   
ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนโรงแรม เจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่นให้
เกียรติเดินทางมามอบของที่ระลึก อวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 
พ.ศ. 2556 โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี      
พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ให้การต้อนรับ 

 
 
อธิการบดี มข.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ สถานีฟาร์มฝึก
นักศึกษาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2556 และแจกผ้าห่มให้กับ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ สถานี
ฟ า ร์ ม ฝึ ก นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านนาดอกไม้ ต .หนองหญ้า
ปล้อง อ.วังสะพุง จ .เลย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริ
ชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ.
พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมและเป็นประธานในการ
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2556 ณ สถานี
ฟ า ร์ ม ฝึ ก นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.สพ .ญ .ดร.สุณีรัตน์  
เอี่ยมละมัย คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมต่างๆที่
จัดขึ้นประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 
7 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งกับสุนัขคู่ใจ การแสดง
ความสามารถของสุนัขโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแสดงของ
นักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีนักเรียน 
คณะครู และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวน
มาก  

โดยนอกจากจะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแล้วแล้วท่านอธิการบดียังได้เป็นผู้แทนท่าน
พลต ารวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ชั้น  5  อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองค�า  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ชั้น  5  อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองค�า  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2556  โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  คณบดี  พร้อม
ด้วยบุคลากรคณะฯ ให้การต้อนรับ

7  กิโลเมตร  การแข่งขันวิ่งกับสุนัขคู ่ใจ  การแสดง 
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ติดมอบผ้าห่มกันหนาว จ านวน 1,000 ผืน ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู อาจารย์ที่มาร่วมงาน กิจกรรมวันเด็ก
ในครั้งนี้นอกจากจะได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ 
ยังได้รับเกียรติจาก สส.นันทนา ทิมสุวรรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ
สังคม สภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

 
 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2555 ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น 
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากนายสุธน พลาย
พูล ประธานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด ร่วมเป็น
เกียรติงานสังสรรค์งานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2555 และเปิดตัวแนะน าผลิตภัณฑ์นมแคนมิลค์ โดย
มี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน นอกจากนี้แล้ว รศ.สพ.ญ.ดร.
สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ได้ขึ้นกล่าวทักทายสมาชิกสหกรณ์ฯ และให้ข้อแนะน าเร่ืองคุณภาพน้ านม อีกด้วย 

 
 
นักศึกษาสัตวแพทย์ ออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 9 

วันที่ 5-14 มีนาคม 2556 สโมสรนักศึกษาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีการออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 
9 ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2556   และมีจ านวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมออกค่ายฯ 
จ านวนประมาณ 132 คน ซึ่งมีการด าเนินงานให้บริการต่าง ๆ แก่
ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 

1. ให้บริการตรวจสุขภาพในสุนัข-แมว โดยให้บริการวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข จ านวน 1,469 ตัว  ให้บริการผ่าตัด
ท าหมันสุนัขและแมว จ านวน 57 ตัว  

2. ให้บริการตรวจสุขภาพในโค-กระบือ จ านวน 1,255 ตัว 
และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จ านวน 953 ตัว  

3. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เช่น การศึกษาวิถีชุมชน แข่งขันกีฬา จัดรายการเสียงตาม
สาย เป็นต้น 

4. กิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่น จัดสื่อให้ความรู้ ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 
5.  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เช่น ด้านการเลี้ยงปลา สุกร ไก่ สุนัข แมว โค และกระบือ   ด้านการใช้

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 วันที่  5-14  มีนาคม  2556  สโมสรนักศึกษาคณะสัตว- 
แพทยศาสตร์  ได้จัดให้มีการออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ 
ครัง้ที ่9  ประจ�าปีการศกึษา  2556  ณ  อ�าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัด 
ชยัภูม ิ ได้รบัเกยีรตจิาก นายบรรยงค์  วงศ์กนษิฐ์  รองผูว่้าราชการ 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เมื่อวันที่  5  มีนาคม 
2556  และมีจ�านวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมออกค่ายฯ 
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ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดี กับดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการ
เครือเบทาโกร 

วันที่ 5 เมษายน 2556 รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ม, รศ.น.สพ.   
ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์, ผศ.น.สพ.ดร.วีระพล ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ชัยวัฒน์   
แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร ในวาระได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา 
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้เป็นตัวแทนคณะฯเข้าร่วมในพิธี
เปิดกิจกรรม งาน “วันดื่มนมโลก World Milk Day ขอนแก่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
ท้ังนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization of The 
United Nations; FAO) ได้ก าหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก(World Milk Day)” เพื่อให้
ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความส าคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็น
ความส าคัญของการบริโภคนมและรู้คุณประโยชน์
ของนม ซึ่งในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีผู้เลี้ยงโค
นม 560 ครัวเรือน มีโคนม 18,535 ตัว ผลิตนมดิบ
ได้วันละ ประมาณ 95 ตัน และมีผู้ประกอบการ
ธุรกิจน้ านมจ านวนมาก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณ
สุจริต เป็นประธานในพิธีเปิด 
 
 
ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมเปิดกิจกรรม “อ าเภอ มข. พัฒนา” 
    วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 รศ.ส.พญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.น.สพ.
ดร . เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่าย
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ผ ศ . น . ส พ . ด ร . วี ร ะ พ ล 
ทวีนันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วม
เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “อ าเภอ มข. 
พัฒนา” โดยมี นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานเปิดกิจกรรม ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้ านโต้น  อ .พระยืน  จ .ขอนแก่น 
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ของ



103รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2556
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

101 
 

 

ประชาชนให้ดีขึ้น มุ่งผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมบูรณาการความรู้ทางวิชาการลงปฏิบัติการในพื้นที่
โดยตรง น าร่องที่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมแห่งแรก โดยภายในงานโรงพยาบาลสัตว์ 
คณะสัตวแพทย์  ได้ร่วมออกหน่วยให้บริการรักษาสัตว์ภายในชุมชน น าโดย  ผศ .น .สพ .ดร .นฤพนธ์                 
ค าพา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ อาจารย์ บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ใน
กิจกรรมคร้ังนี้มีประชาชนน าสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับการรักษาเป็นจ านวนมาก 
 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย ท า MOU กับสถานศึกษา 
  วันที่ 9 สิงหาคม 2556 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการ
ลงนามในข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 52 จังหวัด
เลย โดยนายนวรัตน์ สมุทร
โคตา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
กับสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา
ฯ  โดย ผศ.น.สพ.เสร ีแข็งแอ ผู้อ านวยการสถานีฟาร์มฯ  และนายธงชัย นิกรสุข ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเลย ใน
การร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าด้านเกษตรกรรม คือการเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืชและการ
ประมง ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานท าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและร่วมกันพัฒนา
ครูผู้สอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องและนักเรียน เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน   บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฉบับนี้  มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม  ในการลงนามครั้งนี้มีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ นายอ าเภอ
วังสะพุง ร่วมเป็นพยานด้วย 
 
 
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.วังสะพุง จ.เลย เดินหน้าโครงการเส้นทางสายอาหาร  

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ  ได้รับมอบ
พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 30 ถุง (ประมาณ 15,000ตัว) จากศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดเลย เพื่อน าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทีเ่ขา้
ร่วมโครงการเส้นทางสายอาหาร จ านวน 9 ครัวเรือน ส าหรับโครงการ
เส้นทางสายอาหารนี้  เป็นโครงการที่สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดเลยและองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย จัดท าขึ้นโดยการส่งเสริมให้เกษตรกร
ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามเส้นทางระหว่างหมู่บ้านไปยังสถานีฟาร์มฝึกนกัศกึษา
ฯ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  ท าการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อ
เป็นอาหารในครัวเรือนเป็นการช่วยลดรายจ่าย  และที่เหลือน าไปจ าหน่าย
ในราคายุติธรรมให้กับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

กบัสถานฟีาร์มฝึกนกัศกึษาฯ
โดย  ผศ.น.สพ.เสรี  แข็งแอ
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ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พึ่งตนเองได ้

 
 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ มีภารกิจด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนแล้ว ยังให้บริการด้านสถานที่เพื่อจัดอบรม/กิจกรรมอื่นๆ อีกได้แก่ 
 
ตารางที่ 23 อัตราค่าเช่าสถานที่ 

ที่ สถานที่ บุคลากรภายใน  
(มข) 

บุคลากรภายนอก 
(มข) หมายเหตุ 

1 หอพัก (ส าหรับบุคลากร เป็น
ห้องพัดลม พักได้ 176 คน) 

70.-/คน/วนั 100.-/คน/วัน ห้องส าหรับ 2 และ 6 คน 

2 หอพัก (ส าหรับนักศึกษา เป็น
ห้องพัดลม พักได้ 176 คน) 

50.-/คน/วนั 70.-/คน/วนั ห้องส าหรับ 2 และ 6 คน 

3 ห้องพักปรับอากาศ (มีจ านวน 2 
ห้อง ห้องละ 4 คน) 

800.-/ห้อง/วัน 1,000.-/ห้อง/วัน อยู่หอพักภูเรือ 

4 บ้านพักรับรองวังแก้ว (บา้นปรับ
อากาศหลังใหญ่) 

1,000.-/คน/วนั 1,400.-/คน/วนั ส าหรับ 7 คน มี 1 หลัง 

5 บ้านพักรับรองวังธาร (บ้านปรับ
อากาศหลังเล็ก) 

800.-/ห้อง/วัน 1,000.-/ห้อง/วัน ส าหรับ 4 คน มี 1 หลัง 

6 บ้านพักรับรอง 2 ชั้น (บ้านพัด
ลม) 

600.-/ห้อง/วัน 800.-/ห้อง/วัน ส าหรับ 6 คน มี 1 หลัง 

7 ห้องประชุมใหญ่ ปรับอากาศ 1 
(บรรจุคนได้ 120 คน) 
เกินเวลา ชั่วโมงแรก 
เกินเวลา ชั่วโมงถัดไป 

1,000.-/ห้อง/วัน
250.-/ห้อง/วัน 
200.-/ห้อง/วัน 

1,500.-/ห้อง/วัน 
350.-/ห้อง/วัน 
300.-/ห้อง/วัน 

08.00-16.30 น. 

8 ห้องประชุมใหญ่ ปรับอากาศ 2 
(บรรจุคนได้ 80 คน) 
เกินเวลา ชั่วโมงแรก 
เกินเวลา ชั่วโมงถัดไป 

800.-/ห้อง/วัน
200.-/ห้อง/วัน 
150.-/ห้อง/วัน 

1,200.-/ห้อง/วัน
250.-/ห้อง/วัน 
200.-/ห้อง/วัน 

08.00-16.30 น. 

9 ห้องประชุมศรีสองรัก (08.00-
16.30 น.) 
เกินเวลา ชั่วโมงแรก 
เกินเวลา ชั่วโมงถัดไป 

300.-/ห้อง/วัน
150.-/ห้อง/วัน 
100.-/ห้อง/วัน 

500.-/ห้อง/วัน
200.-/ห้อง/วัน 
150.-/ห้อง/วัน 

ปรับอากาศ มี 2 ห้อง 
บรรจุได้ห้องละ 30 คน 
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ตารางที่ 24 การให้บริการด้านสถานที่  ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ว.ด.ป. ผู้ใช้บริการ จ านวน
คน หมายเหตุ 

30 ก.ย.-2 ต.ค.55 คณะวิทยาศาสตร์ มข. 30 ที่พัก 
2-12 ต.ค.55 ภาควิชาวิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 80 ฝึกงานดา้นโยธา 
12-21 ต.ค.55 ภาควิชาวิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 80 ฝึกงานดา้นโยธา 
2-4 พ.ย.55 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา 130 ฝึกปฏิบัต ิ

30 พ.ย.-2 ธ.ค.55 กลุ่มเยาวชนก่อการด ี 60 ห้องประชุม + ที่พัก 
22-23 ธ.ค.55 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จ.เลย 110 ห้องประชุม + ที่พัก 

12 ม.ค.56 ภาคศัลยศาสตร์ฯ คณะสัตวแพทย์ มข. 60 เรียนบังคับสตัว ์
19 ม.ค.56 ภาคศัลยศาสตร์ฯ คณะสัตวแพทย์ มข. 60 เรียนบังคับสตัว ์
15 ก.พ.56 ศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.เอราวัณ จ.เลย 120 ห้องประชุม 

20-21 ก.พ.56 ศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.เอราวัณ จ.เลย 120 ห้องประชุม + ที่พัก 
17-19 มี.ค.56 อ.บ.ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 80 ที่พัก 
13-23 พ.ค.56 ภาคสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตว์แพทย์ มข. 100 ฝึกงานดา้นสัตวบาล 
1-5 ก.ค.56 อ.บ.ต.ท่าสวรรค์  อ.นาด้วง จ.เลย 50 ห้องประชุม + ที่พัก 

19-21 ก.ค.56 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 120 ฝึกปฏิบัติ+ห้อง
ประชุม+ที่พัก 

20-22 ก.ค.56 คณะเทคโนโลยี มข. 26 ที่พัก 
3-4 ส.ค.56 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (โครงการอบรม

พัฒนาจิต) 
120 ห้องประชุม + ที่พัก 

7 ส.ค.56 ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านสัญจร 30 ห้องประชุม 
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ผลการด าเนินงานด้านโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
ตารางที่ 25   จ านวนสัตว์เข้ารับบริการสุขภาพสัตว์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่  26  ข้อมูลจ านวนสัตว์เข้า ADMIT โรงพยาบาลสตัว์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่  27  ข้อมูลการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการชนัสูตรโรคสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ 2556 
  

รายการ ปีงบประมาณ 2556 
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

เคมีคลินิก     13,214         6,074  
โลหิตวิทยา       4,974         2,654  
ปรสิตในเลือด       3,880         2,285  
ภูมิคุ้มกัน         493            209  
จุลทรรศน์วินิจฉัยและอื่นๆ         384            104  
จุลชีววิทยาคลินิก         108              -    

รวม 23,053 11,326 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

สัตว์ที่เข้ารับบริการ ในเวลาราชการ (ตัว) นอกเวลาราชการ (ตัว) รวมทั้งสิ้น (ตัว) 
สุนัข 13,367 11,598 24,965 
แมว 2,000 1,692 3,692 

วัว กระบือ 363 - 363 
ม้า 278 - 278 

สัตว์ปีก 153 88 241 
สัตว์ป่า 140 73 213 

หนู กระต่าย 229 154 383 
อื่นๆ 3 3 6 
รวม 16,533 13,608 30,141 

ประเภทสัตว์ ปีงบประมาณ 2556 
สุนัข 1,429 
แมว 284 

วัว กระบือ 4 
สัตว์ปีก 7 
อื่นๆ 18 
รวม 1,742 
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ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ตารางที่  28  ผลการด า เนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์               

ประจ าปีการศึกษา 2553 – 2555   
รายการ 2555 2554 2553 

จ านวนตัวชีว้ัด (IQA-KKU)  41 42 43 
สรุปคะแนนผลการด าเนนิงาน  (IQA-KKU) 4.08 3.84 3.86 
สรุปผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 3.96 4.30 4.25 
สรุปผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด สมศ. (16 ตัวบ่งชี)้ 4.25 3.65 3.39 

 
 

ตารางที่ 30  ผลการด าเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2553 - 2555 
ค่าคะแนนข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555   3.8372 
ค่าคะแนนข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554   4.2534 
ค่าคะแนนข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2553   4.6118 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

29
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รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖๒๕๕๖  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  
    คณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์คณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์  
    รองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์าลสัตว์  
  
  
  
ผู้จัดท าผู้จัดท า  
  นายสมัย แข็งขันธ์   นางอรัญญา นายสมัย แข็งขันธ์   นางอรัญญา ศิริไกรวรรณศิริไกรวรรณ      นางสาวณฐาภพ เสชัง   นางอ้อยทิพย์ สัพโสนางสาวณฐาภพ เสชัง   นางอ้อยทิพย์ สัพโส  
  
  
ข้อมูลข้อมูล  
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์        ภาควิชาพยาธิชีววิทยา   ภาควิชาพยาธิชีววิทยา         
  ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา   ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา       ภาควิชาสรีรวิทยาภาควิชาสรีรวิทยา      
  ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์        ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข   ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข     
    ภาควิชาอายุรศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์      โรงพยาบาลสัตว์   โรงพยาบาลสัตว์     
  สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา            งานบริหารและธุรการงานบริหารและธุรการ              
  งานงานงานคลังและพัสดุงานคลังและพัสดุ            งานบริการการศึกษา   งานบริการการศึกษา         
  ฝ่ายฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์วิจัยและวิเทศสัมพันธ์          หน่วยการเจ้าหน้าที่หน่วยการเจ้าหน้าที่  
    

 
  

ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลาขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านกร และนักศึกษา ทุกท่าน  
  

  
  

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
((FFaaccuullttyy  ooff  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinnee,,  KKhhoonn  KKaaeenn  UUnniivveerrssiittyy))  
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