
                  

 

สารจากคณบด ี
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 

–  30 กันยายน 2562) เป็นช่วงเวลาที่กระผมได้ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาคณะ

ให้บรรลุตามนโยบายการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มเข้ามารับตำแหน่ง ได้แก่ การดำเนินการ

โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา การส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ การ

ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติราชการตามคำรับรองให้มีประสิทธิภาพ การแสวงหาความ

ร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาอาจารย์และนิสิตของคณะ ผลการ

ดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา การดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ได้มีความคืบหน้าเป็นที่น่า

พอใจและการดำเนินงานของคณะด้านต่าง ๆ มีความก้าวหน้าตามลำดับ เนื่องจากคณะได้รับการสนับสนุน

ด้วยดีจากทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรของคณะ กรรมการประจำคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้นด้วยดีตลอด 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
ภายใต้การดำเนินงานตามภารกิจหลักที่สำคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปไดด้ังนี้ 
1. ด้านผลิตบัณฑิต  

คณะเปิดสอนจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีนิสิตเข้าใหม่ใน
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 51 คน รวมจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 187 คน และคณะได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน จำนวน 8 โครงการ 

คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม และโครงการเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ 
และประสบการณ์ในการเรียน จำนวน 14 โครงการ และนิสิตของคณะได้รับทุนการศึกษาทุนรายปี จำนวน 6 
ทุน ทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จำนวน 17 ทุน และกองทุน กรอ. จำนวน 27 ทุน 

2. ด้านวิจัย 
คณะได้รับจัดสรรทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำ และนักวิจัย จำนวน 14 ทุน ได้แก ่ทุนวิจัยจาก

ภายในจำนวน 10 ทุน และทุนวิจัยจากภายนอกจำนวน 4 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,978,110 บาท ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 18 เรื่อง  

3. ด้านบริการวิชาการ  
คณะได้จัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ และมีแหล่งให้บริการ

วิชาการจำนวน 2 แหล่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่ในเมือง) และโรงพยาบาลสัตว์
เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก

มหาวิทยาลัย จำนวน 5 โครงการ 
5. ด้านการบริหารจัดการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 96 คน สายวิชาการ จำนวน 42 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จำนวน 54 คน โดยมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน ตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน และมีจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 14 คน  

คณะได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ เพ่ือบรรลุภารกิจหลักที่สำคัญ 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 37,919,510 บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) จำแนกเป็น
งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 19,171,010 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) และ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จำนวน 18,748,500 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง
จำแนกเป็นเงินรายได้ จำนวนเงิน 7,090,700 บาท (เจ็ดล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นเงินสะสม จำนวนเงิน 
11,657,800 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 



                                                           รายงานประจำปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 4 

 

            6. ผลการประเมิน 
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก (4.56 คะแนน)  

ข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติความเป็นมา 

  การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552) จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยหลักการและเหตุผลตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับปัญหาและ
ความต้องการสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตลอดจนความต้องการของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ได้แยกส่วนสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของคณะเทคโนโลยีในส่วนของ
หลักสูตรและบุคลากร พร้อมทั้งทรัพย์สินมาสังกัดในโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดย
มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งเป็นหน่วยเสริมการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์เป็นแหล่งสนับสนุนในด้านการฝึกปฏิบัติ ในส่วนของหลักสูตรนั้นปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ของสาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี ไปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ตามลำดับ และใน
ระยะแรกนี้ได้จัดให้มีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ิมข้ึนใหม่อีก 1 หลักสูตร และยังจัดให้มีโรงพยาบาล
สัตว์เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติ    
 ในปีการศึกษา 2/ 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นประกอบไปด้วย
คณะกรรมการในการยกร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น นอกเหนือไปจากคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต
ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ยังได้เสนอขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/ 2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ไปก่อน ซึ่งหากมีความพร้อมจึงนำกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบจัดต้ังเป็นคณะต่อไป    
 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้รับอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื ่อง จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการสมควรให้จัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
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9/ 2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็น
ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Veterinary and Animal Sciences”  
            ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ลงนามโดยพลเอกสุพิทย์ วรอุทัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2555 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์เป็นคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายใน พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/ 2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 จึงมีมติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และให้เรียกชื่อคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Veterinay Sciences" ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ลงนามโดยศาสตราจารย์พิเศษ อักขราทร จุฬารัตน์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

ที่อยู่และการติดต่อ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
โฮมเพจ: http://www.vet.msu.ac.th 
Facebook: Faculty of Veterinary Sciences MSU 
 

หน่วยงานภายในคณะและหมายเลขโทรศัพท์ 

1. สำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร ์โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4371-2832  
เบอรโ์ทรภายใน 6181 
    1.1 ห้องคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เบอรโ์ทรภายใน 6185 

              1.2 หอ้งสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ ประกอบด้วย                        
 -  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ เบอร์โทรภายใน 6183  
 -  งานนโยบายแผนและงบประมาณ งานบุคคล เบอร์โทรภายใน 6179 
1.3 ห้องสำนักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เบอร์โทรภายใน 6186 
1.4 ห้องโสตทัศนศึกษาและงานห้องสมุด เบอร์โทรภายใน 6190 

2. โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน โทรศัพท์ 0-4372-2834 เบอร์โทรภายใน 6188 
3. สำนักวิชาการ เบอร์โทรภายใน 6189 
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ปรชัญา 
        วิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม  

วิสัยทัศน์  
         คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตสัตว

แพทยศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศภายใน 4 ปี มุ่งเน้น

บริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์สู่ชุมชน 

ค่านิยม 
 
       
 
  Volunteer                                  Morality 
  
  
  Excellence                              Sustainability 
 
   
 Teamwork                                Universality 
 

พันธกิจ    
1) ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ 

             มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2) ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน    

             การบริการวิชาการ และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน และสังคม 

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 

4) อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ปกป้อง พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

             ภาคอีสาน 

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

V 

E 

T 

=   จิตอาสา 

=   ความเป็นเลิศ 

M 

=   การทำงานเป็นทีม 

S 

U 

=   คุณธรรมจริยธรรม 

=   ความย่ังยืน 

=   ความเป็นสากล 



                                                           รายงานประจำปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 7 

 

วัตถุประสงค์  
 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งเผยแพร่
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร ์    

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
                     ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ 
                     ประโยชน์กบัชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค  

                               ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้     

                               ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ และสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ       

                               คณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้รับ 

                               การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 
หัวหน้าสำนักวิชาการ 

 

หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการ 

ทางสัตวแพทย์ 

 งานบริหารทั่วไป 

 

งานนโยบายและแผน งบประมาณ 

 

 

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร.                

ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 

 

 

งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

 

 

งานบริการการศึกษา 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือกลางเพื่อการบริการ 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 

 

หลักสูตร สพ.บ. 

 

คณะกรรมการประจำคณะ 

 

คณบดี 

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ 

 

รองคณบดีฝ่ายนิสิต

และกิจการพิเศษ 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

โรงพยาบาลสัตว์เพื่อ

การเรียนการสอน 

 

 

โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง 

 ศูนย์บริการชันสูตร 
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รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช 
คณบด ี

 

 

 

 
 

  ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชยั                           อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด                          ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ ์
      รองคณบดีฝ่ายบรหิาร                             รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ    

 
 

 

 

 
อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว           ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข              อ.น.สพ.ดร. จรูญ วันดี                   อ.สพ.ญ. ณัฐญา วดัเวียงคำ                                                                                                                    
       ผู้ช่วยคณบด ี                            หัวหน้าสำนักวชิาการ       

                                                                  

 

 

 
 
                                                                  
                                                                  นางพรทิพย์ พันธุมชัย 
                                                             หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ฯ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการ 
วิชาการทางสตัวแพทย ์

 

ฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน 

หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการ 
วิชาการทางสตัวแพทย ์

(ดำรงตำแหน่ง ณ วันที ่1 ส.ค. 2562 เป็นตน้ไป) (ดำรงตำแหน่ง ณ วันที ่1 ธ.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2562 ) 

ผู้บริหาร 
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คณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

                                             
 
 

                                                     รศ.น.สพ.ดร. วรพล  เองวานิช ประธานกรรมการ 
                                                                          คณบด ี
 

                                             คณะกรรมการ 
  

                                     
    
 
     ผศ.ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง                   รศ.ดร. พร้อมจติร ห่อนบญุเหิม                    น.สพ. อิสระ ปญัญาวรรณ 
     รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ                         คณะพยาบาลศาสตร ์                          ปศุสตัว์จังหวดัมหาสารคาม 

 
                                            

            
 
         น.สพ. อุดม เจือจันทร์                           อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด                       ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์    

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสตัวแพทย์            รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ  
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                                                                          ประกันคุณภาพการศึกษา                          

 
 

  

         อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว               ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรตัน์ เจอืสุข            อ.น.สพ.ดร. จรูญ วันดี                  อ.สพ.ญ. ณัฐญา วดัเวยีงคำ                              

                ผู้ชว่ยคณบดี                                หัวหน้าสำนักวิชาการ           

ฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน                                            

 
                                     
 
 
 

 
                           
                                                                                          

หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการ 
วิชาการทางสตัวแพทย ์

 

หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการ 
วิชาการทางสตัวแพทย ์

 (ดำรงตำแหน่ง ณ วันที ่1 ธ.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2562 ) (ดำรงตำแหน่ง ณ วันที ่1 ส.ค. 2562 เป็นตน้ไป) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

                 ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชยั                                        นางพรทิพย์ พันธุมชยั 
                        รองคณบดีฝ่ายบรหิาร                                          หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ฯ 
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บุคลากรและอาจารย ์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากรประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 96 คน สายวิชาการ จำนวน 42 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 54 คน โดยมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน มีจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 14 คน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนบุคลากรปัจจุบันแยกตามประเภท และตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่ง สถานะ รวม (คน) 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 

รองศาสตราจารย์ 1 - - - 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 6 - - 7 
อาจารย์  - 34 - - 34 
นักวิทยาศาสตร์ - - - 14 14 
นายสัตวแพทย์ - 6 - - 6 
นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 - 3 4 
นักวิชาการพัสดุ - 1 - 3 4 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 2 - - 2 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 - 8 10 
นักวิชาการศึกษา - 1 - 1 2 
พนักงานขบัรถยนต์ - - - 4 4 
พนักงานวิทยาศาสตร์ - - - 1 1 
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ - - - 1 1 
บรรณารักษ์ - - - 1 1 
นักวิชาการสัตวบาล  - - - 2 2 
ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล - - - 2 2 
คนงาน - - - 1 1 
     96 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ และประเภทตำแหน่งของอาจารย์ 
ที ่ เลข

อัตรา 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิ 

ประเภทข้าราชการ   
1 83 ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

2 426 รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช รองศาสตราจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร)์ 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย   
3 113 ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) 
PhD (Veterinary Reproduction) 

4 828 อ.น.สพ.ดร. วิชาภรณ์ เลิศวีรพล อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สรีรวิทยาการทางการแพทย์) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(สรีรวิทยาทางการแพทย์) 

5 829 ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา) 

6 857 อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
Doctor of Philosophy in Veterinary 
Medicine (Reproduction) 

7 865 อ.สพ.ญ. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา) 

8 1015 อ.น.สพ.ดร. จรูญ  วันดี อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (เภสัชวิทยา) 
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ตารางท่ี 2  แสดงรายชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ และประเภทตำแหน่งของอาจารย์  (ต่อ) 
ที ่ เลข

อัตรา 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา 

9 1016 อ.สพ.ญ.ดร. มณทิรา ยศพล อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สัตวแพทย์สาธารณสุข) 
Doctor of Philosophy in Veterinary 
Sciences (Applied Veterinary Science) 
 

10 1017 อ.สพ.ญ. ภุมรินทร์ ทิพประมวล อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(กายวิภาคศาสตร์) 

11 1018 อ.สพ.ญ.ดร. ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
Doctor of Philosophy  
(Medical Sciences) 

12 1029 อ.สพ.ญ. ปวรัชญ์ จันทรเจริญ อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
13 1030 อ.สพ.ญ. พนิดา พงศ์วิทยานนท์ อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
14 1031 อ.น.สพ. อดิเทพ คอลพุทธา อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
15 1032 อ.น.สพ. ธฤต ปุริโสตะโย อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
16 1033 อ.น.สพ. วสุพล ชาแท่น อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
17 1034 อ.สพ.ญ. วิลาสินี สุราสา อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
18 1035 อ.สพ.ญ. ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์ อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
19 1036 อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
20 1037 อ.น.สพ. พงศธร ธัชประมุข อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สหวิทยาการสัตวแพทย์) 

21 1038 อ.สพ.ญ. บุณณดา ศิริพร อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์) 

 
 
 



                                                           รายงานประจำปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 14 

 

ตารางท่ี 2  แสดงรายชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ และประเภทตำแหน่งของอาจารย์  (ต่อ) 
ที ่ เลข

อัตรา 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา 

22 1056 ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวแพทย์สาธารณสุข) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 

23 1057 อ.น.สพ. ธนากร พินทะปะกัง อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
24 1058 อ.น.สพ. วัชระ วิปัสสา อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชวีภาพ) 
25 1059 อ.น.สพ. เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
26 1060 อ.น.สพ. รัตนตรัย ไชยสิงห์ อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
27 1061 อ.น.สพ. ปฏิญญา ปิทะเก อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
28 1062 อ.น.สพ. พงษ์ปรีชา มาลาเหลือง อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
29 1063 อ.น.สพ. ธีรพงษ์ พลเตมา อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
30 1225 อ.สพ.ญ. ไพลิน จินากูล อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 

31 1226 ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 

32 1227 ผศ.ดร. สุภาวด ีปิระเต ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา) 

33 1228 อ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์ อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 

34 1229 อ.สพ.ญ. ธันยกร ชลาลัย อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) 

35 1230 อ.สพ.ญ. กนิษรินนญ์ สกุลเดช อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
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ตารางท่ี 2  แสดงรายชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ และประเภทตำแหน่งของอาจารย์  (ต่อ) 
ที ่ เลข

อัตรา 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา 

36 1231 อ.น.สพ. ชยานนท์ ชมภูแสน อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาการสัตว์) 

37 1232 ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
รัฐศาสตรบัณฑติ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) 

38 1233 อ.สพ.ญ. ทิพยาพร โนนคู่เขตโขง อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(อายุรศาสตร์สัตวแพทย์) 

39 1234 อ.สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) 

40 1235 อ.สพ.ญ. ณัฐญา วัดเวียงคำ อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา) 

41 1236 อ.สพ.ญ. ธนพร อัศวพัฒนากูล อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สหวิทยาการสัตวแพทย์) 

42 1241 อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ อาจารย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
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ตารางที่ 3  แสดงรายชื่อเรียงตามเลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง และคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน 
ที ่ เลข

อัตรา 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ประเภทข้าราชการ 
1 477 นางพรทิพย์ พันธุมชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญ

การพิเศษ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกจิ) 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย   
2 758 นางสาวขวัญกมล โพธิ์มินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การจัดการทั่วไป) 

3 760 นางสาวภาวินี ทะกันจร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
4 761 นางเสาวนีย์ จรัสแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศิลปศาสตรบัณฑิต  

(การพัฒนาชุมชน) 
5 769 นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัติการ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

6 3 นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

7 1379 น.สพ. นวภัทร แก้ววิเศษโฮง สัตวแพทย์ปฏิบัติการ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
8 1423 สพ.ญ. แพรวพิรุณ เลพล สัตวแพทย์ปฏิบัติการ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
9 1424 น.สพ. ทศพล สีรินทร ์ สัตวแพทย์ปฏิบัติการ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
10 1434 สพ.ญ. อรุณโรจน์ กัลยาณ์ สัตวแพทย์ปฏิบัติการ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
11 1435 น.สพ. ภูริพิชญ์ สาระผล สัตวแพทย์ปฏิบัติการ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
12 319001 นางวาสนา จันทะกล นักวิชาการพัสดุ   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

บัญชีมหาบัณฑิต 
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ตารางที่ 3  แสดงรายชื่อเรียงตามเลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง และคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 
ที ่ เลขอัตรา ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 

ประเภทลูกจ้างชั่วคราว   
13 831001 นางสาวสุกัญญา ทองโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ

และกิจการสาธารณะ) 
14 831003 นางจิราพร  ทิพโอสถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
15 831004 นางสาวบุปผชาติ โพธิษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ 

และกจิการสาธารณะ) 
16 831005 นางสาวสิริพร นิลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัญชีบัณฑิต 
17 831006 นายอัฐพล เกิดสีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
18 813007 นางสาวมลธิชา ชิณโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
19 831009 นางสาวธัญชนก ถนอมชีพ นักวิชาการเงนิและบัญชี   บัญชีบัณฑิต 
20 831010 นางสาวนคนันทินี อันทะศรี นักวิชาการเงินและบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
21 831013 นางสาวผกาพรรณ เพลียวงษ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
22 831014 นางสาวณปภัช จันทรักษา นักวิชาการพัสดุ บริหารธุรกิจบัณฑิต  

(บัญชีบัณฑติ) 
23 831015 นางสาวกาญจนา ธิยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(นิเทศศาสตร์ แขนงการโฆษณา) 
24 831016 นายสัจพงษ์ วงษาไฮ นักวิชาการพัสดุ บริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) 
25 831018 นายสกานท์ พิริยะพงศศ์ักดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  

(สารสนเทศศาสตร์) 
26 831019 นางสาวอรทัย โคตรธาดา บรรณารักษ์ วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

(สารสนเทศศึกษา) 
27 831023 นางสาวฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สรีรวิทยาการสัตว์) 

28 831025 นายสิทธิชัย วันแก้ว นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
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ที ่ เลขอัตรา ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 
29 831026 นางสาวจตุรพร ป้องกัน นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) 

30 831027 นางสาวมธุพานี แก้วก่ำ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
31 831028 นางสาววาสนา สมประสงค์ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
32 831031 นายวินัย พิมพานิช นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
33 831029 นางสาววิชุดา ณ ลำปาง นักวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
34 831030 นายรพีพัฒน์ นาคีภัย นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(เทคโนโลยีการอาหาร) 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) 

35 831022 นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เทคนิคการสัตวแพทย์) 

36 831032 นางสาวพรชนก ตะนนท์ นักวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จลุชีววิทยา) 
37 831033 นางสาวธิลาวรรณ อาจนนลา นักวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
38 831034 นางสาวสุขกมล เกตุพลทอง นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
39 831035 นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น นักวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
40 831036 นางสาวภัทรวดี อิ่มถวิล นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(การพยาบาลสัตว์) 
41 831038 นายไพบูรณ์ อาปัดชิง พนักงานขับรถ มัธยมศกึษาตอนปลาย 
42 831039 นายสุรชัย นิมติร พนักงานขับรถ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้สูง 

(เกษตรศาสตร์) 
43 831040 นายประมวน อาษาศรี พนักงานขับรถ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
44 831041 นายทองพูน การเกตุ พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
45 831043 นายภาคภูมิ ผังดี พนักงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศกึษาตอนปลาย 
46 831901 นางสาววาสนา รัตนแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
47 831902 นางสาวสุพัตรา ชมภูพาน นักวิชาการเงินและบัญชี บัญชีบัณฑิต 
48 831904 นายประทีป บุญปัญญา ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(สัตว์ทั่วไป) 

ตารางที่ 3  แสดงรายชื่อเรียงตามเลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง และคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 
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ตารางที่ 3  แสดงรายชื่อเรียงตามเลขประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง และคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 
ที ่ เลขอัตรา ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 
49 931001 นางขันทอง ปริพล คนงาน ประถมศึกษาตอนปลาย 
50 831905 นางสาวจันทราภรณ์ ทองนุช ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล มัทธยมศึกษาตอนปลาย 
51 831021 นายกฤษธร กฤติยานุรักษ์ นักวิชาการสัตวบาล วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
52 831020 นายอัฐพงศ์ จันทปิตตา นักวิชาการสัตวบาล วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 

 
ตารางท่ี 4 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ลาศึกษา  

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนที่ได้/ สถาบัน 
1 อ.สพ.ญ. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ ระดับ: ปริญญาเอก           

สาขา:  พยาธิชีววิทยา    
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                      
ศึกษาต่อตั้งแต่: 3 สิงหาคม 2558 
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 อ.สพ.ญ. ปวรัชญ์ จันทร์เจริญ ระดับ: ปริญญาโท  
สาขา: เภสัชวิทยา 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 29 มิถุนายน 2558 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

3 อ.สพ.ญ. ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์ ระดับ: ปริญญาโท  
สาขา: ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 4 มกราคม 2559 
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
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  ตารางท่ี 4 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ลาศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนทีไ่ด้ 
4 อ.น.สพ. ธฤต ปุริโสตะโย ระดับ: ปริญญาเอก  

สาขา: Environmental & Evolutionary Biology 
ทุน: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2559 
สถาบัน: University of Glasgow  สหราชอาณาจักร 

5 อ.น.สพ. รัตนตรัย ไชยสิงห์ ระดับ: ปริญญาเอก     
สาขา: Basic Veterinary Science 
ทุน: รัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 2 ตุลาคม 2560  
สถาบัน: Tottori University ประเทศญี่ปุ่น  

6 อ.สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม ระดับ: ปริญญาเอก     
สาขา: วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศึกษาต่อตั้งแต:่ 8 มกราคม 2561  
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

7 อ.น.สพ. ชยานนท์ ชมภูแสน ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: Veterinary and Animal Sciences Veterinary Clinical 
Sciences  
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 21 กันยายน 2560  
สถาบัน: University of Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ค 

8 อ.น.สพ. พงศธร ธัชประมุข ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 4 มกราคม 2562    
สถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย  
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ตารางท่ี 4 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ลาศึกษา (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนที่ได้ 
9 อ.น.สพ. พงษ์ปรีชา มาลาเหลือง ระดับ: ปริญญาเอก  

สาขา: เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 15 พฤษภาคม 2562  
สถาบัน:  Swedish Univesity of Agricultural Sciences 

10 อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: Veterinary Medicial Sciences 
ทุน: กองทนุพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 9 กันยายน 2562 
สถาบัน: The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น   

11 อ.น.สพ. เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: Veterinary Science 
ทุน: JAPANESE GOVERNMENT (Monbukagakusho) 
SCHOLARSHIP (ทุนประเภท 2) 
ศึกษาต่อตั้งแต:่ 1 ตุลาคม 2562 
สถาบัน: Gifu University ประเทศญี่ปุ่น  

12 อ.สพ.ญ. วิลาสินี สุราสา ระดับ: ปริญญาโท  
สาขา: จุลชีววิทยาทางการแพทย์   
ทุน: กองทนุพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 16 สิงหาคม 2562  
สถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย   

13 อ.สพ.ญ. ธันยกร ชลาลัย ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: Medical Sciences   
ทุน: JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP             
(ทุนประเภท 2) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 21 กันยายน 2562  
สถาบัน: Oita University ประเทศญี่ปุ่น 
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนบุคลากรทีจ่ะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทและคุณวุฒิ 
รายการ ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ต่ำกว่า 

ป.ตร ี
ตรี โท เอก 

สำนักงานเลขานุการ - - - - - - - - - - - 
สำนักวิชาการ - - - - - - - - - - - 
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ - - - - - - - - - - - 
โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียน 
การสอน 

- - - - - - - - - - - 
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สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
ด้านผลิตบัณฑิต 

หลักสูตร  
กลุ่มสาขา ระดับ

ปริญญา 
หลักสูตรและ
สาขาวิชา 

ครั้งที่/ วัน 
ประชุมสภา 

1. หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2561 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

4/ 2556 ลงวันที่  
29 เมษายน 2556 

2. หลักสูตรใหม่  - -  - 
3. หลักสูตรปรับปรุง - - - 

4. หลักสูตรนานาชาติ - - - 

 

จำนวนนิสิต 
สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปกต ิ ต่อเนื่อง 
นิสิตใหม ่

 
        

สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
ปีการศึกษา 2561 

51 - - - 51 

นิสิตรวม 
     

สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 187 - - - 187 
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ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี)  

ชื่อ-นามสกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จำนวนทุน รวมเป็นเงิน 
นางสาวสุทธิพร เดชพุฒ ทุนการศึกษามูลนิธินาย

ห้องโรงปูนผู้หนึ่ง 
30,000 

จำนวน 3 ปี 
1 90,000 

นางสาวธนาวดี เมฆวิมล ทุนการศึกษา MERCK 
ANIMAL 
HEALTH/VETERINARY 
COUNCIL OF 
THAILAND 
VETERINARY 
STUDENT 
SCHOLARSHIP 
PROGRAM  
ประจำปีการศึกษา 
2561 

2,500 เหรียญ
สหรัฐ 

1 2,500 
เหรียญ
สหรัฐ 

นางสาวมาริสา พรรณานนท์ ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ 

4,000 1 4,000 

นางสาวสุทธิดา เกนขุนทด ทุนการศึกษาเครือเจริญ
โภคภัณฑ ์

30,000 บาท 
จำนวน 3 ปี 

1 90,000 

นางสาววริศรา หาญอาษา ทุนภูมิพล ประจำปี
การศึกษา 2561 

10,000 1 10,000 

นางสาวสุดารัตน์ กาศลังกา ทุนการศึกษา “สัตว
แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปี พ.ศ. 2562” 

10,000 1 10,000 
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โครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
วัน/ เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 

21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการสัมมนาสัญจร ศูนยป์ระเมินความรู้

ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ

การสัตวแพทย์ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ: ทีน่ี่มี

คำตอบ” 

20,000  
 ใช้ไป 13,500 

22 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการประเมินจิตวทิยา 2,000 

9 เมษายน 2562 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 

5,000 

13 พฤษภาคม 2562 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 

5,000 

3 มิถุนายน 2562 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาตรี รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 

5,000 

30 – 31 สิงหาคม 2562 โครงการจัดติวข้อสอบเพือ่การสอบประเมิน

ความรูค้วามสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ ในหมวดที่ 2 และหมวดที่ 

3 ของสัตวแพทยสภา 

10,000 

18 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนและ
ประเมินผล 

15,000 

27 กรกฎาคม 2562 โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรคณะสัตว
แพทยศาสตร ์

20,000 
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ผลงานนิสิต  

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/ รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/ เดือน/ ปี 
สัตวแพทย์หญิง 

เบญจวรรณ แซ่ซื้อ 

Best Poster Presentation                      
ในงานประชุมวิชาการทาง
สัตวแพทย์ระดับนานาชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
The 4th MSU 
International Veterinary 
Conference  
“Challenges and 
opportunities for a better 
animal health 

ห้องประชุมชั้น 2 
และห้องเรียน VS312 
– VS317  
โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือ
การเรียนการสอน 
(เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 
คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

21 – 22 พฤษภาคม 
2562 

นายสัตวแพทย์คริสโต
เฟอร์ เจมส์ สต๊อต 

Best Oral Presentation 
Award 
ในงาน APVS 2019   

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 25 – 28 สิงหาคม 2562 

นายวรพล ทองสง่า รางวัลชนะเลิศประเภททีม
ชาย รายการแข่งขันแบตมิน
ตัน Jingfa cup 2019 

ประเทศฮ่องกง 29 สิงหาคม – 

1 กันยายน 2562 

นายวรพล ทองสง่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทชายเดี่ยว รายการ
แข่งขันแบตมินตัน Jingfa 
cup 2019 

ประเทศฮ่องกง 29 สิงหาคม – 

1 กันยายน 2562 
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กิจกรรมพัฒนานิสิต  
 โครงการ/ กิจกรรมของนิสิต  

ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปี 
ที่จัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 1 ชมรม 1 กิจกรรม 1 ต.ค. 61 – 
31 ส.ค. 62 

1. ชมรมสัตวแพทย์อาสา 
สถานที่จัดงาน ตำบล
โนนภิบาล อำเภอแกดำ 
จงัหวัดมหาสารคาม  

2. ชมรมเพ่ือนสัตว์ป่าและ
สัตว์เลี้ยงพิเศษ สถานที่จัด
งาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาเขียว - เขาชมภู่ สถานี
เพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
กองทัพเรือ และกองพัน
ลาดตระเวน ฯ 
กองทัพเรือ ในพื้นที่ของ
อำเภอศรีราชา และ
อำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุร ี

3. ชมรมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า สถานที่จัดงาน 
ตำบลมิตรภาพ อำเภอแก
ดำ จังหวัดมหาสารคาม 

3 ชมรม 20,000 

โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพ่ือเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

30 พ.ย. 61 
- 2 ธ.ค. 61 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

80 20,000 

โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ 28 (VET Game 28th ) 

25 – 29  
ธ.ค. 61 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา จังหวัด
นครปฐม 
 

91 60,000 
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ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปี 
ที่จัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์  
ครั้งที่ 11 

25 – 30 
 มี.ค. 62 

อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

83 10,000 

โครงการรณรงค์เลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิต 
คู่คุณธรรม 

24 ก.พ. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

60 3,000 

โครงการฝึกความชำนาญทาง
วิชาชีพนอกหลักสูตร 

1 พ.ค. – 21 
ก.ค. 62 

สถานประกอบการ 80 5,000 

โครงการค่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ 
กับการบูรณาการทางวัฒนธรรม 
ชุมชนและสังคม 

23 – 27  พ.ค. 
62 

ตำบลหนองม่วงและตำบล
ดอนงัว อำเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 

89 50,000 

โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน
สโมสรนิสิตคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

2 มิ.ย. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

85 10,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนิสิตสัตวแพทย์ 

18 ก.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

50 5,000 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ประจำปีการศกึษา 2562 

18 ก.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

80 10,000 

โครงการสนับสนุนยกย่องเชิดชู
เกียรตนิิสิตที่เรียนดี 

29 ส.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

215 10,000 

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรกึษา 29 ส.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

207 10,000 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 
ประจำปีการศึกษา 2561 

17 พ.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

100 20,000 

โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

22 ก.พ. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

150 15,000 

 

 
 

โครงการ/ กิจกรรมของนิสิต (ต่อ) 
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ด้านการวจิัย  

 
โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์  

ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จำนวน) งบประมาณ ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 
งบ

แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

ผลของ Zinc 
hydroxychoride ต่อการ
ติดเชื้อ Eimeria tanell  
ในเนื้อไก่ 

- 35,000 - 35,000 อ.สพ.ญ. ทิพยาพร 
โนนคู่เขตโขง  

(หัวหน้าโครงการ) 
ร่วมกับ อ.สพ.ญ. 
ธันยกร ชลาลัย 
(ผู้ร่วมโครงการ) 

การแสดงออกของ 
Cytochrome P450 
aromatase และ anti-
Mullerian hormone ใน
เนื้อเยื่ออัณฑะสุกรขุน เพศ
ผู้ที่ไดร้ับวัคซีนทำให้เป็น
หมันในเวลาที่เร็วกว่าปกติ 

- 35,000 - 35,000 ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร       
รุ่งสิทธิชัย 

(หัวหน้าโครงการ) 
รว่มกับ  

ผศ.น.สพ. ก้องเกียรติ 
ศรีสุวัฒนากุล 

(ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลของการเสริม catechin 
ในสารละลายเจือจาง  
น้ำเชื้อแช่แข็งในม้าต่อ
คุณภาพน้ำเชื้อหลังทำ
ละลาย 

- 35,000 - 35,000 อ.น.สพ. ธีรพงษ์  
พลเตมา 

(หัวหน้าโครงการ) 
รว่มกับ  

รศ.ดร.น.สพ. วรพล  
เองวานิช และ  

นายธงชัย บุญสอน 
(ผู้ร่วมโครงการ) 
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ชือ่โครงการ ประเภท งบประมาณ (จำนวน) งบประมาณ ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 
งบ

แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

การพัฒนาวิธีการประเมิน
ระดับไขมันแทรกใน
กล้ามเนื้อโคขุนโดยใช้
ซอฟแวร์วิเคราะห์ภาพถ่าย 

- 35,000 - 35,000 อ.น.สพ.ดร. ปองพล 
พงไธสงค์ 

(หัวหน้าโครงการ) 
ร่วมกับ  

ผศ.ดร. วาสนา           
ศิริแสน,  

นางสาวพิชชาพร 
ชัยวัฒน์  

และนางสาว ปทิตตา 
นรากรมังคลา 

(ผู้ร่วมโครงการ) 
การศึกษาสถานการณ์สาร
เร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อวัว 
เขตพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม 

- 10,000 - 10,000 นายรพีพัฒน์ นาคีภัย 
(หัวหน้าโครงการ) 

ร่วมกับ  
อ.น.สพ. เกียรติศักดิ์ 

พิมพ์จ่อง และนางสาว
สุขกมล เกตุพลทอง 
 (ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลของสารสกัดหยาบจาก
ข่า (Alpina galangal), 
กระชาย (Boesenbergia 
rotunda), กระเทียม 
(Allium sativum), 
กะเพรา (Ocimum 
tenuiflorum)                       
ในการยับยั้งการเจริญของ 
เชื้อรา Dermatophyte ที่
แยกจากไก่ชน 

- 35,000 - 35,000 อ.น.สพ. วสุพล   
ชาแท่น 

 (หัวหน้าโครงการ) 
รว่มกับ ดร. กชพร  

 ไวสู้ศึก         
   (ผู้ร่วมโครงการ) 

โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จำนวน) งบประมาณ ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

อิทธิพลของสายพันธุ์  
และอายุต่อตัวแปร 
ทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจในสุนัข
ทหาร 

- 35,000 - 35,000 อ.น.สพ.ดร. วิชาภรณ์         
เลิศวีรพล  

(หัวหน้าโครงการ) 
ร่วมกับ  

ผศ.น.สพ.ดร. พิสิทธิ์  
สุวรรณโชติ, นางสาว
สุรางคณา ทันวงษา,
นายสุริยะ อยู่ยอด 

และนายเสริมศักดิ ์อ่ิม
โสภา (ผู้ร่วมโครงการ) 

ความชุก และปัจจัยที่มีผล
ต่อการติดพยาธิเม็ดเลือดใน
สุนัขท่ีเข้ารับการรักษา  
ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการ
เรียนการสอน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- 10,000 - 10,000 นายสิทธิชัย วันแก้ว
(หัวหน้าโครงการ) 

ร่วมกับ  
อ.สพ.ญ. ธนพร  
อัศวพัฒนากูล           

 (ผู้ร่วมโครงการ) 

การศึกษาความชุกของการ
ติดพยาธิในระบบทางเดิน
อาหารของโค และกระบือ 
ในอำเภอกันทรวิชัย  
และอำเภอบรบือ  
จงัหวัดมหาสารคาม 

- 10,000 - 10,000 นางสาวอิสราภรณ์ 
 อันสนั่น 

 (หัวหน้าโครงการ) 
ร่วมกับ 

 อ.สพ.ญ. ธนพร  
อัศวพัฒนากูล 

 (ผู้ร่วมโครงการ) 
 
 
 
 

โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จำนวน) งบประมาณ ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

ความสัมพันธ์ของการติด
เชื้อพยาธิเม็ดเลือดในสุนัข
ป่วยด้วยโรคไต ที่มาตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลสัตว์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- 10,000 - 10,000 น.สพ. ทศพล สีรินทร์
(หัวหน้าโครงการ) 

ร่วมกับ ส.พญ. อรุณ
โรจน์ กัลป์ยาณ์  

และนางสาวชลนิภา  
ชนิดนวน 

 (ผู้ร่วมโครงการ) 

สารสนเทศสำหรับศูนย์
รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อการ
ติดตามการเพ่ิมคุณภาพ
น้ำนม 

- - 871,600 871,600 ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ 
อินทรกำแพง 

การศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม และ
โครงสร้างทางพันธุกรรม
ด้วยฟังก์ชั่นนอลยีนใน
กระบือปลักไทย 

- - 600,000 600,000 อ.ดร. วุฒิชัย 
 เคนไชยวงศ์ 

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ฟาร์มโคนมของเกษตรกร 
ยุค 4.0 

- - 2,822,800 2,822,800 ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ 
อินทรกำแพง 

สารสนเทศการใช้ยาใน
ฟาร์มโคนม เพ่ือน้ำนม
ปลอดสาร ปลอดโรค 
ผู้บริโภคปลอดภัย 

- - 433,710 433,710 ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ 
อินทรกำแพง 

 
 
 

โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
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บทความที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ  
ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป  

ฉบับท่ีลงบทความ 
Supawadee Piratae Molecular evidence of Ehrlichia canis and 

Anaplasma platys and the association of 
infections with hematological responses in 
naturally infected dogs in Kalasin, Thailand 

Veterinary world 2019, 12.1: 131./23 
Jan 2019 

Wootichai 
Kenchaiwong 

Effects of Antidesma thwaitesianum Muell. 
Arg. pomace as a source of plant secondary 
compounds on digestibility, rumen 
environment, hematology, and milk 
production in dairy cows. 

Animal Science 
Journal 

90(3), 372-381./ 
21 December 2018 

Natapol Pumipuntu Staphylococcus spp. associated with 
subclinical bovine mastitis in central and 
northeast provinces of Thailand 

PeerJ, 2019 7: e6587./ 
14 March 2019 

Wootichai 
Kenchaiwong 

Polymorphisms of candidate genes 
associated with feed efficiency and growth 
traits in commercial crossbred pigs 

Songklanakarin 
Journal of Science 
and Technology, 
2019 

September - 
October 2019 

ปองพล พงไธสงค ์ การเปรียบเทียบการประเมินค่าไขมันแทรกในเนื้อโค
ขุนด้วยโทรศัพทส์มาร์ทโฟนและกล้องสะท้อนภาพ
เลนส์เดี่ยวดิจิทลัในสภาพความเข้มแสงที่แตกต่างกัน 

แก่นเกษตร 47  ฉบับพิเศษ 1: 
(2562).ประชุมวิชา
การเกษตร คร้ังที่ 20 
(ประจำปี 2562) 
วันที่ 28-29  
มกราคม 2562 

ปองพล พงไธสงค ์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความหนาของไขมนัสัน
หลังในวันผสมครั้งแรก และความล้มเหลวในการตั้ง
ท้องด้วยค่าสังเกต Cohort ในสกุรสาว 

แก่นเกษตร 47  (ฉบับพิเศษ 1): (2562). 
ประชุมวชิาการเกษตร 
คร้ังที่ 20 (ประจำปี 
2562) วันที่ 28-29 
มกราคม 2562 
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ชื่อผูแ้ต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป 
ฉบับท่ีลงบทความ 

ปองพล พงไธสงค ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางโปรตีโอมิกส์ในด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

แก่นเกษตร 46  (6): 1123-1134 (2561) 
ประชุมวชิาการเกษตร 
คร้ังที่ 19  
29-30 มกราคม 2561  
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

ปองพล พงไธสงค ์ การปรบัปรุงคุณภาพอาหารหยาบหมักจากชานอ้อย
และกากมันสำปะหลัง ด้วยเอนไซม์และจุลนิทรีย์ที่มี
ประโยชน์ โดยวิธีการหมักอาหาร 
แบบแข็ง 

แก่นเกษตร 47  ฉบับพิเศษ 2: (2562) 
การประชุมวชิาการสัตว
แพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8  
วันที่ 12-15 มิถุนายน 
2562  

Wichaparn 
Lerdweeraphon 

Effects of perinatal taurine depletion or 
Supplementation on plasma MDA and 
taurine concentrations in adult famale rets. 

KKU veterinary 
Journal   

June 2019 

Worapol Aengwanich Physiological Changes, Pain Stress, Oxidative 
Stress and Total Antioxidant Capacity 
Before, During, and After Castration in Male 
Dogs. 

 Journal of 
Veterinary 
Behavior 

April 2019 

Jaroon Wandee Metformin sensitizes cholangiocarcinoma 
cell to cisplatin-induced cytotoxicity through 
oxidative stress mediated mitochondrial 
pathway 

Life Sciences  (2019) 155–163 
Volume 217,  
15 January 2019, 
Pages 155-163 

Piyarat Srinontong The circulating immunoglobulins negatively 
impact on the parasite clearance in the liver 
of Leishmania donovani-infected mice via 
dampening ROS activity 

Biochemical and 
Biophysical 
Research 
Communications 

Volume 506, Issue 1,  
17 November 2018,  
Pages 20-26 

Montira Yossapol Phenotypic and genotypic analyses of 
antimicrobial resistant bacteria in livestock 
in Uganda 
 
 

Transbound Emerg 
Dis.  

2019; 66: 317–326. 
27 September 2018 
 
 

บทความที่ตีพิมพ/์ เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ) 
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ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป 
ฉบับท่ีลงบทความ 

Supawadee Piratae Situation and Cercarial Infection of 
Freshwater Mollusk from Sirindhorn 
Reservoir, Ubon Ratchathani Province, 
Thailand 

Iran J Parasitol: 
Vol. 14 

No. 3, Jul - Sep 
2019, pp.421-429 

Supawadee Piratae Trends in immunotherapy approach for oral 
melanoma (OM) in dog 

KKU Veterinary 
Journal Volume  

28 February 2018 

Amornrat Juasook Acaricidal Activity of Cassia fistula Linn. Ripe 
Pod Extract Against Rhipicephalus 
sanguineus Semi-Engorged Females 

J. Entomol. Journal of 
Entomology, 2019, 
16.2: 55-61. 

Tarid Purisotayo Combining molecular and incomplete 
observational data to inform management 
of southern white rhinoceros (Ceratotherium 
simum simum) 

Conservation 
Genetics  

Conservation 
Genetics 20.3 (2019): 
639-652. 

Atthaporn 
Roongsitthichai 

An application of sublingual mucosa to 
establish a new urination passage in male 
cats with complications after urethrostomy 

Journal of 
Veterinary Medical 
Science 

2019 Volume 81 
Issue 5 Pages 771-
775 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ) 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  
ผู้เขียน 

 
ชื่อบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

ชื่อวารสาร เล่มที่ 
เลขหน้า ปีท่ีตีพิมพ์ 

ผศ.ดร. สุภาวด ี ปิระเต Piratae, Supawadee, et al. "Molecular evidence of Ehrlichia canis and 

Anaplasma platys and the association of infections with hematological 

responses in naturally infected dogs in Kalasin, Thailand." Veterinary 

world 12.1 (2019): 131. 

บทความที่นำไปใช้อ้างอิง: 1 เรื่อง ดังนี้ 
1. Homeopathic treatment of severe thrombocytopenia: case report 

อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ ์ GUNUN, Pongsatorn, et al. Effects of Antidesma thwaitesianum Muell. 
Arg. pomace as a source of plant secondary compounds on 
digestibility, rumen environment, hematology, and milk production in 
dairy cows. Animal Science Journal, 2019, 90.3: 372-381. 
บทความที่นำไปใช้อ้างอิง: 1 เรื่อง ดังนี้ 
1. In vitro evaluations of pellets containing Delonix regia seed meal 
for ruminants 

ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ PUMIPUNTU, Natapol, et al. Staphylococcus spp. associated with 
subclinical bovine mastitis in central and northeast provinces of 
Thailand. PeerJ, 2019, 7: e6587. 
บทความที่นำไปใช้อ้างอิง: 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. Complete Genome Sequences of 11 Staphylococcus sp. Strains 
Isolated from Buffalo Milk and Milkers’ Hands 
2. Molecular Epidemiological Characterization of Staphylococcus 
argenteus Clinical Isolates in Japan: Identification of Three Clones 
(ST1223, ST2198, and ST2550) and a Novel Staphylocoagulase 
Genotype XV 
3. Technological interventions and advances in the diagnosis of 
intramammary infections in animals with emphasis on bovine 
population-a review 
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ผู้เขียน 
 

ชื่อบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ชื่อวารสาร เล่มที่ 

เลขหน้า ปีท่ีตีพิมพ์ 
รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช AENGWANICH, Worapol, et al. Physiological Changes, Pain Stress, 

Oxidative Stress and Total Antioxidant Capacity Before, During, and 
After Castration in Male Dogs. Journal of Veterinary Behavior, 2019. 
บทความที่นำไปใช้อ้างอิง: 1 เรื่อง ดังนี้ 
1. Standardization of assessments of behavior and welfare improves 
care. 

อ.น.สพ.ดร. จรูญ วันด ี WANDEE, Jaroon, et al. Metformin sensitizes cholangiocarcinoma cell 
to cisplatin-induced cytotoxicity through oxidative stress mediated 
mitochondrial pathway. Life sciences, 2019, 217: 155-163. 
 
บทความที่นำไปใช้อ้างอิง: 1 เรื่อง ดังนี้ 
1. Mitochondrial Involvement in Cisplatin Resistance 

อ.สพ.ญ.ดร. มณทิรา ยศพล Okubo, T., Yossapol, M., Maruyama, F., Wampande, E. M., Kakooza, S., 
Ohya, K., ... & Ushida, K. (2019). Phenotypic and genotypic analyses of 
antimicrobial resistant bacteria in livestock in Uganda. Transboundary 
and emerging diseases, 66(1), 317-326. 
บทความทีน่ำไปใช้อ้างอิง: 1 เรื่อง ดังนี้ 
1. Screening of hospital-manhole sewage using MacConkey agar with 

cefotaxime reveals extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing 
Escherichia coli. 
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ด้านบริการวิชาการ  
โครงการ/ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  

วัน/ เดือน/ ป ี หัวข้อเรื่อง/ โครงการ สถานที ่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ
จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

21 - 22 พ.ค. 2562 โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  
(เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 

246 168,000 168,000 

13 มี.ค. 2562 
9 ก.ค. 2562 

โครงการบูรณาการ
หลักสูตรเพื่อชุมชน” 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
ชื่อโครงการ: น้ำนม
ปลอดภัย สร้างเสริม
สุขภาพชุมชน 

1. ตำบลศรีสุข อ.กันทร
วิชัย จ.มหาสารคาม 
2. ตำบลโนนราษี อ.บรบือ 
จ.มหาสารคาม 

ครั้งที่ 1 
118 

ครั้งที่ 2 
107 

176,431.81 200,000 

16 - 17 ก.พ. 2562 โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพ้ืนที่ในเมืองและเขต
พ้ืนที่ขามเรียง 

116 15,000 15,000 
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ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/ กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปี 
ที่จัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ม.ค.- ส.ค. 62 บ้านศรีสุข อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม 

120 100,000 
 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร
ผู้สูงอายุ 

11 เม.ย. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

164 20,000 

โครงการทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

28 พ.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

171 20,000 

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง 28 พ.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

176 15,000 

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2562 

29 ส.ค. 62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

226 5,000 
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ด้านการบริหารจัดการ 
    
การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและภายนอกประเทศ  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนที่ได้/ สถาบัน 
1 อ.สพ.ญ. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ ระดับ: ปริญญาเอก           

สาขา: พยาธิชีววิทยา    
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                      
ศึกษาต่อตั้งแต่: 3 สิงหาคม 2558 
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 อ.สพ.ญ. ปวรัชญ์ จันทร์เจริญ ระดับ: ปริญญาโท  
สาขา: เภสัชวิทยา 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 29 มิถุนายน 2558 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

3 อ.สพ.ญ. ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์ ระดับ: ปริญญาโท  
สาขา: ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 4 มกราคม 2559 
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

4 อ.น.สพ. ธฤต ปุริโสตะโย ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: Environmental & Evolutionary Biology 
ทุน: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2559 
สถาบัน: University of Glasgow สหราชอาณาจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           รายงานประจำปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 41 

 

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและภายนอกประเทศ  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนที่ได้ 
5 อ.น.สพ. รัตนตรัย ไชยสิงห์ ระดับ: ปริญญาเอก     

สาขา: Basic Veterinary Science 
ทุน: รัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 2 ตุลาคม 2560  
สถาบัน: Tottori University ประเทศญี่ปุ่น  

6 อ.สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม ระดับ: ปริญญาเอก     
สาขา: วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์  
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 8 มกราคม 2561  
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

7 อ.น.สพ. ชยานนท์ ชมภูแสน ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: Veterinary and Animal Sciences Veterinary Clinical 
Sciences 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 21 กันยายน 2560  
สถาบัน: University of Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ค 

8 อ.น.สพ. พงศธร ธัชประมุข ระดบั: ปริญญาเอก  
สาขา: วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 4 มกราคม 2562    
สถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย  
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ เพ่ือบรรลุภารกิจหลักที่สำคัญ รวม

จำนวนทั้งสิ้น 37,919,510 บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณเงิน
แผ่นดิน จำนวน 19,171,010 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
จำนวน 18,748,500 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจำแนกเป็นเงินรายได้ จำนวนเงิน 
7,090,700 บาท (เจ็ดล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นเงินสะสม จำนวนเงิน 11,657,800 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนห้า
หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 
งบ-รายการ สำนักงาน ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) 19,171,010 100 
งบบุคลากร 1,611,310 8 

- เงินเดือน 1,324,5100  

         - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 286,800  

งบดำเนินงาน 876,200 5 
- ค่าวัสด ุ 876,200  

งบลงทุน 16,683,500 87 
- ค่าครุภัณฑ์ 16,683,500  

 

คณะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 19,171,010 บาท แบ่งตามจัดสรรได้ดังนี้ งบบุคลากร 

1,611,310 บาท คดิเป็นร้อยละ 8 งบดำเนินงาน 876,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 งบลงทุน 16,683,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 87  

  
 

 

 

 

 

 

แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  

งบ-รายการ สำนักงานเลขานุการ สพ.บ. โรงพยาบาลสัตว์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เงินรายได ้ เงินสะสม เงิน

รายได ้
เงินสะสม เงิน

รายได ้
เงินสะสม เงินรายได ้ เงินสะสม รวม 

รวม 7,090,700 7,366,500 _ 791,300 _ 3,500,000 7,090,700 11,657,800 18,748,500 

1. งบบุคลากร  5,772,700 _ _ _ _ _ 5,772,700  5,772,700 

2. งบดำเนินงาน 460,300 6,354,000 _ 791,300  3,500,000 460,300 10,645,300 11,105,600 

2.1  ค่าตอบแทน  87,600 2,913,300 _ 155,000  150,000 87,600 3,218,300 _ 

2.2  ค่าใช้สอย  300,000 1,915,000 _ 205,000  900,000 300,000 3,020,000 _ 

2.3  ค่าวัสดุ  72,700 1,480,700 _ 429,300  2,450,000 72,700 4,360,000 _ 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค _ 45,000 _ 2,000 _ _ _ 47,000 _ 

3. งบอุดหนุน  402,900 932,500 _ _ _ _ 402,900 932,500 1,335,400 

4. งบรายจ่ายอ่ืน 454,800 80,000 _ _ _ _ 454,800 80,000 534,800 

4.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 

_ 80,000 _ _ _ _ _ 80,000 _ 

4.2 เงินสำารองจ่ายฉุกเฉินหรือ
จำเป็นเร่งด่วน 

100,000 _ _ _ _ _ 100,000 _ _ 

4.3 เงินสำรองรักษาฐานะทางการ
เงิน 

354,800 _ _ _ _ _ 354,800 _ _ 

หมายเหตุ: งบประมาณก่อนโอนการเปลี่ยนแปลง 

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่คณะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    เงินรายไดส้ำนักงานเลขานุการ      7,090,700    บาท 

    เงินสะสมสำนักงานเลขานุการ      7,366,500    บาท    
   เงินสะสม สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์          791,300    บาท 

                       เงินสะสมโรงพยาบาลสัตว์ฯ                3,500,000    บาท 
                                                                  18,748,500    บาท      
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,748,500 บาท (สิบแปดล้านเจด็แสนสีห่มื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ ้น 18,748,500 บาท 

แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 5,772,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 งบดำเนินงาน 11,105,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 

งบอุดหนุน 1,335,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 และงบรายจ่ายอ่ืน 534,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ตามจัดสรร 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในเท่ากับ 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับดี  

ป. 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวชิา ปีการศึกษา 2561 (ผลประเมินรายตัวบ่งชี้)  หน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร ์

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต           3.96   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม คะแนน

3.70 
3.84 1 3.84 

 
3.84 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 13.00 42 30.95 
 

3.87 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 60 8.00 42 19.05 
 

1.59 ต้อง
ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ 

สัดส่วน 
FTES1:8 

132.54 42 -60.55 
 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 
  

6 
 

5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 

  
6 

 
5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

        5.00   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
  

6 
 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สัดส่วน1 : 
50000 
บาท 

4,978,110.00 33 150,851.82 
 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจยั 

ร้อยละ30 14.00 42 33.33 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

        4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 
  

6 
 

5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
        5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนบุำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ 
  

7 
 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

        5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกบัติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 
  

7 
 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 
  

6 
 

5.00 ดีมาก 

ผลประเมิน 
รวม 59.30 ดีมาก 

 เฉลี่ย 4.56 
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ภาพกิจกรรม/ เหตุการณ์สำคัญ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และมี ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวแนะนำการดำเนินงานภายในคณะ ให้แก่
คณะกรรมการรับฟัง ซึ่งคณะกรรมการมีดังนี้ รศ.ดร. สุภร กตเวทิน ผศ.ดร. จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และ ผศ.ดร. 
รติกร ชาติชนะยืนยง เป็นคณะกรรมการเข้าประเมินประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมแจ้งผลการประเมิน และ
แนะนำการปรับปรุงการดำเนินงาน 
 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพ่ือรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเป็นการเล่าประสบการณ์จากนิสิต ที่ได้เข้า

ร่วมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ชีวิต และการเรียน ณ ต่างประเทศ และมี ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการพร้อมดำเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับเกียรติจาก น.ส. Yasmeen นิสิต internship programme จาก Universiti Brunei 

Darussalam นิสิตชั้นปีที่ 6: ประสบการณ์ออกค่าย ASEAN Vet Volunteer Project 2019 ณ ประเทศเวียดนาม 

และ นิสิตชั้นปีที่ 3: ประสบการณ์การไป work and travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้รุ่นที่ 1 

เมื่อวันที่ วันที่  4 – 5 กันยายน 2562 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะสัตว

แพทยศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมผู้

ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ ารุ่นที่  1 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช  คณบดีคณะสัตวแทพยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีนายเศกสรรค์ สวนกุล ปศุสัตว์จังหวัด

มหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินโครงการ พร้อมทั้งการ

ขอความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย เพ่ือป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดมหาสารคาม ตาม

ปณิธานของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบรมหลักสูตรการอบรมผู้ได้รับ

มอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารุ่นที่ 1 

 

 

 

 

พิธีไหว้ครูและมอบเครื่องแบบคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จดั “พิธีไหว้

ครูและมอบเครื่องแบบคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562” ณ อาคาร 6A คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทและมอบ

ทุนการศึกษาให้แกน่ิสิตเรียนดี และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตผู้บำเพ็ญตนเองเพ่ือส่วนรวม 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. ผ่าตัดทำคลอด ลูกวัวที่เกิดจาการถ่ายฝากตัวอ่อนเป็นครั้งแรกในจังหวัด
มหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส ผ่าตัดทำคลอดลูกวัวเพศผู้ที่เกิดจากการถ่ายฝาก
ตัวอ่อน นำโดย อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว อ.น.สพ. อดิเทพ คอลพุทธา อ.น.สพ. วสุพล ชาแท่น และ อ.น.สพ.
ปฏิญญา ปะทิเก พร้อมทั้งนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม โดยลูกวัวที่เกิดขี้นจากการถ่ายฝากตัวอ่อนซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างทองหล่อฟาร์ม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. และศูนย์เทคโนโลยีตัวอ่อน โครงการย้ายฝาก
ตัวอ่อนเป็นการนำร่องเพ่ือพัฒนาการผลิตโคเนื้อสายพันธุ์ดีสู่การยกระดับประสิทธิภาพโคเนื้อ และเป็นการนำวิชา
เรียนมาบูรณาการเรียนกับบริการวิชาการ วิจัย และทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้าร่วม การปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้า

ร่วมการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนนี (พอ.สว.) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนตรวจ

รักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงทำหมันแก่สุนัขและแมวในสามพ้ืนที่คือ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน คณะสัตว

แพทยศาสตร์ มมส. อาคารเรียนปฏิบัติการ ห้อง 6C และพ้ืนที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขต

พ้ืนที่ขามเรียง เพ่ือช่วยควบคุมประชากรสุนัขและแมวตามพระปณิธาน ฯ สำหรับรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ได้

ดัดแปลงเป็นห้องผ่าตัดทำหมันที่ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสัตว์

เลี้ยงที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ที่จะนำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการ  
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โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที ่ณ วัดนาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนและการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่” ณ วัดนาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือบริการประชาชน ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง เพ่ือเป็นการป้องกันโรคระบาด เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 
โดยในโครงการมีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งการถ่าย
พยาธิเป็นต้น ซึ่งผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการไมต้่องชำระค่าใช้จ่าย 
 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมสขุภาพนิสิตและบุคลากรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 และวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยพยาบาลและ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ อาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพนิสิต และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

และเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างความม่ันใจให้กับผู้มาใช้บริการ 
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โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. ได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ตึก 6A คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแทพยศาสตร์ เป็นประธานในการ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำในการปรับตัว

ทั้งในด้านการเรียนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ งในโครงการยังได้มีกิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพ่ีภายในคณะ 

พร้อมทั้งการให้ความรู้เรื่องกฏระเบียบ ข้อห้าม และสิทธิประโยชน์ในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัมหาสารคาม 
โดยผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารี เพื่อแห่ต้นดอกเงินเข้าสู่บริเวณงาน ซึ่งมี
วงกลองยาวศิลป์อีสานมาร่วมสร้างสีสันและเสียงดนตรีให้ผู้ร่วมงานได้ครึกครื้น จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียน
บูชาพระรตันตรัย พิธีกรนำไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย
พระธรรมฐิติญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง และคณะหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษา
ทั้งหมด 23 วัด กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562  
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คณะสัตวแพทยศาสตร์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่ อวันที่  24 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์  สรุปผลการดำเนิ นงาน โครงการ 1 คณะ 1 

ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่

เทคโนโลยีการผลติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ. วัชรพล พรหมสุด รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นประธาน

กล่าวปิดโครงการ พร้อมกล่าวขอบคุณ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร เกษตรกร ที่เข้าร่วมในโครงการ โดยมี ผศ.ดร. วาสนา 

ศิริแสน หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวสรุปผลของโครงการ ซึ่งได้รับความพึงพอใจ และผลรับที่ดีจากเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการเลี้ยงและผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพต่อชุมชน 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน 

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ได้จัด “โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ” ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต .ตลาด อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพ่ือเป็นการบริการประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง เพ่ือเป็นการป้องกัน 

โรคระบาด เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โดยในโครงการมีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งการถ่ายพยาธิ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการไมต่้องชำระค่าใช้จ่าย 
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โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด “โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ บ้านโฮมสวนอาหารและรีสอร์ท ตำบลคลองขาม อำเภอยาง

ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการจัดทำ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม 

ระดมความคิด เพ่ือจัดทำหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีเนื้อหาของหลักสูตรที่

เป็นไปตามความต้องการของตลาด ซึ่งการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานี้ จะช่วย

พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ในการค้นคว้าวิจัยเชิงลึกด้านสัตวแพทย์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยพัฒนา

ความรู้ด้านสัตวแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ตึก 6A คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก 

ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้ง

กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้ให้คำแนะนำในการดำรงชีวิตการ

เรียน และกิจกรรม  
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โครงการจัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 คณสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการจัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับ

เกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิด

โครงการพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์พัฒนา

และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม

บริบทใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเพ่ือรับฟัง และทำความเข้าใจกับงานประคุณภาพการศึกษา ที่ทุกคน

ต้องมีส่วนร่วม  

 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับ

เกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายการดำเนินงานให้

ภายในคณะ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะที่ชี้แจงการดำเนินงานในแต่ละฝ่ ายภายในคณะ ซึ่ งได้รับเกียรติจาก 

คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เข้ามาตรวจสอบและแนะนำการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือ

เป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/

ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการลงติดตามประเมินผลการบริหารงาน ฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการ

สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้ รศ.น.สพ.ดร. วรพล 

เองวานิช คณบดี และผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อน

หน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรับฟังความ

คิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ และชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน  

 

 

 

 

 
โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ “โครงการน้ำนมปลอดภัย 
สร้างเสริมสุขภาพชุมชน” 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการบูรณาการหลักสูตรเพ่ือชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ “โครงการน้ำนมปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน” ณ ศาลากลางบ้าน บ้านศรี
สุข ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีการบรรยาย ในหัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกข้อมูล
สุขภาพโคนม ปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะ และการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ท้องถิ่น ซึ่งมีอาจารย์จากคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่เกษตรกร 
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โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม “โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เทคโนโลยี
การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างย่ังยืน “ 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการ 1 คณะ 1 
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อโครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อวิถีชาวบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสุข ตำบลศรีสุข 
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา  
 

 

  

 

 

 

 

  

โครงสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายยน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงสัมมนา

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน เขตพ้ืนที่ 

นาสีนวน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแทพยศาสตร์ เป็นประธานในการ

กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ งชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และพัฒนาคณะต่อไป โดยในการประชุมมีการ

แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องหลกสูตร การพัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน และเส้นทางในอนาคตของคณะ ซึ่งมี

บุคลากรร่วมเข้ารับฟังพร้อมทั้งแนะแนวทางประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้นไป 
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โครงการทำบุญสัตว์ทดลองและวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลองและวันสถาปนา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ห้อง 6a23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร. 

ณฐพล ภูมิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยเพ่ือดำเนินโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพ่ือเป็นการน้อมรำลึกถึงบุญคุณของสัตว์ทดลองที่

นิสิตสัตวแพทย์ได้นำมาเรียนรู้ ดูแล และรักษา และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทำเป็นประเพณีที่ดีงาม 
 

 

 

 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 

2561 ณ ห้อง 6a31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.น.สพ.ดร. วรพล 

เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่

นิสิตชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



                                                           รายงานประจำปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 57 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference 

“Challenges and opportunities for a better animal health” 

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ

ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ค รั้ ง ที่  4  The 4 th MSU Veterinary International Conference “Challenges and 

opportunities for a better animal health” (การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อความท้าทายและโอกาสเพ่ือ

สุขภาพสัตว์ที่ดีกว่า) โดยมี รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ 

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขต

พ้ืนที่นาสีนวน) ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดประชุม ฯ ในครั้งนี ้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที ่ 21  - 22 พฤษภาคม 

2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์ นิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “Challenges and opportunities for a better animal health” เพ่ือให้อาจารย์ นิสิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสามารถสร้างแนวคิด 

แรงบันดาลใจ เพ่ือมาปรับใช้ในชีวิต และวางแผนความก้าวหน้าหรือพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอ่ืน ภายในงานรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรสายวิชาสัตวแพทย์และสัตว

ศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศตลอดจนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้มี

ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพสัตวแพทย์และปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ มีคณาจารย์ นิสิต บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มาจากจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่ง

ในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้การพัฒนาหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน

วิชาการให้มีการเผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และขยายองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 

ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดย รศ.น.สพ.ดร. วรพล 

เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้

ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปี

ของชาติ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นทองอุไร บริเวณสวนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่

ขามเรียง  

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ควายไทย รณรงค์คนไทยอนุรักษ์กระบือให้คงอยู่คู่ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เครือข่ายคนรักควาย

มหาสารคาม และเครือข่ายคนรักควายภาคอีสาน จัดโครงการวันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น ที่

บริเวณสวนหย่อมด้านหลัง MSU OUTLET มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ “วันอนุรักษ์ควายไทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562” เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงควายไทย

อย่างยั่งยืน โดยสามารถติดต่อทีมสัตวแพทย์ได้ที ่043-722834 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ 
รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรม

นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่ งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001) ณ อาคารพลศึกษา ภายใต้ชื่อ

โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อวิถีชาวบ้าน โดยการนำของ ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน เป็นผู้ประสานรายวิชาหนึ่ง

หลักสูตร ฯ ในระดับคณะ และขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2562 ซึ่งได้มีการนำโครงการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ด้วยการนำนิสิตลงพ้ืนที่หมู่บ้านศรีสุข 

อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ในการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเลี้ยงโคเนื้อวิถีชาวบ้าน ร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร. ณัฐพล 

ภูมิพันธุ์ อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด อ.น.สพ. เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง อ.สพ.ญ. ณัฐญา วัดเวียงคำ และ อ.สพ.ญ. ธันยกร 

ชลาลัย อีกทั้งยังได้นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโ์ดย อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ เพ่ือให้นิสิตไปเป็นข้อมูลใน

การนำเสนอ และแสดงนิทรรศการผลงานต่อไป ซึ่งการนำเสนอครั้งนี้นิสิตได้ส่งตัวแทนไปนำเสนอปากเปล่าบนเวที 

จำนวน 4 คน รูปแบบการนำเสนอเริ่มด้วยการเปิดวิดีทัศน์เพ่ือเป็นการเปิดตัวคณะ ตามด้วยสกูปเล่าเรื่องย่อของ

กิจกรรมที่ทำ และสุดท้ายด้วยการนำเสนอปากเปล่า ซึ่งนิสิตสามารถนำเสนอได้ครอบคลุม ชัดเจน รวมทั้งสามารถ

ตอบคำถามจากกรรมการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ จนทำให้การนำเสนอผลงานของนิสิตสัตวแพทย์กลุ่มเรียนที่ 78 

ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น อันเป็นที่สร้างความปลาบปลื้มยิน ดีให้กับนิสิตเอง อาจารย์ และคณะสัตว

แพทยศาสตร์เป็นที่สุด 
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว

ขอพรผู้สูงอายุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง

โครงการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ

ไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร และนิสิตตลอดจนปลู กฝังให้รัก และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้งให้เกิดความร่วมมือภายในคณะ สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้จัด

ให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ รดน้ำขอพรผู้บริหาร เล่นน้ำสงกรานต์ และมีการละเล่นกิจกรรมเสริมสร้าง

ความสามัคคีภายในคณะ ฯ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน 
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คณะสัตวแพทยศาสตร ์เข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คง

อยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิ ใจใน

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกท้ังให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตร ีประจำปีการศึกษา 
2562 TCAS รอบที่ 2 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการ
สอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มีนักเรียนจากทั่วประเทศมาสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน และมี
รุ่นพี่คณะ มาตอ้นรับน้อง ๆ  
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คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานประเพณี
บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 โดยมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสร
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่
ผ้าผะเหวดเข้าเมืองไปยังอาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของการประกอบพิธีงานบุญผะเหวด ประกอบพิธีเจริญพระ
พุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชบุญผะเหวด 
ลำเรื่องต่อกลอน โดยคณะศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร นิสิต นักศึกษา และพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้
ดำรงอยู่ต่อไป 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

เมื่อวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินเพ่ือการรับรองสถาบัน
ผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) แบบครั้งเดียว ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม โดยมีคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินรับรองสถาบัน ฯ จากสัตวแพทยสภา เข้าเป็นผู้ตรวจประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.
น.สพ.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินรับรองสถาบัน ฯ ณ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล
โครงสร้างบริหาร และข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าว
สรุปผลการดำเนินงานภายในคณะ เพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้ตรวจสอบ
เอกสาร พร้อมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จริง และสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ เพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานในวิชาชีพสัตวแพทย์ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกสถาบันต้องเข้ารับการประเมินทุก 5 ปี จาก กรรมการ
ตรวจประเมินรับรองสถาบัน ฯ จากสัตวแพทยสภา และในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) นำโดย รศ.
นสพ.ดร. ธีระ รักความสุข ประธานคณะทำงาน ฯ พร้อม ผศ.น.สพ.ดร. ทนงศักดิ์ มะมม ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริพร 
ขุมทรัพย์ ผศ.น.สพ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ อ.สพ.ญ.ดร. ขวัญวลัย มากล้น คณะกรรมการ และนางสาวนันทพร สุร
ชิต ผู้แทน สกอ. ซึ่งได้เข้าตรวจประเมิน ฯ ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 ในการนี้ รศ.นสพ.ดร. ธีระ รัก
ความสุข ประธานคณะทำงาน ฯ ได้รายงานผลการตรวจประเมิน ให้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยมสถานที่จริง และสัมภาษณ์นิสิต ทั้งนี้ สัตวแพทยสภาจะแจ้งผลการ
ประเมินอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป 
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โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ “น้ำนมปลอดภัยสร้างเสริม

สุขภาพชุมชน” 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการบูรณาการหลักสูตรเพ่ือชุมชนประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ “น้ำนมปลอดภัยสร้างเสริมสุขภาพชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี 

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโครงการ “น้ำนมปลอดภัยสร้างเสริมสุขภาพชุมชน” เป็นโครงการบูรณาการ

หลักสูตรเพ่ือชุมชนระหว่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติ

จาก ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง เป็นวิทยากรรวมทั้งคณาจารย์ จากคณะสัตวแพยศาสตร์ และคณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้ความรู้แก่ เกษตรกร ในด้านการตรวจรักษา การแก้ไขปัญหา

ในโคนม รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ท้องถิ่น และปัญหาการใช้ยาและสารตกค้างของยาปฏิชีวนะใน

น้ำนมโค ซึ่งคณะวิทยาการสารสนเทศได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการบันทึกสุขภาพโคนม เพ่ือเป็นการ

จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระเบียบ และสามารถเรียกใช้เพ่ือตรวจสอบรักษา และเพ่ิมคุณภาพการเลี้ยงให้ได้ดียิ่งขึ้นไป มี

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากท่ัวจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมการอบรม เพ่ือเป็นการพัฒนาและดูแลฟาร์มของตนเองให้ดี

ยิ่งขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           รายงานประจำปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 65 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ พื้นที่ในเมือง และโรงพยาบาลสัตว์
เพ่ือการเรียนการสอน เขตพ้ืนที่นาสีนวน โดย ผศ.ดร. สรวัฒน์ ทองสงวน รักษาราชการแทนตำแหน่งรองคณบดีฝ่าย
การศกึษา วิจัย และนวัตกรรม นำทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมการ
ดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ clinical rotation การพบปะแลกเปลี่ยน การตรวจประเมิน จากสัตว
แพทยสภา ซึ่งมี รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อม
ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ และพาดูการดำเนินงานภายในคณะ 
 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม การผสมเทียมแบบกำหนดเวลาด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง
ต่ออัตราการผสมติดและตั้งท้องในกระบือปลักไทย 

เมื่อวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อ.น.สพ.ดร.
ธนพล หนองบัว พร้อมทั้งคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 5 เข้าร่วม การผสมเทียมแบบกำหนดเวลาด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง
ต่ออัตราการผสมติดและตั้งท้องในกระบือปลักไทย ณ จ.นครพนม โดยเข้าปฏิบัติงานผสมเทียมแม่กระบือด้วยน้ำเชื้อ
แช่แข็งกระบือปลัก กรมปศุสัตว์ เจาะเลือดเพ่ือตรวจระดับฮอร์โมนและวัดรูปร่างกระบือ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุง
พันธุ์สัตว์นครพนม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และ ศูนย์วิจัยการ
ผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี เพ่ือเป็นการปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมจำนวนประชากรกระบือให้มาก
ยิ่งขึ้นไป 
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โครงการสัมมนาวิชาการสมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการสัมมนา

วิชาการสมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือ

การเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพ้ืนที่นาสีนวน ซึ่งโครงการนี้ เป็นความร่วมมือ จากคณะสัตว

แพทยศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพ่ือเป็นการสัมมนาทาง

วิชาการโดยได้รับเกียรติจาก น.สพ. เบญจพล หล่อสัญญาลัษณ์ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลสัตว์พนาลัย เป็นวิทยากร 

ในหัวข้อ “หมอจะทำอย่างไรเมื่อมีสัตว์ประหลาด (exotic pet) มาหาหมอ” 

 

 

 

 

 

สัมมนาสัญจร โดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
สัตวแพทยสภา ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมสัมมนาสัญจร 
โดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ณ ห้องเรียนรู้ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทยสภา มาอบรมให้ความรู้แก่นิสิต
ชั้นปีที่ 4 – 5 เพ่ือเตรียมตัวในการสอบใบประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อเจาะลึกการสอบประเมิน : ที่นี่มี
คำตอบ โดยเป็นการออกสัมมนาสัญจร จากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา และการอบรมวิพากษ์ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสำหรับสัตวแพทย์ โดยมีคณาจารย์
ภายในคณะเข้าร่วมรับฟัง และอบรม 
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โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 

เมื่อวันที่  16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (ตึกกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียง) และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เขตพ้ืนที่ในเมือง) ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ โดย นิสิตสัตวแทพย์ และคณาจารย์

เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และดีต่อสังคม 

โดยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาด โดยการฉีดวัควีนป้องกันให้แก่สัตว์เลี้ยงของผู้ที่นำมา 

 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้าร่วมปฏิบัติงาน การเพิ่มจำนวนควายใหญ่ให้แผ่นดิน โดยใช้เทคนิคการ
เหนี่ยวนำการเป็นสัดและกำหนดเวลาผสมเทียมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมพาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย
อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว และนิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทีมงานจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมอุบลราชธานี นำโดย
คุณหมอกมลชนก หมอดาว ร่วมกับศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์ สัตว์นครพนม โดยท่าน ผอ. สมัย ศรีหาญ 
เข้าร่วมปฏิบัติงาน การเพ่ิมจำนวนควายใหญ่ให้แผ่นดิน โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำการเป็นสัด และกำหนดเวลา
ผสมเทียมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในเขต อ.นาหว้า อ.ท่าอุเทน อ.นาแก อ.นายาง อ.บ้านแพง จังหวัดนครพนม 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบใช้โปรแกรม Ovsynch ร่วมกับโปรเจสเตอโรนแบบ
แท่งสอด (CIDR) รว่มกับการผสมเทียมแบบกำหนดเวลาด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดและตั้งท้องในกระบือ
ปลักไทย และเป็นการฝึกประสบการณ์ของนิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริง 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจำปี พ.ศ. 2562  

เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีการส่งมอบ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ จาก ผศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต โดยคณบดีได้กล่าว
ขอบคุณ ที่เสียสละทำงานเพ่ือส่วนร่วม โดยมี อ.สพ.ญ. ณัฐญา วัดเวียงคำ ขึ้นรับตำแหน่งเพ่ือดูแลงานต่อไป 
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ผลงานนิสิต 
งานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 The 4th MSU 

International Veterinary Conference “Challenges and opportunities for a better animal 

health” 

ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 สัตวแพทย์หญิงเบญจวรรณ แซ่ซื้อ เข้าร่วมแข่งขันในงาน

ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 The 4th MSU International 

Veterinary Conference “Challenges and opportunities for a better animal health” ณ ห้องประชุมชั้น 

2 และห้องเรียน VS312 – VS317 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่นาสี นวน) คณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล Best Poster Presentation                       

 

 

 

 

 
 
 
งาน APVS 2019  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ นายสัตวแพทย์คริสโตเฟอร์ เจมส์ สต๊อต 
เข้าร่วมประชุมในงาน APVS 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัล Best Oral Presentation 
Award 
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งาน Jingfa cup 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 นายวรพล ทองสง่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ 

jingfa cup 2019 ณ ประเทศฮ่องกง ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
ชายเดี่ยว 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรกึษา 

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด   รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ 

อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ฯ 

ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข  หัวหน้าสำนักวิชาการ 

อ.น.สพ.ดร. จรูญ วันด ี   หวัหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ 

นางพรทิพย์ พันธุมชัย   หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
                                                     

 

สนับสนุนข้อมลู 

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

ผู้จัดทำ 

นางสาวสิริพร  นิลดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ภาพประกอบ 

นายสกานท์  พิริยะพงษ์ศักดิ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

 


