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สารจากคณบด ี 
 นับว่าปี 2564 เป็นปีที่ท้าทายอย่างมากของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเชื่อว่าเป็นปีที่ท้ าทายของหลายๆ 
หน่วยงาน จากการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การด ารงชีวิตตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ยุคแห่งการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) 
โดยในขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์อีกหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และจาก
นโยบายของประเทศที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่  และ 
Thailand 4.0 

 ตลอดระยะเวลา 9 ปีแห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะ ฯ มีความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินงานตามนโยบายและพันธกิจ ให้สอดคล้องกับเเผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในทุกด้านมาอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 2564 ได้มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และการวิจัย
ที่ตอบโจทย์ สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและความเป็นเลิศด้านการสัตวแพทย์ในอาเซียน โดยเน้นการสร้าง
ศักยภาพในการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพ้ืนที่ปศุสัตว์ที่ส าคัญของประเทศ  
  ประเด็นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องตระหนักและด าเนินการต่อไป 
คือการก้าวผ่านจากยุคเริ่มต้น สู่การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พัฒนาทักษะ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ  เพ่ือยกระดับศักยภาพของคณะฯ สู่ยุค “Next Normal” น าเทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน (Digital Transformation) สร้างหลักสูตรเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ (Upskill & Reskill) ทางสัตวแพทย์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความส าเร็จให้แก่
คณะฯ ต่อไป 
 ท้ายที่สุดนี้ ผมมีความเชื่อมั่นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายทุกประการได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน ขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่าน ขอให้
ท่านสุขภาพที่แข็งแรง มีความส าเร็จก้าวหน้าทุกประการ 

 
 
 

                                                                      ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรก าแหง 
                                                                       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
ภายใต้การด าเนินงานตามภารกิจหลักที่ส าคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านผลิตบัณฑิต  

คณะเปิดสอนจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีนิสิตเข้าใหม่ใน
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 53 คน รวมจ านวนนิสิตทั้งสิ้น 249 คน และคณะได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน จ านวน 11 โครงการ 

 
2. ด้านวิจัย  

คณะได้รับจัดสรรทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ประจ า และนักวิจัย จ านวน 15 ทุน ได้แก่ ทุนวิจัยจาก
ภายในจ านวน 14 ทุน และทุนวิจัยจากภายนอกจ านวน 1 ทุน จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,784,333.33 บาท 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศจ านวน 14 เรื่อง  

 
3. ด้านบริการวิชาการ  

คณะได้จัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้นจ านวน 5 โครงการ และมีแหล่งให้บริการ
วิชาการจ านวน 2 แหล่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่ในเมือง) และโรงพยาบาลสัตว์
เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 

 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ 

 
5. ด้านการบริหารจัดการ  

คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 87 คน สายวิชาการ จ านวน 42 คน อยู่ระหว่าง
การลาศึกษาต่อ 14 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 45 คน โดยมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 11 คน 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน  

คณะได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ เพ่ือบรรลุภารกิจหลักที่
ส าคัญ รวมจ านวนทั้งสิ้น 20,634,410 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) จ าแนกเป็น
งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน  3,306,410 บาท (สามล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) และ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17,328,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสน
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งจ าแนกเป็นเงินรายได้ จ านวนเงิน 9,469,600 บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้า
พันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นเงินสะสม จ านวนเงิน 7,858,400 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) 
                 
    6. ผลการประเมิน 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ในระดับพอใช้ (4.5274 คะแนน) 
ผลการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (3.60 คะแนน) 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติความเป็นมา 

  การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552) จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยหลักการและเหตุผลตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับปัญหาและ
ความต้องการสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตลอดจนความต้องการของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ได้แยกส่วนสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของคณะเทคโนโลยีในส่วนของ
หลักสูตรและบุคลากร พร้อมทั้งทรัพย์สินมาสังกัดในโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดย
มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหน่วยเสริมการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์เป็นแหล่งสนับสนุนในด้านการฝึกปฏิบัติ ในส่วนของหลักสูตรนั้นปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ของสาขา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี ไปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ตามล าดับ และใน
ระยะแรกนี้ได้จัดให้มีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ิมข้ึนใหม่อีก 1 หลักสูตร และยังจัดให้มีโรงพยาบาล
สัตว์เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติ    
 ในปีการศึกษา 2/ 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นประกอบไปด้วย
คณะกรรมการในการยกร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการด าเนินการโครงการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น นอกเหนือไปจากคณะท างานปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต
ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
ยังได้เสนอขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/ 2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ไปก่อน ซึ่งหากมีความพร้อมจึงน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบจัดตั้งเป็นคณะต่อไป    
 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้รับอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื ่อง จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการสมควรให้จัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550 และประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
9/ 2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็น
ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมีฐานะ
เทียบเทา่คณะ 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 ท าหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2555 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์เป็นคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
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สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายใน พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/ 2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 จึงมีมติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม 
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. ส านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4371-2832  
เบอร์โทรภายใน 6181 
    1.1 ห้องคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 6185 

              1.2 ห้องส านักงานเลขานุการคณะ ฯ ประกอบด้วย                        
 -  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ เบอร์โทรภายใน 6183  
 -  งานนโยบายแผนและงบประมาณ งานบุคคล เบอร์โทรภายใน 6179 
 -  งานวิชาการ เบอร์โทรภายใน 6189 
1.3 ห้องส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เบอร์โทรภายใน 6186 
1.4 ห้องโสตทัศนศึกษาและงานห้องสมุด เบอร์โทรภายใน 6190 

2. โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน โทรศัพท์ 0-4372-2834 เบอร์โทรภายใน 6188 
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ปรัชญา 
        ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพ่ือมหาชน 

วิสัยทัศน์  
         คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็น “ศูนย์รวมองค์ความรู้ 
และการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและความเป็นเลิศด้านการ
สัตวแพทย์ในอาเซียน ภายใน 5 ปี”  

ค่านิยม 
บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัฒนธรรมองค์กร หรือ “ค่านิยมร่วม” (Shared 
Values) ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันและพัฒนาองค์กรร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อทิศทางการ
พัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ 
 
       
 
  VISONARY WORKING                                  MASTERY 
 
  
  
  EFFICIENCY                                               SOCIAL RESPONSIBILITY 
 
 
   
 TECHNOLOGY                                            UNITY 
 

พันธกิจ    
     1. จัดการศึกษาและและผลิตบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม  
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
     3. ให้บริการวิชาการต่อสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 

V 

E 

T 

=  ท างานอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

=  ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

M 

=   ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

S 

U 

=  รอบรู ้เชี่ยวชาญ 

=  น าพาสังคม 

=  สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 



                                                           รายงานประจ าปี 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 8 

 

วัตถุประสงค์  
 1. มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ
เชี่ยวชาญโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 2. สร้างเครือข่ายในการท างานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์อย่างยั่งยืน 
รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   
 3. เป็นที่พ่ึงพิงและอ้างอิงทางวิชาการ โดยท าหน้าที่เป็นคลังความรู้ ฐานข้อมูล และข้อสนเทศที่
ทันสมัย เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกภาคส่วนของสังคมและชุมชนวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 
 4. พัฒนาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
มีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
และสามารถส่งเสริมสุขภาพสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สร้างมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มีธรรมาภิบาล โดยใช้ระบบสารสนเทศและเกณฑ์มาตรฐานสากล
ในการบริหารองค์กร 
 6. เชื่อมภาคีเครือข่ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพสัตว์ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ประชาชน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 
 
ยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยการสร้างความโดดเด่นของสถาบันการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์  
   (TAKASILA) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมและเป็น 
                    ศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการสัตวแพทย์ (VETERINARY CENTER) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การขับเคลื่อนระบบบริหารงานคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
   (EdPEx) และ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตสัตวแพทย์ในอาเซียน  
   (VETERINARY ASEAN) 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) หรอืวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
 สมรรถนะหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่
บุคลากรมีความตระหนักรู้ (Awareness) ในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของตนเองตลอดเวลา 
ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและพ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ งตั้ งอยู่ ใจกลางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์จ านวนมาก ท าให้สร้างความแตกต่างและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน โดยตลอดการด าเนินการที่ผ่านมา บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
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มีสมรรถนะทางวิชาการที่เข้มแข็งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ ก าหนดโดยสัตวแพทยสภา 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติงานจริงกับตัวสัตว์ เพ่ือให้บัณฑิตที่ผลิตออกมามีทั้งความรู้ด้าน
วิชาการและประสบการณ์ในการท างานจริง ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายในการท างานและพัฒนางานวิจัยจาก
โจทย์ปัญหาสุขภาพสัตว์เพ่ือสร้างการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งท าให้ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังได้มุ่งเน้นให้บริการวิชาการ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และการบริการด้านสุขภาพสัตว์ที่มีคุณภาพผ่านการปฏิบัติงานตามพันธกิจของโรงพยาบาลสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอ้ืองให้แก่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยสรุป 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสมรรถนะหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

1) การเรียนการสอนด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
(Enhancing skillful and highly competent within veterinary medical learning and teaching)  

2) เครือข่ายในการท างานวิจัย พัฒนางานวิจัยจากโจทย์ปัญหาสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่ ที่สอดรับกับความ
ต้องการของประเทศ น าไปสู่การยอมรับในระดับสากล รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
(Research network and developing research projects that tackle regional animal 
health problems in accordance with national interest, that leading to international 
acceptance as well as commercial benefit) 

3) มุ่งเน้นการบริการวิชาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี การบริการด้านสุขภาพสัตว์ที่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอ้ืองให้แก่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Focus 
on academic service in knowledge and technology, high quality animal health 
service especially promoting ruminant health to farmers in the Northeast region) 

 
นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะสัตวแพทยศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งส่วนราชการดังนี้ 

1) ส านักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
    (The Secretary Office of The Faculty of Veterinary Science) 

                แบ่งหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ดังนี้ 
1) กลุ่มงานบริหาร  

ประกอบด้วย งานบุคคล งานการประชุม งานกิจการพิเศษและประสานรัฐกิจ งาน
โสตทัศนูปกรณ์ งานอาคารและสถานที่ งานสารบรรณ งานยานยนต์ 

2) กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง  
ประกอบด้วย งานแผน นโยบาย และประกันคุณภาพ งานพัสดุ งานการเงินและการ
บัญชี 

3) กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต  
ประกอบด้วยงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานพัฒนานิสิต งาน
บรรณารักษ์และสื่อสารองค์กร 

2) โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    (Animal Hospital of The Faculty of Veterinary Science) 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ของคณะ และให้มีรองคณบดี และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่
คณบดีมอบหมาย  
 การบริหารงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีส านักงานเลขานุการคณะ 
โรงพยาบาลสัตว์ และอาจมีภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเที ยบเท่าภาควิชา โดย
ส านักงานเลขานุการคณะ มีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักงานเลขานุการคณะ และโรงพยาบาลสัตว์ ให้มีรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลสัตว์  
 

โครงสร้างการบรหิารคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
 

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง 

 

 

กลุ่มงานวชิาการและพัฒนานสิิต 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 คณบดี 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และกจิการนิสิต 

 

รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว ์ฯ 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

ส านักงานเลขานุการคณะ 

 

โรงพยาบาลสัตว์ 

 

กลุ่มงานบริหาร 
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ผู้บริหาร 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 

 
ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรก าแห 

คณบด ี

 
 
 
 

 
 
                        ผศ.ดร. สุภาวดี ปริะเต                                                           อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุรโิสตะโย 
               รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต                             

    
 

 
 
 

                             อ.สพ.ญ.ดร. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์                                                      ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน                           
                 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน                                                                                                 

                                                                   

 
 
 
 
                                                                
 
                                                                     นางพรทิพย์ พันธุมชัย                                                                                                   

                                                                          หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ฯ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและถา่ยทอดเทคโนโลยี 
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คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 –  30 กันยายน 2564 

 

                                             
 
 
 

                                                ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรก าแหง ประธานกรรมการ 
                                                                            คณบด ี

 

                                             คณะกรรมการ 
  

                                     
    
 
 
         รศ.ดร.ทรงศักดิ ์ภูสีอ่อน                     รศ.สพ.ญ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณ        น.สพ. วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณชิการ          
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           
                                            

            
 
 
  
      ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์                          อ.ดร. วุฒชิัย เคนไชยวงศ์                  ผศ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์ 

              คณะสัตวแพทยสาสตร ์                               คณะสตัวแพทยสาสตร์                         คณะสัตวแพทยสาสตร ์ 
            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

  

                                                                                                                                      
                 ผศ.ดร. สุภาวด ีปิระเต                            อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุริโสตะโย                   อ.สพ.ญ.ดร. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ ์
     รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา                   รองคณบด ี
                                                                                                                    ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน          
 

                                     
 
 
 
 
 

 
 
                               ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน                                         นางพรทิพย์ พันธุมชัย                      

                                  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี                            หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
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บุคลากรและอาจารย์  
 ในปี 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 87 คน สายวิชาการ จ านวน 42 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 45 คน โดยมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวนทั้งสิ้น 17 คน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
จ านวนบุคลากร 87 คน 

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ 

2 0 1 40 11 0 0 1 32 
 
จ านวนอาจารย์ 42 คน  

คณะ/ หน่วยงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
ป. ตรี ป. โท ป. เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 15 18 42 10 1 0 
 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 45 คน  

หน่วยงาน ข้าราช
การ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน สัตวแพทย์ฯ ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

นักวิทย์ฯ รวม 

ส านักงานเลขานุการคณะ 1  5  12 9 27 
โรงพยาบาลสัตว์ฯ  1  6 8 3 18 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้านผลิตบัณฑิต 

หลักสูตร  
กลุ่มสาขา ระดับ

ปริญญา 
หลักสูตรและ
สาขาวิชา 

ครั้งที่/ วัน 
ประชุมสภา 

1. หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2562 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

4/ 2556 ลงวันที่  
29 เมษายน 2556 

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

4. หลักสูตรนานาชาติ - - - 

 

จ านวนนิสิต  
สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปกต ิ ต่อเนื่อง 
นิสิตใหม่          

สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
ปีการศึกษา 2564 

50 - - 3 53 

นิสิตรวม      
สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 246 - - 3 249 
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ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 

นายจิรายุส แซ่คู ทุนการศึกษา  
2020 Grant for The MSD 
Animal Health Program 

2,500 เหรียญ
สหรัฐ 

1 ทุน  2,500 
เหรียญ
สหรัฐ 

นางสาวสุบงกช ค ายัง ทุนภูมิพล ประจ าปีการศึกษา 
2563 

10,000 บาท 1 ทุน 10,000 
บาท 

นางสาวหทัยกาญจน์  
อาจศิริวัฒน์ 

ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

30,000/ปี 1 ทุน 90,000 

นายศราวุฒิ ศรฤทธิ์ ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

30,000/ปี 1 ทุน 90,000 

โครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
วัน/ เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป 

20 ต.ค.63-11 มิ.ย.64 โครงการฝึกความช านาญทางวิชาชีพนอกหลักสูตร 5,000   5,000 

7-8 มิ.ย. 64 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 

20,000 15,600 

17 มิ.ย. 64 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

15,000 3,600 

25 มิ.ย. 64 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

5,000 4,300 

15 ก.ค. 64 
 

โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

25,000 3,872 

 

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

นางสาวปนัดดา เจียรศิริ
สมบูรณ์ 

รางวัลนิสิตต้นแบบ (MSU 
FOR ALL) ประจ าปี
การศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยมหาสา
คาม 

18 ธันวาคม 2563 

นายกิตติศักดิ์ แสงทอง รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี 
มมส ประจ าปีการศึกษา 
2563 

มหาวิทยาลัยมหาสา
คาม 

27 พฤศจิกายน 2563 
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กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 โครงการ/ กิจกรรมของนิสิต  

ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ 
ปี ท่ีจัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพ่ือ
เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร 

10-12 ธ.ค. 
63 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

100 30,000 

โครงการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติงานสโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

20 มี.ค. 64 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

100 20,000 

โครงการประเมินจิตวิทยา 21 ม.ีค. 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ออนไลน์)  

29 1,980 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

21-เม.ย.-64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ออนไลน์)  

80 3,900 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและการ
สื่อสารทางวิชาการ (Inter 
graphic) 

20-ก.ค.-64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ออนไลน์)  

52 1,800 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการสอนและ
การวัดผล 

10,16-17 
ส.ค. 2564 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ออนไลน์)  

50 23,500 

โครงการสนับสนุนยกย่อง
เชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดีและ
กิจกรรมเด่น 

31 ส.ค. 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ออนไลน์) 

50 10,000 
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ด้านการวิจัย 
โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์  
อาจารย์และนักวิจัยสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ เป็นเงินวิจัย
รวมทั้งสิ้น 2,784,333.33 บาท แบ่งเป็นเป็นเงินวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 1,671,000 บาท และเป็นเงิน
วิจัยจากเงินรายได้คณะ จ านวน 200,000 บาท เป็นเงินวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน  913,333.33 บาท ดังตาราง 
 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จ านวน)  
 

ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 
งบ

แผ่น 
ดิน 

(บาท) 

งบเงิน
รายได้
คณะ 
(บาท) 

งบเงินรายได้
มมส 

(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

1 สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิต การ
บริการทางสัตวแพทย์ ในฟาร์ม
โคนม" 

   1,671,000 ผศ.น.สพ.ดร. มน
กานต์ อินทรก าแหง
และผู้ร่วมวิจัย ผศ.
ดร.ฉัตรตระกูล 
สมบัติธีระ 

2 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการ
แสดงออกของยีน Hsp 70 การ
เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน ไน
ตริกออกไซด์ระดับของแคสปาส
3,8 และ9 ที่เหนี่ยวน าให้เกิดอะ
พอพโทซีสของเซลส์เม็ดเลือด
แดงไก่กระทง 

  140,000  รศ.น.สพ.ดร. วรพล 
เองวานิช และผู้ร่วม
วิจัย อ.น.สพ.ดร.
จรูญ  วันด ี

3 การตรวจเชื้อ Staphylococcs 
argenteus เชื้อแบคทีเรียสแตฟ
ฟิโลคอกคัสสปชีีส์ใหม่ในลิงแสม 

  80,000  ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ ์

4 การศึกษาความสัมพนัธ์และ
สมการถดถอยของค่าทางพยาธิ
วิทยาคลนิิก อนุมูลอิสระภาวะ
เครียดออกซิเดชัน ภาวะเครียด
ไนโตรเซทีฟ และสารต้านอนุมูล
อิสระในแมวที่ติดเชื้อโคโรนา
ไวรัสที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร 

  140,000  อ.สพ.ญ. 
สุรางคนางค์ ไชย
ศักดิ์และผู้ร่วมวิจัย 

1.รศ.น.สพ.ดร.วรพล  
เองวานิช 2.
นางสาวชญานาถ 
ภูมิดอนเขต 

5 การใช้เทคนิคทางโมเลกุลในการ
ตรวจหาและระบชุนดิของเชื้อ 
Plasmodium sp.ในไก่ชน ใน
จังหวัดมหาสารคาม 

  93,333.33  ผศ.ดร. สุภาวดี  ปิ
ระเต และผู้ร่วมวิจัย
1.อาจารยน์.สพ.อ.
น.สพ.วสุพล  ชา
แท่น 2.อาจารย์ ดร.
กชพร  ไวศู้ศึก 
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ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จ านวน)  
 

ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 
งบ

แผ่น 
ดิน 

(บาท) 

งบเงิน
รายได้
คณะ 
(บาท) 

งบเงินรายได้
มมส 

(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

6 การศึกษาย้อนหลังการติดพยาธิ
ในเลือด Ehrlichia canis ของ
สุนัขในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

  30,000  ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ์ และผู้ร่วม
วิจัยนายอธปิ  ลอศิริ
กุล 

7 ความซุกของโรคเลปโตสไปโรซิส
ในลิงแสมรวมถึงปจัจัยเสี่ยงใน
การติดโรคเลปโตไบโรซิส ของ
ประชาชน ในบริเวณวนอุทยาน
โกสัมพี จ.มหาสารคาม 

  60,000  ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ์ และผู้ร่วม
วิจัยนางสาวธมลพร
รณ วิมลศรี 

8 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก 
หอมแดง ราหม่อน ใบหม่อน 
และดาวเรืองเพื่อยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
Streptococcus pyogenes 

  30,000  ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ์และผู้ร่วม
วิจัยนางสาวธนาวดี 
เมฆวิมล 

9 การตรวจหาเชื้อไวรัสลัมปี สกิน 
ในโคเนื้อในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ
ไทย 

  140,000  ผศ.ดร. สุภาวดี  ปิ
ระเต และผู้ร่วมวิจัย
ผศ.น.สพ.ดร. มน
กานต์ อินทรก าแหง 

10 การควบคุมจ านวนประชากร
หอยไซ (Bithynia siamensis 
goniomphalos) โฮสต์กลางที่ 1 
ของพยาธิใบไม้ตบั 
(Opisthorchis viverrini) แบบ
ชีววิธีโดยการใช้หอยนักฆ่า 
(Anentome helena) 
 

  60,000  ผศ.ดร. สุภาวดี  ปิ
ระเต และผู้ร่วมวิจัย
สุรัตน์ หารวย 

11 ฤทธิ์ของหม่อนในการป้องกันการ
ตายของเซลล์และการท าลาย
ออกซิเดชันที่เกิดจากพาราควอต
ในเซลล์แมคโครฟาจ 

  140,000  อ.สพ.ญ.ปิยะรัตน์  
โนนศรีทอง และผู้
ร่วมวิจัย รศ.น.สพ.
ดร.วรพล  เองวานิช 
อ.น.สพ.ดร.จรูญ วัน
ดี 
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ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จ านวน)  
 

ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 
งบ

แผ่น 
ดิน 

(บาท) 

งบเงิน
รายได้
คณะ 
(บาท) 

งบเงินรายได้
มมส 

(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

12 ความรู้ เจตคติ และการปฏบิัติใน
การป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ของ
นักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาล 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 50,000   ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ์ และผู้ร่วม
วิจัย นางสาวธมลพร
รณ  วิมลศรีนราชัย 

13 ผลของอาหารสูตรรวมหมักจาก
ผักตบชวาหมักร่วมกับฟางข้าว
เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก ที่มี
ผลต่อคุณค่าทางโภชนะ การย่อย
ได้โภชนะ และการผลิตแก๊สรวม
ในระบบหลอดทดลอง 

 50,000   ผศ.ดร.วาสนา  ศิริ
แสน และผู้ร่วมวิจัย 

1.อ.ดร.วุฒิชัย  เคน
ไชยวงศ์  
2.นางสาวสุขกมล 
เกตุพลทอง 
3.นางสาววาสนา สม
ประสงค ์
4.นางสาวฉัตรสุ
มาลย์ ศรีมงคล 

14 การแสดงออกของตัวรับเอสโตร
เจนและการประเมนิจุลสณัฐาน
ในเนื้อเยื่ออัณฑะของสุกรขุนที่
ได้รับวัคซินส าหรับท าให้เป็น
หมันเข็มแรกเร็วกว่าปกติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 50,000   ผศ.น.สพ.ดร. อตถ
พร  รุ่งสิทธิชัย และ
ผู้ร่วมวิจัย  
1.อ.สพ.ญ.ศิริลักษณ์ 
จันทอุตสาห์ 
2.อ.สพ.ญ.ณัฐญา  
วัดเวียงค า 

15 การประเมินค่าตัวแปรทาง
คลื่นไฟฟา้หัวใจด้วยวิธีการวาง
ขั้วไฟฟ้าแบบฐานไปยอดหัวใจ
และระบบดูบัวส์ในมา้พันธุ์อรา
เบียน 

 50,000   อ.น.สพ. ดร. วชา
ภรณ์ เลิศวิรพล ชัย 
และผู้ร่วมวิจัย  
1.อ.ดร.วุฒิชัย  เคน
ไชยวงศ์ 2.อ.น.สพ.
ธีรพงษ์  พลเตมา 

 รวมจากแต่ละแหล่งทุน  (บาท)  200,000  
 

913,333.33 
 

1,671,000 
 

 

 รวมทั้งสิ้น                  2,784,333.33   
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับตามปี พ.ศ.  2564) 
อาจารย์และนักวิจัยสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลงานวิชาการในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15 เรื่อง 
ประกอบด้วยงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI/Scopus จ านวน 14 เรื่อง และ TCI 1 เรื่อง 
ที่ ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อแหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่ม

ที่, ปีที,่ วันเดือนปี /  วัน-
เดือน-ปทีี่จดทะเบียนผลงาน/   

วันที่เห็นชอบการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

"ฐานข้อ
มูล 
ที่

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร่

" 
1 ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 

ภูมิพันธุ ์
A Retrospective Study of Dogs 
Infected with Ehrlichia canis from 
2017-2019 in the Thonburi Area 
of Bangkok Province,Thailand 

International Journal 
Veterinary Science  
June 2020 

scopus 
Q3 

2 ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ ์

Detection of antimicrobial 
resistance of carbapenem-
resistant Enterobacteraceae in 
Escherichia coli isolated the water 
supply of smallhoder dairy farms 
in Saraburi and Maha 
Sarakham,Thailand 

International Journal 
Veterinary Science Available 
at www.onehealthjornal.org 
January 2020 

scopus 
Q3 

3 ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล 
ภูมิพันธุ ์

Antimicrobial activity of 
marigold(Tagetes erecta) 
,mulberry (Morus indica),and red 
shallot (Allium ascalonicum) 
extracts against Streptococcus 
agalactiae  

International Journal of One 
Health Available at 
www.onehealthjornal.org 
Published 2020 

scopus 
Q3 

4 ผศ.ดร. สุภาวด ี ปิระเต Associated risk factors and 
haematological presentation 
ofEhrlichia canis infected dogs in 
Phitsanulok, Thailand 

Annals of Parasitology 2020, 
66(3), 385–390 

scopus 
Q3 

5 ผศ.ดร. สุภาวด ี ปิระเต Prevalence and molecular 
identification of Leucocytozoon 
spp.in fighting cocks (Gallus 
gallus) in Thailand 

Parasitology Research 2020 
Received: 7 October 2020 
/Accepted: 18 March 2021 

ISI Q1 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อแหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่ม
ที่, ปีที,่ วันเดือนปี /  วัน-

เดือน-ปีที่จดทะเบียนผลงาน/   
วันที่เห็นชอบการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

"ฐานข้อ
มูล 
ที่

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร่

" 

 6 อ.น.สพ.ดร.วิชาภรณ ์ 
เลิศวีรพล 

The effects of breed,age,sex,and 
body weigt on 
electrocardiographic parameters 
in military working dogs 

Vet World 2020 May:13(5) 
1001-1004  

ISI Q2 

7 อ.น.สพ.ดร.วิชาภรณ ์ 
เลิศวีรพล 

Effect of body position on 
electrocardiographic 
parameters in Labrador 
retriever dogs 

KKU Veterinary Journal 
Received 30 July 2020, 
Revised 22 October 2020 
Accepted 10 November 
2020, Published 15 
December 2020 

TCI2 

8 อ.สพ.ญ.ดร.มณทิรา  
ยศพล 

Isolation and Characterization 
of Antimicrobial-Resistant 
Escherichia coli from Retail 
Meats from Roadside 
Butcheries in Uganda 

Foodborne Pathogens 
and Disease 
wileyonlinelibrary.com/jo
urnal/mim Received: 12 
June 2020 | Revised: 27 
July 2020 | Accepted: 3 
August 2020 

ISI Q1 

9 อ.สพ.ญ.ดร.มณทิรา  
ยศพล 

Persistence of 

extended‐spectrum 

β‐lactamase plasmids 

among Enterobacteriaceae in 
commercial broiler farms 

 

 

Microbiology 
Immunobiology Volume 
XX, Number XX, 2020 
a Mary Ann Liebert, Inc. 
DOI:10.1089/fpd.2020.279
6 

ISI Q1 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อแหล่งตีพิมพ์/เผยแพร,่ เล่ม
ที่, ปีที,่ วันเดือนปี /  วัน-

เดือน-ปีที่จดทะเบียนผลงาน/   
วันที่เห็นชอบการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

"ฐานข้อ
มูล 
ที่

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร่

" 
10 อ.ดร.วุฒิชัย  เคนไชย

วงศ์ 
Investigation of porcine 
candidate genes for 
improving marbling score and 
meat quality traits in 
commercial swine breeds in 
Thailand 

Genet. Mol. Res. 19 (2): 
gmr18615gmr18615 
Received Accepted May 
23, 2020 Published June 
30, 2020 

ISI Q3 

11 อ.ดร.วุฒิชัย  เคนไชย
วงศ์ 

Molecular Genetic Methods 
for Diagnosis of White Spot 
Syndrome in White Shrimp 
(Litopenaeus vannamei) 

วารสารเกษตร 36(2): 257 - 
267 (2563) (Received: 5 
February2020; Accepted: 
22 April 2020) 

TCI2 

12 อ.ดร.วุฒิชัย  เคนไชย
วงศ์ 

Estimation of additive genetic, 
dominance, and mate 
sirevariances for fertility traits in 
Thai native (Pradu Hang Dam) 
chickens 

Tropical Animal Health and 
Production Received: 26 
April 2020 /Accepted: 11 
November 2020 

scopus 

13 ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกญัญา  
ลีทองดี 

Effect of level of cassava pulp in 
fermented total mixed ration on 
feed intake,nutrient 
digestibility,ruminal fermentation 
and chewing behavior in goats 

Songklanakarin Journal of 
Science & Technology DOI 
http://dx.doi.org/10.4238/gm
r18615 

scopus 

14 ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกญัญา  
ลีทองดี 

Topical application of cervix with 
hyaluronan improves fertility in 
goats inseminated with frozen-
thawed semen 

Animal Bioscience 
Vol. 34, No. 6:985-992 June 
2021 
https://doi.org/10.5713/ajas.2
0.0284 pISSN 2765-0189 
eISSN 2765-0235 

ISIQ1 

https://doi.org/10.5713/ajas.20.0284
https://doi.org/10.5713/ajas.20.0284
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ด้านบริการวิชาการ 
โครงการ/ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  
วัน/ เดือน/ ปี หัวข้อเรื่อง/ โครงการ สถานที่ งบประมาณ

จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมา
ณที่ได้รับ 
(บาท) 

9-10 มิ.ย. 64 โครงการประชุมวิชาการ
ทางสัตวแพทย์ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2564 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

198,699 200,000 

23 ต.ค. 63 โครงการ 1 ชมรม 1 
กิจกรรม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
เขียว อ าเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ 

25,000 50,000 

23-27 พ.ย. 63 โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ประจ าปีการศึกษา 
2563 

บ้านหัวขัว ต.แกด า อ.แกด า 
จ.มหาสารคาม 

20,000 
 

20,000 

5 ก.ค. 64 
 

โครงการออกหน่วยบริการ
สุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ 

ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการ
เรียนการสอน  

41,015 60,000 

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/ กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปี 
ที่จัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 

23 มิ.ย. 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 64 7,670 

โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง 23 มิ.ย. 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 64 8,250 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าด าหัวขอพร
ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

9 เม.ย. 64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 50 5,000 
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ด้านการบริหารจัดการ 
รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ประเภท 
1  รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ 
2 ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรก าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ 
3 ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 
4 ผศ.น.สพ.ดร. วชิาภรณ์ เลิศวรีพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 

5 ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 

6 อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว อาจารย์ พนักงาน 
7 อ.สพ.ญ. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ อาจารย์ พนักงาน 
8 อ.สพ.ญ. ภุมรินทร์ ทิพประมวล อาจารย์ พนักงาน 
9 อ.สพ.ญ.ดร. ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง อาจารย์ พนักงาน 
10 ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 

11 ผศ.ดร. สุภาวด ี ปิระเต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 
12 อ.สพ.ญ. พนิดา พงศ์วิทยานนท์ อาจารย์ พนักงาน 

13 อ.สพ.ญ. บุณณดา ศิริพร อาจารย์ พนักงาน 
14 ผศ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 
15 ผศ.น.สพ. ธนากร พินทะปะกัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 

16 อ.น.สพ. วัชระ วิปัสสา อาจารย์ พนักงาน 
17 อ.น.สพ. ธีรพงษ์ พลเตมา อาจารย์ พนักงาน 

18 ผศ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 

19 อ.สพ.ญ. กนิษรินนญ์ สกุลเดช อาจารย์ พนักงาน 

20 อ.สพ.ญ. ทิพยาพร โนนคู่เขตโขง อาจารย์ พนักงาน 

21 อ.สพ.ญ. ณัฐญา วัดเวียงค า อาจารย์ พนักงาน 

22 อ.สพ.ญ. ธนพร อัศวพัฒนากูล อาจารย์ พนักงาน 

23 ผศ.ดร. วาสนา  ศิริแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงาน 

24 อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ อาจารย์ พนักงาน 
25 อ.น.สพ. อดิเทพ คอลพุทธา อาจารย์ พนักงาน 
26 อ.น.สพ. วสุพล ชาแท่น อาจารย์ พนักงาน 
27 อ.สพ.ญ. ไพลิน จินากูล อาจารย์ พนักงาน 
28 อ.น.สพ.ดร. จรูญ วันดี อาจารย์ พนักงาน 
29 อ.สพ.ญ.ดร. มณทิรา ยศพล อาจารย์ พนักงาน 
30 อ.สพ.ญ. ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์ อาจารย์ พนักงาน 
31 อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุริโสตะโย  อาจารย์ พนักงาน 
32 อ.สพ.ญ. ปวรัชญ์ จันทรเจริญ  อาจารย์ พนักงาน 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ประเภท 

1 อ.น.สพ. ชยานนท์ ชมภูแสน (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

2 อ.น.สพ. รัตนตรัย ไชยสิงห์ (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

3 อ.สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

4 อ.น.สพ. พงศธร ธัชประมุข (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

5 อ.น.สพ. พงษ์ปรีชา มาลาเหลือง (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

6 อ.สพ.ญ. วิลาสินี สุราสา (โท) อาจารย์ พนักงาน 

7 อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

8 อ.สพ.ญ. ธันยกร ชลาลัย (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

9 อ.น.สพ. เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง (เอก) อาจารย์ พนักงาน 

10 อ.น.สพ. ปฏิญญา ปะทิเก (โท) อาจารย์ พนักงาน 

 
รายชื่อบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ประเภท 

1 นางพรทิพย์ พันธุมชัย ส านักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ  
2 นางสาวขวัญกมล โพธิ์มินทร์ “ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงาน 
3 นางเสาวนีย์ จรัสแสง “ นักวิชาการศึกษา พนักงาน 
4 นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร “ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
พนักงาน 

5 นางสาวภาวินี ทะกันจร “ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงาน 

6 นางวาสนา จันทะกล “ นักวิชาการพัสดุ พนักงาน 

7 นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม โรงพยาบาลสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

พนักงาน
ราชการ 

8  สัตวแพทย์หญิงณัฐปวีณ์ วรามิตร “ สัตวแพทย์ พนักงาน 
9 สัตวแพทย์หญิงศุภวรรณ ไตรพินิจกุล “ สัตวแพทย์ พนักงาน 
10 สัตวแพทย์หญิงแพรวพิรุณ เลพล “ สัตวแพทย์ พนักงาน 
11 นายสัตวแพทย์ทศพล สีรินทร์ “ สัตวแพทย์ พนักงาน 
12 สัตวแพทย์หญิงอรุณโรจน์ กัลยาณ์ “ สัตวแพทย์ พนักงาน 
13 สัตวแพทย์ภูริพิชญ์ สารผล  “ สัตวแพทย์ พนักงาน 
14 นายสกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์ ส านักงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 
15 นางสาวนุชธนา ไชยโยธา “ บรรณารักษ์ “ 
16 นางสาวมลธิชา ชิณโคตร “ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป “ 

17 นางสาวสิริพร นิลดี  “ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป “ 

18 นางสาวธัญชนก ถนอมชีพ “ นักวิชาการเงินและบัญชี “ 
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ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ประเภท 
19 นางสาวนคนันทินี อันทะศรี “ นักวิชาการเงินและบัญชี “ 

20 นางสาวสุกัญญา ทองโรจน์ “ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป “ 

21 นายประมวน อาษาศรี “ พนักงานขับรถ “ 

22 นายสุรชัย นิมิตร “ พนักงานขับรถ “ 

23 นายไพบูรณ์ อาปัดชิง “ พนักงานขับรถ “ 

24 นายทองพูน การเกตุ “ พนักงานขับรถ “ 

25 นางสาวฉัตรสุมาลย์ ศรีมงคล - นักวิทยาศาสตร์ “ 

26 นางสาวจตุรพร ป้องกัน - นักวิทยาศาสตร์ “ 
27 นางสาวสุขกมล เกตุพลทอง - นักวิทยาศาสตร์ “ 
28 นายณัฐพล สะเทียนรัมย์ - นักวิทยาศาสตร์ “ 
29 นายคณิน แสงคุณ - นักวิทยาศาสตร์ “ 
30 นางสาววิชุดา ณ ล าปาง - นักวิทยาศาสตร์ “ 
31 นางสาวมธุพานี แก้วก่ า - นักวิทยาศาสตร์ “ 
32 นางสาวรัฐญา แสงเขียว  - นักวิทยาศาสตร์ “ 
33 นางสาววาสนา สมประสงค์ - นักวิทยาศาสตร์ “ 
34 นางสาวพรชนก ตะนนท์ โรงพยาบาลสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ “ 
35 นายสิทธิชัย วันแก้ว “ นักวิทยาศาสตร์ “ 
36 นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น “ นักวิทยาศาสตร์ “ 
37 นางสาวกาญจนา ธิยา  “ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป “ 
38 นางสาววาสนา รัตนแสง “ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป “ 
39 นางสาววัชนันท์ ภวมัย “ นักวิชาการพัสดุ “ 
40 นายประทีป บุญปัญญา “ ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล “ 
41 นางขันทอง ปริพล “ คนงาน (รายวัน) “ 
42 นางสาวสุพัตรา ชมภูพาน “ นักวิชาการเงินและบัญชี “ 
43 นายกฤษธร กฤติยาภานุรักษ์ “ นักวิชาการสัตวบาล “ 
44 นางสาวอัมรา ฤาเดช “ ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล “ 
45 นายบัญชา สาระภักดิ์ ส านักงาน คนสวน “ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุภารกิจหลักที่ส าคัญ รวม

จ านวนทั้งสิ้น 20,634,410 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) จ าแนกเป็นงบประมาณเงิน
แผ่นดิน จ านวน 3,306,410 บาท (สามล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
จ านวน 17,328,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งจ าแนกเป็นเงินรายได้ จ านวนเงิน 
7,858,400 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นเงินสะสม จ านวนเงิน 9,469,600 บาท 
(เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณเงินแผ่นดิน  

งบ-รายการ ส านักงาน ร้อยละ 
รวมทั้งสิ้น (สามล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 3,306,410 100 

งบบุคลากร 1,873,090 56.65 
- เงินเดือน 1,549,570  

         - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 323,520  

งบอุดหนุน 1,433,320 43.35 
- วัสดุการศึกษา 1,433,320  

 

คณะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 3,306,410 บาท แบ่งตามจัดสรรได้ดังนี้  
งบบุคลากร จ านวน 1,873,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.65 งบอุดหนุน จ านวน 1,433,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5 งบลงทุน จ านวน 1,433,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.35 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน เงินรายได้ ร้อย
ละ 

เงินสะสม ร้อย
ละ 

เงินรายได้
และเงิน
สะสม 

ร้อย
ละ 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

9,469,600 100 7,858,400 100 17,328,000 100 

ส านักงาน
เลขานุการ
คณะฯ 

3,517,500 37.15 5,860,300 74.57 9,377,800 54.12 

สพ.บ.สัตว
แพทยศาสตร์ 

2,294,600 24.23 1,360,000 17.31 3,654,600 21.09 

โรงพยาบาล
สัตว์ฯ 

3,657,500 38.62 638,100 8.12 4,295,600 24.79 

     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 17,328,000 บาท 
แบ่งออกเป็น ส านักงานเลขานุการคณะฯ จ านวน 9,377,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.12 สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์ 
จ านวน 3,654,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.09 โรงพยาบาลสัตว์ฯ จ านวน 4,295,600 บาท คดิเป็นร้อยละ 24.79  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การบริหารงบประมาณ ปีงบปรมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 0 0 0 0 

งบบุคลากร 1,873,090.00 1,873,090.00 1,921,990.00 102.61 

งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 0 

งบลงทุน 0 0 0 0 

งบอุดหนุน 1,433,320.00 1,433,320.00 1,409,484.59 98.34 

รวม 3,306,410.00 3,306,410.00 3,331,474.59 100.76 

 
 

งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 4,186,100.00 4,186,100.00 2,594,396.25 61.98 

งบบุคลากร 4,841,540.00 4,841,540.00 3,986,939.33 82.35 

งบรายจ่ายอ่ืน 381,781.00 381,781.00 283,000.00 74.13 

งบลงทุน 448,800.00 448,800.00 0 0 

งบอุดหนุน 703,619.00 703,619.00 439,636.00 62.48 

รวม 10,561,840.00 10,561,840.00 7,303,971.58 69.15 
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งบประมาณเงินสะสม 
งบรายจ่าย จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 

งบด าเนินงาน 5,275,200.00 5,275,200.00 3,989,742.52 75.63 

งบบุคลากร 0 0 0 0 

งบรายจ่ายอ่ืน 100,000.00 100,000.00 0 0 

งบลงทุน 1,595,200.00 1,595,200.00 0 0 

งบอุดหนุน 888,000.00 888,000.00 401,752.00 45.24 

รวม 7,858,400.00 7,858,400.00 4,391,494.52 55.88 

 
 

รวมงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 
งบรายจ่าย จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 9,461,300.00 9,461,300.00 6,584,138.77 69.59 

งบบุคลากร 4,841,540.00 4,841,540.00 3,986,939.33 82.35 

งบรายจ่ายอ่ืน 481,781.00 481,781.00 283,000.00 58.74 

งบลงทุน 2,044,000.00 2,044,000.00 0 0 

งบอุดหนุน 1,591,619.00 1,591,619.00 841,388.00 52.86 

รวม 18,420,240.00 18,420,240.00 11,695,466.10 63.49 
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สรุปภาพรวม 
งบรายจ่าย จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 

งบด าเนินงาน 9,461,300.00 9,461,300.00 6,584,138.77 69.59 

งบบุคลากร 6,714,630.00 6,714,630.00 5,908,929.33 88 

งบรายจ่ายอ่ืน 481,781.00 481,781.00 283,000.00 58.74 

งบลงทุน 2,044,000.00 2,044,000.00 0 0 

งบอุดหนุน 3,024,939.00 3,024,939.00 2,250,872.59 74.41 

รวม 21,726,650.00 21,726,650.00 15,026,940.69 69.16 
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ภาพกิจกรรม/ เหตุการณ์ส าคัญ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมด าเนินการ มมส จับมือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี 
เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมด าเนินการ มมส จับมือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ด
เมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101 ในการน าผลงานนวัตกรรมแอปพลิเคชันไปใช้ในการ
เลี้ยงโค และการร่วมรักษาโรคระบาดลัมปีสกินในพ้ืนที ่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกความ
ตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” โดย
มีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ นายสนอง ดล
ประสิทธิ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น  2 คณะวิทยาศาสตร์ 
และ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet 

โดยตณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมด าเนินการภายใต้โครงการ SMART 101 ในการน าผลงานนวัตกรรม
แอปพลิเคชันไปใช้ในการเลี้ยงโค และการร่วมรักษาโรคระบาดลัมปีสกินในพ้ืนที ่
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์
โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease) กับเทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยในเขตพ้ืนที่เทศบาลท่าขอนยางมี
การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ เป็นจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหายและ
เดือดร้อน กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลท่าขอนยาง จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์
โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease) เพ่ือช่วยเหลือเกตรกรในพ้ืนที่ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ส่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ในเรื่องการให้ความรู้ ดูแล รักษา จัดการโรคลัมปีสกิน จ านวน  2 ท่าน คือ อ.น.สพ.วสุพล ชา
แท่น และ น.สพ.ปัณณธร บุตรศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ 

โดยในโครงการมีกิจกรรมปล่อยแถว kick off ทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัม
ปีสกินให้กับเกษตรกร การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและยุงบริเวณที่เลี้ยง การฉีดพ่นยาบนตัวโค การตรวจรั กษาสัตว์ป่วย
ด้วยโรคลัมปีสกินโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งออกบริการในเขตหมู่บ้านท่าขอนยาง บ้านดอนเวียงจันทร์ บ้านดอนสวน 
บ้านใคร่นุ่น บ้านดอนบม บ้านหัวขัว บ้านกุดร่อง บ้านวังหว้า มีสัตว์เข้ารับบริการประมาณ 320 ตัว ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการบูรณาการการท างาน ระหว่างสามภาคส่วน คือฝ่ายปกครอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะโรคระบาดลัมปีสกินในโคกระบือ และเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันโรคลัมปีสกินในชุมชน ต่อไป 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/

ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านระบบออนไลน์โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณาจารย์และ
บุคลากร เข้าร่วมประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยการประเมินเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิง
นวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ พร้อมทั้ง
รับฟังและเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมินผลการด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด “โครงการออกหน่วยบริการ
สุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ครั้งที ่ 1 ประจ าปี 2564” ณ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน เขตพื้นที่ในเมือง 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือ ให้บริการตรวจสุขภาพ ท าวัคซีน และให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพสัตว์ โดยเป็นการ
ช่วยเหลือแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพและการเลี้ยงดูแล ให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะมีการจัดโครงการนี้อีก 2 รอบ ใน 
          วันที่ 26 ก.ค.64 ณ กองทุนหมู่บ้าน ม.17 ต.นาสีนวน 
          วันที่ 16 ส.ค. 64 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มมส. เขตพ้ืนที่ขามเรียง 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกปฏิบัติงานรักษาและป้องกันโรคลัมปีสกิน 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว อ.น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา และ น.สพ.ปัณณธร 
บุตรศาสตร์ ได้บูรณาการการท างานในชุมชนร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

โดยชุ ดควบคุมป้ อ งกั น และก าจั ด โรคระบาดสั ตว์ เฉพ าะกิ จ  และส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั งห วั ด
มหาสารคาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม ปศุสัตว์อ าเภอบรบือ ในการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
Lactoperoxidase  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบรรเทาโรคลัมปี สกิน ในโค โดยเก็บตัวอย่างเลือดและตรวจสุขภาพโค
ทุกก่อนใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้การรักษาตามอาการและให้ค าแนะน าในการควบคุมป้องกันก าจัดโรคโดยมี
เกษตรกรเข้ารับบริการจ านวน 20 ราย ในพ้ืนที่ ต าบลหนองสิม ต าบลวังไชย ต าบลโนนแดง และต าบลโนนราษี 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
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โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 " ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะกรรมการกลางให้ค าปรึกษาสัญจร 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม ต้อนรับ
คณะกรรมการกลางให้ค าปรึกษาสัญจร เกี่ยวกับงานกิจการนิสิต 
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โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง และโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะประจ าปี 2564 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด "โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง ประจ าปี 2564" 
ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพ่ือเป็นการระลึกถึง
ความส าคัญของสัตว์ทดลอง ที่เปรียบเสมือน อาจารย์ให้ความรู้แก่นิสิตสัตวแพทย์ พร้อมทั้งเป็นการท าบุญเพ่ือเสริม
ความเป็นสิริมงคลแก่คณะ โดยการจัดโครงการจัดในรูปแบบ สถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
และในช่วงเวลา 13.30 น. ได้มีการจัด "โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564" 
โดยมีกิจกรรม Big cleaning day รอบคณะและในส านักงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาคณะให้สะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease) 

ระหว่างวันที่  22 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค -กระบือ (Lumpy skin 
disease) กับเทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

เนื่องด้วยในเขตพ้ืนที่เทศบาลท่าขอนยางมีการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ เป็นจ านวน
มาก ท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหายและเดือดร้อน กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลต าบลท่าขอนยาง จึงได้จัด
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค -กระบือ (Lumpy skin disease) เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในพ้ืนที่  ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการให้ความรู้ ดูแล รักษา 
จัดการโรคลัมปีสกิน จ านวน 2 ท่าน คือ อ.น.สพ.วสุพล ชาแท่น และ น.สพ.ปัณณธร บุตรศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน
ในโครงการ 

โดยในโครงการมีกิจกรรมปล่อยแถว kick off ทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน
ให้กับเกษตรกร การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและยุงบริเวณที่เลี้ยง การฉีดพ่นยาบนตัวโค การตรวจรักษาสัตว์ป่วยด้วย
โรคลัมปีสกินโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งออกบริการในเขตหมู่บ้านท่าขอนยาง บ้านดอนเวียงจันทร์ บ้านดอนสวน บ้าน
ใคร่นุ่น บ้านดอนบม บ้านหัวขัว บ้านกุดร่อง บ้านวังหว้า มีสัตว์เข้ารับบริการประมาณ 320 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นการบูรณาการการท างาน ระหว่างสามภาคส่วน คือฝ่ายปกครอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและทางมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะโรคระบาดลัมปีสกินในโคกระบือ และเป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันโรคลัมปีสกินในชุมชน ต่อไป 
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ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 The 5th MSU International Veterinary 
Conference “Update on infectious diseases: challenges and opportunities for veterinary 
practice” 

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการทาง
สัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้ งที่  5 The 5th MSU International Veterinary Conference “Update on 
infectious diseases: challenges and opportunities for veterinary practice” น าเสนอในหัวข้อหลัก “ตาม
ติดสถานการณ์โรคติดเชื้อ : โอกาสและความท้าทายส าหรับสัตวแพทย์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิต 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสามารถสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ เพื่อมาปรับ
ใช้ในชีวิต และวางแผนความก้าวหน้าหรือพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม
ประเทศอ่ืน โดยในปีนี้เป็นปีที่มีประเด็นน่าสนใจเรื่องโรคติดเชื้อในสัตว์ชนิดต่าง ๆ จึงน าเสนอในหัวข้อหลัก “ตามติด
สถานการณ์โรคติดเชื้อ: โอกาสและความท้าทายส าหรับสัตวแพทย์” 

ภายในงานรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรสายวิชาสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์จากต่างประเทศ ตลอดจน
เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพสัตวแพทย์และปศุสัตว์ทั้งใน
และต่างประเทศ มีคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการน าเสนอออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 (ผ่าน
โปรแกรมช่องทางออนไลน์) 
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โครงการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2564 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการร่วมสืบสานประเพณี

สงกรานต์ รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่
ในเมือง 

 
 
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ มมส ประจ าปี 2564 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2564 ณ บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU) ระหว่าง ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นพดล ปิ่นทอง ผู้อ านวยการส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา (ผอ.สทพ.นทพ.) ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ,พันเอก เอกราช อินทรักษ์ รองผอ.สทพ.นทพ. 
(ฝ่ายบริหาร) และ พันเอก บัญชา หะรินเดช รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. และคณะ เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ 
อินทรก าแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. และผู้บริหาร ในคณะร่วมเป็นสักขีพยาน 

ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โค กระบือและสัตว์เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ตามมาอีกในอนาคต ซึ่งคณะสัตวแพทยศาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมให้ความร่วมมือกับส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือเป็น
การท างานสนองนโยบายและพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรและปศุสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นไปในทุก 
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โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง  
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

มหาสารคาม ศูนย์วิจัยการผสมเทียมขอนแก่น  

 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเยี่ยมชม รพ.สัตว์เขต
พื้นที่นาสีนวน 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการเยี่ยมชม โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอนเขตพ้ืนที่นาสีนวน 

            

 

 

 

 

โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด "โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 " 

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโครงการ อบรมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการ อบรมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ อบรมการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

 
 

 

 

โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ จัด “โครงการ

ฝึกซ้อมบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563” ณ ลานฟ้าหม่น คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
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ปฏิบัติการ ถ่ายฝากตัวอ่อน เพื่อท่ีจะท า OPU / IVF 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่นและ

เชียงใหม่และส่วนของเอกชนคือมิตรเชียงยืนฟาร์มลงมือปฏิบัติการ ถ่ายฝากตัวอ่อน เพ่ือที่จะท า OPU/ IVF เป็น
ขั้นตอนถัดไป มีการฝึกปฏิบัติ และการเรียนการสอนจากหน่วยสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

         
 
 
VET MSU Open House 2020 

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 
(MSU Open House 2020) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝันด้วยตัวคุณเองที่ MSU” 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง 

 

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ฯ ณ จ.น่าน 
เมื่อวันที่ 16-18 พ.ย. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม "โครงการสัตว

แพทย์พระราชทานในพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" 
ณ จ.น่าน 
 

 

 

 

 
สัมนาวิชาการเรื่อง "การสร้างภูมิคุ้มกัน FMD ในยุค FTA" 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท อ๊อคตา เมมโมเรียล จ ากัด บริษัท 
เอพีเอ็มอาหารสัตว์ จ ากัด จัดการประชุมสัมนาวิชาการเรื่อง "การสร้างภูมิคุ้มกัน FMD ในยุค FTA" ณ ห้องประชุม 
โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน พ้ืนที่ นาสีนวน 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม แนะแนวการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

แห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจ าปี 2563 

เมื่อวันที่ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐิน
สามัคคี ประจ าปี 2563 ทอดถวายวัดดอนสวน ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผลงานนิสิต 
1. รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจ าปีการศึกษา 2563  

ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ แสงทอง นิสิตชั้นปีที่ 6 
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2. รางวัลนิสิตต้นแบบ (MSU FOR ALL) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ  
ได้แก่ นางสาวปนัดดา เจียรศิริสมบรูณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรก าแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ผศ.ดร. สุภาวด ีปิระเต             รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ 

อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุริโสตะโย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน               รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
อ.สพ.ญ. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน 

นางพรทิพย์ พันธุมชัย   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
                                                     

 

สนับสนุนข้อมูล 

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

ผู้จัดท า 

นางสาวสิริพร  นิลดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ภาพประกอบ 

นายสกานท์  พิริยะพงษ์ศักดิ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

 


