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สารจากคณบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 ตุลาคม 2560) นับเป็นช่วงเวลา

ที่กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาคณะ 

ให้บรรลุตามนโยบายการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มเข้ามา 

รับต�าแหน่ง ซ่ึงก�าหนดไว้ในแผนงาน 3 ส่วน ด้วยกันคือ แผนงานเร่งด่วน ได้แก ่

การก่อสร้างโรงพยาบาลสตัว์เพ่ือการเรียนการสอนเขตพ้ืนทีน่าสีนวน การวางระบบ

ส�านกัวจิยัและบรกิารวชิาการเพือ่การบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ แผนงานหลกั

ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2561)  

การส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผล

งานทางวิชาการเพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การปรับปรุงและ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น และแผนงานรอง ได้แก่ การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน

และสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาจารย์และนิสิตของคณะ ผลการ

ด�าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาการด�าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ  ที่วางไว้ได้มี

ความคบืหน้าเป็นทีน่่าพอใจและการด�าเนนิงานของคณะด้านต่าง ๆ  มคีวามก้าวหน้า

ตามล�าดับ เนื่องจากคณะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วนทั้งบุคลากร 

ของคณะ กรรมการประจ�าคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ คณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลยั และสภามหาวทิยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์หวังเป็นอย่างยิง่

ว่าจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้น 

ด้วยดีตลอด

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช 
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บทสรุปผู้บริหาร
 ภายใต้การดำาเนินงานตามภารกิจหลักท่ีสำาคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) สรุปได้ดังนี้

1. ด้านผลิตบัณฑิต
 คณะเปิดสอน จ�านวน 1 หลกัสตูร คอื หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ซ่ึงมนีสิิตเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 40 คน รวมจ�านวนนิสิตทั้งสิ้น 133 คน และคณะได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

จ�านวน 7 โครงการ คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม และโครงการเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู ้

และประสบการณ์ในการเรียน จ�านวน 14 โครงการ และนิสิตของคณะได้รับทุนการศึกษา ทุนรายปี จ�านวน 1 ทุน 

ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ�านวน 17 ทุน และกองทุน กรอ. จ�านวน 16 ทุน

2. ด้านวิจัย 
 คณะได้รับจัดสรรทุนวิจัยส�าหรับอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย จ�านวน 12 ทุน ได้แก่ ทุนวิจัยจากภายใน 

จ�านวน 9 ทนุ และทนุวจิยัจากภายนอก จ�านวน 3 ทนุ จ�านวนเงินทัง้สิน้ 1,056,500 บาท ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ จ�านวน 14 เรื่อง 

3. ด้านบริการวิชาการ
 คณะได้จัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการท้ังสิ้น จ�านวน 2 โครงการ และมีแหล่งให้บริการวิชาการ 

จ�านวน 1 แหล่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน

4. ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
 คณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมภายในคณะ มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ�านวน 6 โครงการ

5. ด้านการบริหารจัดการ
 คณะมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 88 อัตรา  จ�าแนกเป็นสายวิชาการ  จ�านวน 41 คน สายสนับสนุน จ�านวน 47 คน 

แบ่งเป็น อาจารย์ จ�านวน 41 คน นักวิทยาศาสตร์ จ�านวน 15 คน นายสัตวแพทย์ จ�านวน 2 คน และบุคลากร 

ประจ�าส�านกังานฯ จ�านวน 30 คน คณะได้รบังบประมาณจดัสรรเพือ่ใช้ในการพฒันาคณะในด้านต่าง ๆ  เพือ่บรรลภุารกจิ

หลักท่ีส�าคัญ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 65,195,230 บาท (หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

จ�าแนกเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน จ�านวน 2,896,300 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) และ

งบประมาณเงินรายได้ จ�านวน 62,298,930 บาท (หกสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

ซึ่งเงินรายได้จ�าแนกเป็นเงินรายได้คณะ จ�านวนเงิน 4,903,530 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

และเงินรายได้ (สะสม) จ�านวนเงิน 57,395,400 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6. ผลการประเมิน
 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์อยู่ในระดับดี (คะแนน 4.35)
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 การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ถูกก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(2549-2552) จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยหลักการ และเหตุผล 

ตามเจตนารมณ์ของการปฎิรูปการศึกษา ประกอบกับปัญหาและความต้องการสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตร 

ด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนความต้องการของประเทศชาติ มหาวิทยาลัย

มหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ได้แยกส่วน 

สาขาเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ของคณะเทคโนโลย ีในส่วนของหลกัสตูรและบคุลากร พร้อมทัง้ทรพัย์สนิมาสงักดัในโครงการ

จัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์ม) 

มหาวทิยาลยัซึง่เป็นหน่วยเสรมิศกึษาของคณะสตัวแพทยศาสตร์และสตัวศาสตร์ เป็นแหล่งสนบัสนนุในด้านการฝึกปฏบิตั ิ

ในส่วนของหลกัสตูรน้ัน ปรบัปรงุจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารผลติสตัว์) และวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ของสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี ไปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

และสัตวศาสตร์ ตามล�าดับ และในระยะแรกนี้ได้จัดให้มีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้นใหม่อีก 1 หลักสูตร 

และยังจัดให้มีโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติ   

 ในปีการศกึษา 2548 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้แต่งตัง้คณะท�างานขึน้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการในการ

ยกร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการด�าเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตว

ศาสตร์ขึ้น นอกเหนือไปจากคณะท�างานปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิตที่ด�าเนินการอยู่แล้วให้มีมาตรฐานมากยิ่ง

ขึ้น ในปีงบประมาณ 2550 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ยังได้เสนอขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตว

ศาสตร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/ 2550 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ไปก่อน ซึ่งหากมีความพร้อมจึงน�ากลับมา

เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจัดตั้งเป็นคณะต่อไป 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้รับอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้ง  

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการสมควรให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบัน

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/ 2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง  

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Veterinary and  

Animal Sciences” 

ข้อมูลพื้นฐานของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
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 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ลงนามโดย  

พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท�าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 

ได้มีมติเปลี่ยนชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 4 

แห่งพระราชบญัญตักิารบรหิารส่วนงานภายในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/ 2555 

เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2555 จงึมมีตใิห้จดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารส่วนงานภายในของสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.2550 และให้เรียกชือ่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เป็นภาษาองักฤษว่า “Faculty of Veterinay Sciences” ทัง้นี ้ต้ังแต่วันที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ประกาศ 

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ลงนามโดยศาสตราจารย์พิเศษ อักขราทร จุฬารัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปรัชญา   วิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม 

วิสัยทัศน์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นน�าในการผลิตบัณฑิตสัตว

แพทยศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศภายใน 4 ปีมุ่งเน้น

บริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์สู่ชุมชน 

พันธกิจ   1) ผลติบัณฑิตสตัวแพทย์ทีม่คีวามรู ้ความสามารถโดยมุง่เน้นผลติบณัฑติทีพ่งึประสงค์ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 2) ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน  

การบริการวิชาการ และน�าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนและสังคม

 3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคอีสาน

 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ ์

  มาตรฐานสภาวิชาชีพการสัตวแพทย์และตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา

 2) การวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรู้และพฒันานวตักรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่หรอืใช้ประโยชน์กบัชมุชน 

  และสังคม

 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 4) ส่งเสรมิการน�าทุนทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม และภมูปัิญญาท้องถิน่ ไปใช้ประโยชน์อย่าง 

  ยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

 5) พฒันาระบบบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ และยกระดบัการบรหิารจดัการคณะสตัวแพทยศาสตร์  

  ตามหลักธรรมาภิบาล

 6) ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ให้ได้รบัการยอมรบั 

  และพัฒนาเป็นมหาลัยในระดับสากล

 7) พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
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โครงสร้างการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะกรรมการประจ�าคณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ฯ

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

หัวหน้าสำานักวิชาการ หัวหน้าสำานักวิจัย

และบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
หัวหน้าสำานักงานเลขานุการฯ

งานบริหารทั่วไป หลักสูตร สพ.บ.

ศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
งานนโยบายและแผน งบประมาณ

ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการให้บริการงานประกันคุณภาพการศึกษา กพร.

ความเสี่ยง และการจัดการความรู้
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง

งานบริการการศึกษา

งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

โรงพยาบาลสัตว์เพืื่อการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
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คณะกรรมการประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์
(สิงหาคม 2559 – กันยายน 2560)

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช 
คณบดี

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง
รองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ

กรรมการ

รศ.ดร. พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

 อ.สพ.ญ. ธันยกร ชลาลัย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

เพื่อการเรียนการสอน 
กรรมการ

 อ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุง่สทิธชัิย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

น.สพ. อิสระ ปัญญาวรรณ
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

กรรมการ

ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข
 หัวหน้าส�านักวิชาการ

กรรมการ

นางพรทิพย์ พันธุมชัย
หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.สพ. อุดม เจือจันทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กรรมการ

ผศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต
หัวหน้าส�านักวิจัย

และบริการวิชาการทางสัตวแพทย์  
กรรมการ

อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด
รองคณบดีฝ่ายนิสิต
และกิจการพิเศษ 

กรรมการ
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หน่วยงานภายในและหมายเลขโทรศัพท์

 1. สำานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์

  โทรศัพท์ โทรสาร 0 - 4371 - 2832  เบอร์โทรภายใน 6181

  1.1 ห้องคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  เบอร์โทรภายใน 6185

  1.2 ห้องสำานักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย

   งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานธุรการ เบอร์โทรภายใน 6183

   งานนโยบาย แผน งบประมาณ และงานบุคคล เบอร์โทรภายใน 6179

  1.3 ห้องสำานักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์  เบอร์โทรภายใน 6186

  1.4 ห้องโสตทัศนศึกษาและงานห้องสมุด  เบอร์โทรภายใน 6190

 2. โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน โทร. 0 - 4372 - 2834 เบอร์โทรภายใน 6188

 3. สำานักวิชาการ   เบอร์โทรภายใน 6189
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สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
ด้านผลิตบัณฑิต

หลักสูตร
กลุ่มสาขา ระดับปริญญา หลักสูตรและสาขาวิชา ครั้งที่/วัน/ประชุมสภา

1. หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ 4/2556 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2556

2. หลักสูตรใหม่   

3. หลักสูตรปรับปรุง ปริญญาตรี สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ 4/2556 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2556

4. หลักสูตรนานาชาติ - - -

จ�านวนนิสิต

สาขาวิชา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ปกติ ต่อเนื่อง

นิสิตใหม่     
สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 40 - - - 40
นิสิตรวม

สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 133 - - - 133

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

17-18 กรกฎาคม 2560 โครงการรบัการประเมนิการประกันคุณภาพหลกัสตูร
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ

4,000

17 พฤษภาคม 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศ และงาน Bye-nior 30,000

14 มีนาคม 2560 โครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2559

4,000

26 และ 30 มกราคม 13 กุมภาพันธ์
23 มิถุนายน 2560

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบสัมภาษณ์ 
(ระบบรับตรง) ประจ�าปีการศึกษา 2560

3,000

14 กรกฎาคม 2560 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและ
การวัดผล

5,000

26 – 27 มกราคม 2560 โครงการสัมนาสัญจร ครั้งที่ 3 ศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ เจาะลึกการสอบประเมินฯ ที่นี่มี  
ค�าตอบ

17,700
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นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ ผลงานนิสิต
ชื่อ - นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

น.สพ.คริสโตเฟอร์ เจมส์ สต๊อต Best Poster Award – First Place  งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 2nd MSU International 
Veterinary Conference 
“Animal Health and  
Production”

17-18 
กรกฎาคม 

2560

นายมารุต กวดนอกนางสาวศริกิญัญา 
จันทะรังสี นายวสุ อุดมทรัพย์

Best Poster Award – Honorable 
mention

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 2nd MSU International 
Veterinary Conference 
“Animal Health and  
Production”

17-18 
กรกฎาคม 

2560

นายวรพล ทองสง่า
นางสาวธัญสุดา วงศ์ยา

1. รางวัลชนะเลิศ คู่ผสม 
2. รางวัลรองชนะเลิศ ทีมชาย 
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่การ
แข่งขนักฬีาแบดมนิตนั ในการแข่งขัน
กฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่45 สงขลาเกมส์

จังหวัดสงขลา 20-30 
มิถุนายน 
2560

กิจกรรมพัฒนานิสิต (ปีงบประมาณ 2560)
โครงการ/ กิจกรรมของนิสิต

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด สถานที่
ผู้เข้าร่วม

(คน)
งบประมาณ 

(บาท)

โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมงาน
พระราชทานปรญิญาบตัรคืนสูเ่หย้าศิษย์
เก่าสัตวแพทย์

10-12 ธันวาคม 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

241 100,000

โครงการเชื่อมความสัมพันธ์นิสิตและ
บุคลากรในคณะ

28 ธันวาคม 2559 สโมสรบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

220 35,000

โครงการ 1 ชมรม 1 กิจกรรม 31 ตุลาคม 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

80 30,000

โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 9 19 กุมภาพันธ์ 2560 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

120 10,000

โครงการ VET Big Cleaning Day 
เฉลิมพระเกียรติ

20 ตุลาคม 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

114 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

17-18 กรกฎาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

70 5,000

โครงการน�าเสอนผลงานของนิสติสตัวแพทย์ 17-18 กรกฎาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

70 5,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 กรกฎาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

100 -
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ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี ที่จัด สถานที่
ผู้เข้าร่วม

(คน)
งบประมาณ 

(บาท)

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนิสิตคู่คุณธรรมจริยธรรมต้านยา
เสพติด ประจ�าปีการศึกษา 2559

21 เมษายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26 3,000

โครงการฝึกความช�านาญทางวชิาชพีภาค
ฤดูร้อน ประจ�าปีการศึกษา 2559

16 พฤษภาคม  60 – 21 
กรกฎาคม 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

90 5,000

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประจ�าปีการศึกษา 2559

17 พฤษภาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

111 30,000

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ�าปี
การศึกษา 2560

25 กรกฎาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

100 10,000

โครงการสานสมัพนัธ์ผูป้กครองและศิษย์
เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

25 กรกฎาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

103 5,000

โครงการสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ
นิสิตเรียนดี

31 สิงหาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

150 10,000

ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี)
ชื่อ-นามสกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จำานวนทุน รวมเป็นเงิน

นางสาวลัดดาวรรณ สีทองสา ทนุรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 4,000 บาท 1 ทุน 4,000 บาท
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ด้านการวิจัย 

โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์

ชื่อโครงการ

ประเภท งบประมาณ (จำานวน)

งบประมาณ ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัยงบแผ่นดิน
(บาท)

งบเงินรายได้
(บาท)

ภายนอก
(บาท)

1. ความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4,000 4,000 นายพีรพัฒน์ 
นาคีภัย

2. ประสทิธภิาพของยาไอเวอร์เมคตินต่อ
พยาธิในระบบทางเดนิอาหารในม้าทีเ่ลีย้ง
ในจังหวัดมหาสารคาม

39,000 39,000 อ.น.สพ.พงษ์ปรีชา 
มาลาเหลือง

3. การเปลีย่นแปลงทางสรรีวิทยา ความเครยีด 
ภาวะเครยีดออกซเิดชนัและความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดหลังการ
ผ่าตัดท�าหมันสุนัขเพศเมียโดยวิธีการ
ผ่าตัดเอารังไข่และมดลูกออก

39,000 39,000 อ.สพ.ญ.กนษิรนินญ์ 
สกุลเดช

4. ผลของสารสกัดจากเมล็ดเชียต่อการ
หายของแผลในหนูไมซ์

39,000 39,000 อ.น.สพ.ธนากร 
พินทะปะกัง

5. ผลของระยะเวลาต่อการเปลีย่นแปลง
ทางสรรีวทิยา ความเครยีด ภาวะเครยีด
ออกซเิดชนัและความสามารถในการต้าน
อนมุลูอสิระทัง้หมดหลงัการผ่าตดัท�าหมนั
สุนัขเพศผู้

39,000 39,000 รศ.น.สพ.ดร.วรพล 
เองวานิช

6. หลกัฐานทางชวีโมเลกลุและการจ�าแนก
ชนิดของพยาธิสตรองจิลอยด์ในสุนัข  

20,000 20,000 ผศ.ดร.สุภาวดี
ปิระเต

7. ผลของวิตามินดีต่อโปรตีนต้านเชื้อ
แบคทีเรียและกระบวนการ phagocy-
tosis ของเซลล์เม็ดเลอืดขาวในโคนมใน
ระยะก�าลังให้นม

300,000 300,000 อ.น.สพ.ดร.ปองพล  
พงไธสงค์

8. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ฟาร์มโคนมด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร์และโปรแกรมการ
จัดการฟาร์ม

276,500 276,500 ผศ.น.สพ.ดร.
มนกานต์  
อินทรก�าแหง

9. อทิธิพลของฮอร์โมนอนิซลูนิ-ไลค์ โกรธ
แฟคเตอร์-I ต่อการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ 
และการตอบสนองต่อการสมัผสัพ่อสกุร
ของสุกรสาวทดแทน

300,000 300,000 ผศ.น.สพ.ดร.
อตถพร รุ่งสิทธิชัย

รวม 300,000 160,000 596,500 1,056,500
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บทความที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์
ว/ ด/ ป ฉบับที ่

ลงบทความ

Amornrat juasook, 
Thidarut Boonmars, 
Pranee Sriraj, Ratchadawan 
Aukkanimart, Pakkayanee 
Sudsan, Anothai Phaetkit, 
Sirintip Boonjaraspinyo, 
Wanchai Maleewong

Prevalence of Tick-borne Pathogens 
in Quarantined Dogs at Nakornpranom 
Animal Quarntine Station

Mahanakorn Veterinary 
Medicine Journal

January-June 
-16, 11 (1): 1-9

Sukanya Leethongdee, 
Muhammad Khalid, Rex J. 
Scaramuzzi

The effect of the intracervical  
administration of FSH or LH on the 
levels of hyaluronan, COX2, and 
COX2 mRNA in the cervix of the 
nonpregnant ewe

Theriogenology December-
16, 86: 2244-
2253

Wichaporn Lerdweeraphon The roles of heat shock proteins 
70 in enhancing the productive 
performances of livestock animals

Chiang Mai Veterinary 
Journal 

January-
17, 15(1): 1-14

Worapol Aengwanich and 
Thongchai Boonsorn

Effect of Tannic Acid Extracted from 
Cassava (Manihot esculenta Crantz) 
Leaves on Productive Performance, 
Intestinal Microorganisms and  
Villi Morphometry in Broilers:  
A Preliminary Study

International Journal of 
Poultry Science 

January-
17, 16: 50-55

K. Saeng-chuto, 
A. Lorsirigool, 
G. Temeeyasen, D. T. Vui, 
C. J. Stott, A. Madapong, 
T. Tripipat, M. Wegner, 
M. Intrakamhaeng, 
W. Chongcharoen, 
A. Tantituvanont, 
P. Kaewprommal,           
J. Piriyapongsa and 
D. Nilubol

Different Lineage of Porcine  
Deltacoronavirus in Thailand,  
Vietnam and Lao PDR in 2015

Transboundary and 
Emerg ing  D i seases  
Journal

February-
17, 64(1): 3-10

Nutthee Am-In and 
Atthaporn Roongsitthichai

Ameliorative effects of exogenous 
gonadotropins on reproductive 
profiles of replacement gilts 
with delayed puberty in a farm in 
Thailand

Japanese Journal of 
Veterinary Research 

February-17, 
65(1): 45-50
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ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์
ว/ ด/ ป ฉบับที ่

ลงบทความ

E. Olanratmanee, 
A. Phornpunyanuruk, 
C. Sanguankaew, 
P.Tongsangiam, S. Foyhirun, 
W. Boonpitak,
A. Roongsitthichai

The Association among Age of 
Mummified Fetus, Backfat Thickness 
at Farrowing and Parity Number in 
Thai Swine Commercial Herds

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine

March-17, 
47: 5-6

E. Olanratmanee, 
A. Phornpunyanuruk, 
C. Sanguankaew, 
P. Tongsangiam,
S. Foyhirun, W. Boonpitak,                              
A. Roongsitthichai

The Effect of Backfat Thickness at 
Farrowing on the Percentage of 
Mummified Fetus and Stillborn 
Piglet per Litter in Swine Commercial 
Herds.

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine

March-17, 
47: 25-26

W. Yippaditr, 
N. Poonsubcharoen, W. Yala, 
A. Roongsitthichai

Pulmonary Lobectomy in Dog The Thai Journal of 
Veterinary Medicine

March-17, 
47: 193-194

W. Yippaditr, 
N.Poonsubcharoen,
W. Yala, 
A. Roongsitthichai

Treatment of Idiopathic Canine 
Chylothorax with Thoracic Duct 
Ligation, Pericardiectomy, and 
Omentalization

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 

March-17, 
47: 207-209

R. Yodsheewan, 
P. Sanyathitiseree,                  
A. Roongsitthichai

The Manifestation of Macaque’s 
Tuberculosis in Western Thailand.

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine

March-17, 
47: 267-268

R. Yodsheewan, 
A. Archawakulathep,            
B. Lorsunyaluck, 
A. Roongsitthichai

Diagnosis of Uterine Tumor in 
Geoffroy’s Marmoset

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine

March-17, 
47: 291-292

Supawadee Piratae, 
Benjawan Sae-chue, 
Pratch Sukumolanan, 
Aphinan Phosri

Molecular detection of blood 
pathogens and their impacts on 
levels of packed cell volume in 
stray dogs
from Thailand

Asian Pacific Journal of 
Tropical Disease

April-17, 
7(4): 233-236

A. Juasook, W. Aengwanich, 
T. Chalalai, N.Watwiengkam, 
T. Asawapattanakul and 
W. Promsud

Changes in Sporulation, Packed 
Cell Volume, Malondialdehyde 
Level ,  Fecal  Oocyst  Count 
and Histopathology of Eimeria  
tenella-infected Broilers Treated 
with Pineapple (Ananas comosus) 
Crude Extracts

International Journal of 
Poultry Science 

May-17, 1-7
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

ผู้เขียน
ชื่อบทความที่ได้รับการอ้างอิง

ชื่อวารสาร เล่มที่ เลขหน้า ปีที่ตีพิมพ์

ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร 

รุ่งสิทธิชัย

Atthaporn Roongsitthichai, Padet Tummaruk. Importance of backfat thickness 

to reproductive performance in female pigs. Thai Journal of Veterinary 

Medicine. 44(2), 171-178. 2014

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา 

ลีทองดี 

S. Leethongdee, M. Khalid, RJ. Scaramuzzi. The Effect of the Intracervical 

Application of Follicle Stimulating Hormone or Luteinizing Hormone on the 

Pattern of Expression of Gonadotrophin Receptors in the Cervix of 

Non-Pregnant Ewes. 49(4), 0936-6768. 2014                                

ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร 

รุ่งสิทธิชัย

N. Prapaiwan, T. Tharasanit, S. Pumjachaipornpol, D.Yamtang, A. Roongsitthichai, 

W. Moonarmart, K.Kaeoket and S. Manee-in. Low-density Lipoprotein Improves 

Motility and Plasma Membrane Integrity of Cryopreserved Canine Epididymal 

Spermatozoa. 29(5), 646-651. 2016
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ด้านบริการวิชาการ 

โครงการ/ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ

จ่ายจริง

(บาท)

งบประมาณ

ที่ได้รับ

(บาท)

18 -19

มีนาคม 2560

โครงการควบคมุโรคพษิสนุขับ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เขตพืน้ทีใ่นเมอืง และเขตพืน้ที่

ขามเรียง

111 3,920 5,300

17-18 

กรกฏาคม 

2560

โครงการประชมุวชิาการระดับ

นานาชาต ิประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม (เขตพืน้ทีใ่นเมอืง)

194 147,629 180,000

10 กุมภาพันธ์ 

- 30 กันยายน 

2560

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพฟาร์ม

โคนมเพือ่ขยายผลด้านการเลีย้ง

และการจัดการในกลุ่มผู้เลี้ยง

โคนมจังหวัดมหาสารคาม

ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ผู ้เลี้ยง

โคนมมหาสารคาม ได้แก่ ฟาร์ม

ในกลุม่บ้านศรสีขุ ต.ศรสีขุ และ

ฟาร์มในกลุ่มบ้านโนนค้อพฒันา 

ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  

จ.มหาสารคาม

47 11,480 70,000
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ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/ กิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/ เดือน/ ปี ชื่อกิจกรรม/ โครงการ
จำานวนผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ 

(บาท)

1 กันยายน 2560 โครงการท�าบุญสัตว์ทดลองวันคล้ายวันสถาปนา

คณะฯ

102 10,000 

1 กันยายน 2560 โครงการไหว้ครแูละรบัมอบเครือ่งแบบคลนิกิ ประจ�า

ปีการศึกษา 2559

157 10,000 

1 มกราคม – 30 กันยายน 2560 โครงการหนึง่คณะหนึง่ศลิปวฒันธรรม ชือ่ โครงการ

ศึกษาภูมิปัญญาการดูแลสัตว์เลี้ยง

170 5,000 

13-14 พฤศจิกายน 2560 โครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 5,000 

6 มกราคม 2560 โครงการท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่คณะ

สัตวแพทยศาสตร์

70 9,000 

26-27 กรกฎาคม 2560 โครงการถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน�า้ฝนเนือ่ง

ในเทศกาลเข้าพรรษา

21 8,000 

26 - 27 ตุลาคม 2559 โครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ�าปี 2560

50 5,000

มกราคม – สิงหาคม 2560 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 104 50,000

15-16 มีนาคม 2560 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 65 5,000

11 เมษายน 2560 โครงการสบืสานประเพณสีงกรานต์ รดน�า้ด�าหวัขอ

พรผู้สูงอายุ

116 15,000

13-14 กรกฎาคม2560 โครงการถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน�า้ฝนเนือ่ง

ในเทศกาลเข้าพรรษา

21 5,000

31 สิงหาคม 2560 โครงการท�าบุญสัตว์ทดลองและไหว้ครู

ประจ�าปี 2560

161 15,000
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ด้านการบริหารจัดการ
จ�านวนบุคลากร

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ ประจำา ราชการ ชั่วคราว

2 0 1 41 6 0 0 1 34

จ�านวนอาจารย์
จำาแนกตามวุฒิการศึกษา จำาแนกตามตำาแหน่งวิชาการ

ป. ตรี ป. โท ป. เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.
21 10 10 35 5 1 0

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและ 
ต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับการ
ศึกษา

ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จำานวนทุน

ปริญญาเอก

1 นายจรูญ วันดี กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย สาขา
เภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1

2 น.ส. ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง ทุน Japanese Government  
(Monbukagakusho) scholarship 
สาขาปรสิตวิทยา

Graduate School of 
Medicine, Gifu University 
ประเทศญี่ปุ่น

1

3 น.ส. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย สาขา  
พยาธิชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1

4 น.ส. มนฑิรา ยศพล กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย สาขา
สัตวแพทย์ประยุกต์

Granduate School of 
Medicine, Gifu University 
ประเทศญี่ปุ่น

1

5 นายรัตนตรัย ไชยสิงห์ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: 
MEXT) สาขา Basic Veterinary 
Science

Tottori University ประเทศ
ญี่ปุ่น

1

6 นายธฤต ปุริโสตะโย ทนุกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) สาขา 
Environmental & Evolutionary 
Biology

University of Glasgow 
สหราชอาณาจักร

1

7 นายชยานนท์ ชมภูแสน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย สาขา 
Veterinary and Animal Sciences, 
Veterinary Clinical Sciences

University of Copenha-
gen ราชอาณาจกัรเดนมาร์ค

1
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ระดับการ
ศึกษา

ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จำานวนทุน

ปริญญาโท

1 น.ส. ไพลิน จินากูล กองทนุพฒันามหาวทิยาลยั สาขาวชิา
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 1

2 น.ส. ปวรัชญ์ จันทรเจริญ กองทนุพฒันามหาวทิยาลยั สาขาวชิา
เภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล 1

3 นายวสุพล ชาแท่น กองทนุพฒันามหาวทิยาลยั สาขาวชิา
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 1

4 น.ส. ศริลิกัษณ์ จนัทอตุสาห์ กองทนุพฒันามหาวทิยาลยั สาขาวชิา
ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1

5 นายอดิเทพ คอลพุทธา กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย สาขา
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
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งบประมาณเงินแผ่นดิน

 รายการ สำานักงาน

งบบุคลากร 1,333,500.00 

 - เงินเดือน 1,333,500.00

งบดำาเนินงาน 722,800.00

 - ค่าวัสดุการศึกษา 433,680.00

 - วัสดุส�านักงาน 289,120.00

งบอุดหนุน 720,000

 - เงินอุดหนุนการฉีดวัคซีนส�าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ 720,000

งบรายจ่ายอื่น 120,000

 - โครงการขยายผลการเพิม่ประสิทธภิาพฟาร์มโคนม เพือ่ผลผลติทีม่คุีณภาพฯ 70,000

 - โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ 50,000

รวมทั้งสิ้น 2,896,300.00 

 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จ�านวนทั้งสิ้น 2,896,300 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพัน

สามร้อยบาท) แบ่งตามจัดสรรได้ดังนี้ 

 งบบุคลากร 1,333,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 46.04 

งบด�าเนินงาน 722,800 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 24.96  

 งบเงนิอดุหนนุ 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมืน่บาท) คดิเป็นร้อยละ 24.86 และงบรายจ่ายอืน่ 120,000 บาท  

(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 4.14 ตามจัดสรร

1

1

2
2

3

3

4

4

 รูปแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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งบประมาณเงินรายได้

งบ-รายการ
รายได้คณะ

เงินสะสม รวมทั้งสิ้น
สนง./ รพส./ สนว. สพ.บ.

1. งบบุคลากร - - 5,277,800 5,277,800

2. งบดำาเนินงาน 1,934,005 1,626,250 4,495,110 8,055,365

 2.1 ค่าตอบแทน 549,600 257,200 1,055,600 1,862,400

 2.2 ค่าใช้สอย 437,805 1,069,018 1,745,000 3,251,823

 2.3 ค่าวัสดุ 893,800 296,032 1,694,510 2,884,342

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 52,800 4,000 - 56,800

3. งบลงทุน - 17,450 47,622,490 47,639,940

 3.1 ค่าครุภัณฑ์ - 17,450 372,490 389,940

 3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 47,250,000 47,250,000

4. งบอุดหนุน 1,169,468 - - 1,169,468

 4.1 อุดหนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 350,200 - - 350,200

 4.2 อุดหนุนพัฒนางานวิจัย 168,000 - - 168,000

 4.3 อุดหนุนกิจกรรมการ พัฒนานิสิต 209,100 - - 209,100

 4.4 อุดหนุนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 48,000 - - 48,000

 4.5 อุดหนุนบริการวิชาการ 180,300 - - 180,300

 4.6 อุดหนุนอื่น 213,868 - - 213,868

5. งบรายจ่ายอื่น 66,357 90,000 - 156,357

รวมทั้งสิ้น 3,169,830 1,733,700 57,395,400 62,298,930

 

หมายเหตุ: งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2560



Faculty of Veterinary Sciences
Mahasarakham University

 รายงานประจ�าปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25

สรุปงบประมาณเงินรายได้ที่คณะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เงินรายได้ส�านักงานเลขานุการ/ โรงพยาบาลสัตว์ฯ/ ส�านักวิจัยฯ 3,169,830 บาท

 เงินรายได้ สพบ. 1,733,700 บาท

 เงินสะสม (สมทบจากมหาวิทยาลัย) 57,395,400 บาท

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,298,930  บาท

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 62,298,930 บาท 

(หกสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาท ) แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 5,277,800 บาท (ห้าล้านสอง

แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 8.47 งบด�าเนินงาน 8,055,365 บาท (แปดล้านห้าหมื่นห้าพัน 

สามร้อยหกสิบห้าบาท) คิดเป็นร้อยละ 12.93 งบลงทุน 47,639,940 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันเก้า

ร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 76.47 งบอุดหนุน 1,169,468 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อย 

หกสิบแปดบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.88 และงบรายจ่ายอื่น 156,357 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาท)

คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามจัดสรร

1

2

33

4

4

5

5

2

1

รูปแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการประเมิน
 รายงานผลประกันคุณภาพการศกึษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายในเท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับดี

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำาเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

(P= บรรลุ
 ,´=ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

คะแนน
ประเมิน
กรรมการ

ผลการประเมินตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม

คะแนนเฉลี่ย 
3.01

3.58
3.58 P 3.58 3.58 ดี

1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ�า
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ  12
9

22.50 ´ 2.81 2.62 พอใช้
40

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ�า
คณะทีด่�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ  15
6

15.00 ´ 1.25 1.25
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน
40

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ�านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์
ประจ�า  

8 : 1คะแนน
116.39

-82.76 P 5 5 ดีมาก
27

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนิสิต
ระดับปริญญาตรี  

6  ข้อ 6 ข้อ P 5 5 ดีมาก

ตวับ่งชีท้ี ่1.6 กิจกรรมนสิติระดบั
ปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ P 5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

6 ข้อ 6 ข้อ P 5 5 ดีมาก

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 เงนิสนบัสนนุงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน
 50,000:1 

1,056,500 
39,129.63 ´ 3.91 3.91 ดี

27

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ�าและนกัวจัิย

ร้อยละ  30
13.60

34. % P 5 5 ดีมาก
40

ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 การบรกิารวชิาการ
แก่สังคม

6  ข้อ 6 ข้อ P 5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม

6 ข้อ 6 ข้อ P 5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพือ่การก�ากบัตดิตามผลลพัธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ

7 ข้อ  7 ข้อ P 5 5 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก�ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

6  ข้อ  5 ข้อ P 5 5 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.35 4.35
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เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปี
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลง
บันทึกความร่วมมือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย ์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดอุดรธานี
 โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร์  ไดร้่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สาธารณสุข 
จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานราชการภายในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพือ่ขบัเคลือ่นการปฏิบัตงิานร่วมกนัโดยมหีวัหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานเข้าร่วมประชมุเป็นสกัขพียาน

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมแม่น�้าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13“From Local to Global in the  
Context of Thailand 4.0 จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0” ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นิสิตคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ 6th Annual Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the 

Human-Environment Interface ร่วมกับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

นสิติจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว ณ วนอทุยานโกสมัพ ีอ�าเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยม ีProf. Dr. Randall 

C. Kyes ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Non-Human Primate จาก University of Washington และ วิทยากรจากคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ และคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยวทิยากรจาก สาขานิติวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอบรมและให้ค�าแนะน�า



Faculty of Veterinary Sciences
Mahasarakham University

 รายงานประจ�าปี 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29

 เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd 
MSU International Veterinary Conference “Animal Health and Production” ณ ห้องประชุมคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 โดยการประชุมวิชาการ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู ้ทรงคุณวุฒิ จากหลายประเทศในแถบ ASEAN 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสัตวแพทย์ จากทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศ พร้อมทั้ง นิสิต และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ด้านสัตวแพทย์ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาทางวิชาชีพ ได้น�าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการ ตลอดจนสร้างบรรยากาศวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้  
ระหว่างกัน
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 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.มนกานต์ 

อนิทรก�าแหง อาจารย์คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม พร้อมด้วยทีมนักวิจัย คิดค้น “สมาร์ท ดี  

ฟาร์เมอร์ แอพพลิเคชั่น” โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น  

ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้กับเกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคนม  

โดยจะช่วยการบันทึกพันธุ์ประวัติโค ข้อมูลการผสมพันธุ์ 

การคลอด ตรวจการเป็นสดัและการผสมเทียม การก�าหนด

ระยะเวลาพักการรีดนม (ดราย) บันทึกการเคลื่อนย้ายโค 

รวมถึงบันทึกการตรวจโรคและการรักษาโรค ซึ่งข้อมูล 

เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเวลา

ทีผ่่านมา รวมถงึการแจ้งเตอืนกจิกรรมทีจ่ะต้องด�าเนนิการ

ในแต่ละวันของเกษตรกรฟาร์มผู้เลี้ยงโค

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.มนกานต์ อนิทรก�าแหง เปิดเผยว่า “สมาร์ท ด ีฟาร์เมอร์ แอพพลเิคช่ัน” 

ได้น�ามาทดลองใช้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อเป็นคร้ังแรก โดยสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกมากถึง 70 ราย 

ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ที่เกษตรกรพบคือการลืมจดบันทึกข้อมูลโค หรือบางครั้งอาจจะบันทึกลงในกระดาษ/สมุด 

ที่เสี่ยงต่อการโดนน�้า และสูญหาย ซึ่งยากต่อการติดตามผลและได้ข้อมูลที่แท้จริงของโคเหล่านั้น
 นายธารารัตน์ ร่มแก้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ.มหาสารคาม เล่าว่า ปัญหาที่เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 
พบบ่อยก่อนท่ีจะมาทดลองใช้ระบบ “สมาร์ท ด ีฟาร์เมอร์ แอพพลเิคชัน่” คอืการจัดเกบ็ข้อมูลไม่เป็นระบบ เพราะบนัทกึ 
ข้อมูลโดยการเขียนใส่สมุด 
กระดาษ ท�าให้ลืมเขียนบ้าง 
กระดาษหายบ้าง การบนัทกึ
ไม่สม�่าเสมอ บางทีถึงเวลา
หมอผสมววัแล้วตัวเองไม่อยู่ 
หรือไปถึง วัวก็คลอดแล้ว 
ท�าให้เสียโอกาส กระทบไป
หลายเรื่อง แต่หลังจากใช้ 
แอพพลิเคชั่นนี้แล้ว ปัญหา
เหล่านัน้ก็หมดไป เม่ือคุน้เคย
การใช้ระบบทีส่ะดวก ทันสมยั 
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น นี้
สามารถใช้ได้กบัโทรศพัท์มอื
ถือทกุระบบ ซึง่ผูม้สีทิธิใ์ช้งาน
จะต้องมฟีาร์มเป็นของตนเอง  
หรอืเป็นสมาชิกของสหกรณ์
โคนม เม่ือเข้าสู่ระบบ แอพ
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พลิ เ คชั่ น จะ ข้ึ นหน ้ า จอ ให ้ ป ้ อนข ้ อมู ล  ไ ม ่ ว ่ า จ ะ เป ็ น ช่ื อสหกรณ ์ โ คนม  รหั สฟาร ์ ม  ชื่ อ ผู ้ ใช ้ ง าน 
เลขประจ�าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน จากนั้นจะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนและสามารถใช้งานในแอพพลิเคชั่น
ได้ ส่วนการแจ้งเตือนของระบบ จะประมวลข้อมูลการแจ้งเตือน 2 วิธี คือข้อมูลการแจ้งเตือนที่เกษตรกรก�าหนดไว้ใน
เมนูบันทึกเตือนความจ�า และข้อมูลการแจ้งเตือนจากการประมวลผลการตรวจท้องแม่โค ซ่ึงจะแจ้งเตือนก�าหนดการ
รวมถึงการแจ ้งเตือนก�าหนดการคลอด 
นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นนี้ สามารถบันทึก
ต�าแหน่งที่ตั้งของฟาร์มเป็น ละติจูดและ  
ลองจิจูด ซึ่งจะท�าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเช่น 
สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมฯ ได้ทราบ
ต�าแหน่งฟาร์ม เพื่อเดินทางมาปฏิบัติงาน 
ในฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว
 ปัจจุบัน “สมาร์ท ดี ฟาร์เมอร์  
แอพพลิเคชั่น” ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่  
เรยีบร้อยแล้วถอืเป็นข่าวดขีองพีน้่องเกษตรกร 
ในการน�าแอพพลิเคชั่นนี้ ไปใช้วิเคราะห์
ประสิทธิภาพฟาร์มตนเองให้มีความทันสมัย 
ในยุคสมาร์ท ฟาร์เมอร์ 4.0
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 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “พิธีไหว้ครู
และมอบเครือ่งแบบคลนิิก ประจ�าปีการศึกษา 2560 ” ณ อาคาร 6A คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 
พร้อมให้โอวาทและมอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตเรียนดี และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตผู้บ�าเพ็ญตนเองเพื่อส่วนรวม 
พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิต ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงพระคุณของครู อาจารย์ 
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และยังมีพิธีมอบเครื่องแบบคลินิก แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมตัว
เข้าสู่การเรียนในชั้นคลินิกของคณะสัตวแพทยศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 5 – 6 มกราคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าอวยพร  
ปีใหม่ ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานชิ คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร์ 
และคณะผู้บริหารเข้าร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ด�าเนินการวิพากษ์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) ณ ห้องประชมุ 1 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยมคีณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมจ�านวน 3 ท่าน คือ
 1. รองศาสตราจารย์ น.สพ. สมชัย พงศ์จรรยากุล ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. คณิต ชูคันหอม ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า ในการจัดท�าหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพการสัตวแพทย ์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
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 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
และเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยมีนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีภายในคณะ
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 เม่ือวันท่ี 20 -21 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ จ.กาฬสินธุ์

 โดยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

โครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ/ วิทยาลัย/ สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์

การคัดเลือกในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ส�าหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและ 

ความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด 
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 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปี 2560”  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          โดยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้อยู่ทีมสีเขียว และมีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง 

เซปักตะกร้อ ฟุตซอลชาย กรีฑา แชร์บอล บาสเกตบอล ว่ายน�้า รวมท้ังมีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์  

เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี การมีน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ภักดี เป็นประธานกรรมการ อาจารย์  

ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  จงสมชัย เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน
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 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ประจ�าปี 2560 “โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์” หัวข้อ “การท�ายาสมุนไพรส�าหรับใช้ในไก่”  
ณ บ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิด
โครงการ พร้อมท�าข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน โดยมี อ.ดร.วาสนา ศิริแสน เป็นวิทยากร ในการบรรยาย ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในสัตว์ พร้อมท้ังการท�ายาสมุนไพร ส�าหรับใช้ในไก่ รวมถึงองค์ความรู้อื่น ๆ ที่สืบทอดกันมา 
ทางคณะได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท�าองค์ความรู้ข้ึนมาให้ชุมชนได้น�าองค์ความรู้ท่ีได้ ไปใช้ในการเล้ียงสัตว์เลี้ยง
ของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักการปศุสัตว์ที่ดี และมีการลงนามท�าข้อตกลงกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ประชาชนบ้านขี้เหล็ก และปศุสัตว์ อ.กันทรวิชัย เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ และการดูแลสัตว์ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นไป
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 เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสโมสรนิสิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพสัตว์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2” ณ ต.หนองแปน 

อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 โดยได้รับเกียรติจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในท้องที่เข้าร่วมพิธีเปิด และอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งค่าย 

ซึ่งโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพสัตว์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ได้มีการออกให้การรักษา ถ่ายพยาธิ ตรวจวินิจฉัย 

ทางห้องปฏิบัติการ ฉีดวัคซีน และท�าหมันแก่สัตว์เลี้ยงภายในชุมชน เพื่อเป็นการให้บริการทางด้านวิชาการและเพิ่มพูน

ประสบการณ์ให้กับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
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 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์

 โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ 

คณะกรรมการพร้อมร่วมฟังผลประเมินเพื่อน�าไปปรับปรุงในวงรอบปีต่อไป
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 เมื่อวันท่ี 10 – 12 ธันวาคม 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด “โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมงาน
พระราชทานปริญญาบัตร คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัตวแพทย์” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ�าปีการศึกษา 2558 - 2559 ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนและข้อก�าหนดของมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และนิสิตต้นแบบในการฝึกซ้อม   
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 เม่ือวนัที ่3 – 6 กรกฏาคม 2560 คณะสตัวแพทยศาสตร์ ได้จดัโครงการฝึกอบรม “การพฒันาศกัยภาพบคุลากร
เพือ่เพ่ิมประสทิธิผลในการปฏบิตังิาน” ณ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศกึษาดูงานที ่โรงพยาบาล
สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตหัวหิน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน 
คณะเพ่ือให้เตรียมพร้อมต่อการท�างาน และการพัฒนาตนเองในทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 
ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของบคุลากร” และ คณุสวสัดิ ์วชิระโภชน์ ให้ความรูเ้กีย่วกบั การพฒันาระบบการ
ท�างานพร้อมท้ังการเขียนคู ่มือปฏิบัติงานเพ่ือขอก�าหนดต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน และได้เข้าศึกษาดูระบบการท�างาน 
ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงการท�างาน การให้บริการของโรง
พยาบาลสัตวใ์ห้ดียิ่งขึ้น
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 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชด�าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ต�าบลปลาค้าว 

อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมคณะอาจารย์ และนิสิตสัตวแพทย์ที่ออกหน่วยปฏิบัติงานใน

โครงการดังกล่าวในพื้นที่ ณ บ้านสร้างนกทา ต�าบลสร้างนกทา อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ
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 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. คณะสัตวแพทยศาตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย 

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
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 เมือ่วนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 2560 น.สพ.ครสิโตเฟอร์ 

เจมส์ สต๊อต ได้รับรางวัล  Best Poster Award – First 

Place  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd MSU 

International Veterinary Conference “Animal Health 

and Production” ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 เมื่อวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560 นายวรพล ทองสง่า และนางสาวธัญสุดา วงศ์ยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ คู่ผสม 2. รางวัล 

รองชนะเลิศ ทีมชาย 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่



พิมพ์ที่: บริษัทสารคามการพิมพ์ จำ กัด โทร.043-712899

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
 รศ.น.สพ.ดร.วรพล  เองวานิช  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 อ.น.สพ.ณฐพล ภูมิพันธุ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

 อ.น.สพ.วัชรพล พรมสุด   รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ

 อ.สพ.ญ.ธันยกร ชลาลัย    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ฯ

 ผศ.สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์  เจือสุข  หัวหน้าส�านักวิชาการ

 ผศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต   หัวหน้าส�านักวิจัยและบริการวิชาการ

 นางพรทิพย์ พันธุมชัย   หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์

 คณะกรรมการประจ�าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สนับสนุนข้อมูล
 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้จัดท�า
 นางสาวสิริพร นิลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาพประกอบ
 นายสกานท์ พิริยะพงษ์ศักดิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


