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สารจากคณบด ี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน

ที่มุ่งสร้างเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ มีผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีศักยภาพในการร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคม โดยเฉพาะพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ งเป็น พ้ืนที่ปศุสัตว์ที่ส าคัญ ของประเทศ 
เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แรงงานจ้างและ
แรงงานครอบครัว ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ ผู้จ าหน่วยปัจจัยการผลิตด้าน
ต่างๆ ตลอดจนผู้แปรรูป ผู้ขนส่ง และผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ภายในประเทศและไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินตามพันธกิจด้วยความมุ่งมั่นเสมอมา โดยเฉพาะภารกิจการขอรับรอง
หลักสูตรและสถาบันตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในปีนี้ เรามีวิสัยทัศน์ในการเป็น “ศูนย์รวมองค์
ความรู้ และการวิจัย ที่ตอบโจทย์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และความเป็นเลิศด้านการสัตวแพทย์ใน
อาเซียน ภายใน 5 ปี” ซึ่งผมได้รับมอบหมายเป็นปีแรกในการเป็นผู้บริหารคณะฯ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้
สามารถบรรลุทุกพันธกิจร่วมกับบุคลากรทุกๆ ท่าน ภารกิจต่างๆ จากนี้ไปย่อมต้องอาศัยพลังความสามัคคี 
พลังความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทและความร่วมมือจากทุกคน แม้ในปีที่ผ่านมาทุกคนอาจมีเหนื่อยล้ากับ
อุปสรรคบ้าง แต่ผมเชื่อว่าในทุกความส าเร็จย่อมมีอุปสรรคเสมอ และเราจะเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งเมื่อข้ามพ้นสิ่ง
ที่ยากและเหนื่อยล้า เหล่านั้นไปได้  
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก าลังจะเข้าสู่ปีที่ 9 แห่งการสถาปนา ยังมี
ภารกิจส าคัญอีกมากมายในการสร้างฐานรากที่มั่นคง เพ่ือความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ทุกๆ วัน เราจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคี เพ่ือสร้างสรรค์คณะ เพ่ือสร้างคุณประโยชน์แก่ สังคม
และประเทศชาติเป็นส าคัญ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอ านวยพร คุ้มครองให้บุคลากรคณะสัตว
แพทยศาสตร์ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความส าเร็จก้าวหน้าทุกประการและเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
 
 
 

 
 

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

มหาสารคาม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านผลิตบัณฑิต  

คณะเปิดสอนจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีนิสิตเข้าใหม่ใน
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 53 คน รวมจ านวนนิสิตทั้งสิ้น 250 คน และคณะได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน จ านวน 9 โครงการ 

2. ด้านวิจัย  
คณะได้รับจัดสรรทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ประจ า และนักวิจัย จ านวน 19 ทุน ได้แก่ ทุนวิจัยจาก

ภายในจ านวน 17 ทุน และทุนวิจัยจากภายนอกจ านวน 2 ทุน จ านวนเงินทั้งสิ้น 4,988,000บาท ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศจ านวน 4 เรื่อง  

3. ด้านบริการวิชาการ  
คณะได้จัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้นจ านวน 4 โครงการ และมีแหล่งให้บริการ

วิชาการจ านวน 2 แหล่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่ในเมือง) และโรงพยาบาลสัตว์
เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
คณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก

มหาวิทยาลัย จ านวน 4 โครงการ 
5. ด้านการบริหารจัดการ  

คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 85 คน สายวิชาการ จ านวน 42 คน อยู่ระหว่างการลา
ศึกษาต่อ 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 43 คน โดยมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 9 คน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 8 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน  

คณะได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ เพ่ือบรรลุภารกิจหลักที่ส าคัญ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 49,711,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จ าแนกเป็นงบประมาณเงิน
แผ่นดิน จ านวน 21,122,400 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 28,588,600 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อย
บาทถ้วน) ซึ่งจ าแนกเป็นเงินรายได้ จ านวนเงิน 10,433,600 บาท (สิบล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อย
บาทถ้วน) และเป็นเงินสะสม จ านวนเงิน 18,155,000 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
            6. ผลการประเมิน 
 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) อยู่ในระดับพอใช้ (2.1861 คะแนน) 
 ผลการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (3.78 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
เทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Veterinary and Animal Sciences”  
            ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ลงนามโดยพลเอกสุพิทย์ วรอุทัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 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 จึงมีมติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550 และให้เรียกชื่อคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Veterinay Sciences" ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ลงนามโดยศาสตราจารย์พิเศษ อักขราทร จุฬารัตน์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
ที่อยู่และการติดต่อ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
โฮมเพจ: http://www.vet.msu.ac.th 
Facebook: Faculty of Veterinary Sciences MSU 
 
หน่วยงานภายในคณะและหมายเลขโทรศัพท์ 

1. 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 หอ้งส 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) ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันและพฒันาองค์กรร่วมกัน 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 

=  รอบรู้ เชี่ยวชาญ 

=  น าพาสังคม 

=  สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 
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วัตถุประสงค์  
 1. มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 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
มีสมรรถนะทางวิชาการที่เข้มแข็งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ ก าหนดโดยสัตวแพทยสภา 
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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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โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการคณะสัตวแพทยศาสตร ์
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 และอาจมีภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดย
ส านักงานเลขานุการคณะ มีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักงานเลขานุการคณะ และโรงพยาบาลสัตว์ ให้มีรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลสัตว์  

โครงสร้างการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
 

กลุ่มงานบริหาร 

 

กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง 

 

 

กลุ่มงานวชิาการและพัฒนานสิิต 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 คณบดี 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และกจิการนิสิต 

 

รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อ
การเรียนการสอน 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

ส านักงานเลขานุการคณะ 

 

โรงพยาบาลสัตว์ 
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ผู้บริหาร  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 

 
รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช 

คณบด ี

 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

              อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว                          ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข                            อ.สพ.ญ. ณัฐญา วัดเวียงค า                                                                                                                    
                      ผู้ช่วยคณบด ี                                         หัวหน้าส านักวิชาการ       

                                                                  

 
 
 
 
                                                                  
 
                                                                  นางพรทิพย์ พันธุมชัย 
                                                             หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ฯ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน 
หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 
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ผู้บริหาร 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรก าแห 

คณบด ี

 
 
 
 

 
 
                        ผศ.ดร. สุภาวดี ปริะเต                                                         อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุริโสตะโย 
               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 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 

 

                                             
 
 
 

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

                                             คณะกรรมการ 
  

                                     
    
 
 
     ผศ.ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง                   รศ.ดร. พร้อมจติร ห่อนบญุเหิม                    น.สพ. อิสระ ปญัญาวรรณ 
     รองอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ          คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม          ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 

 
                                            

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

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสตัวแพทย์            รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ  
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                                                                          ประกันคุณภาพการศึกษา                          

 
 

  

                     อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว                      ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข                     อ.สพ.ญ. ณัฐญา วดัเวยีงค า                              
                              ผู้ช่วยคณบด ี                                    หัวหน้าส านักวิชาการ           

           ฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน                                            

 
                                     
 
 
 

 
                           
 
 
 

                                                                                          

หัวหน้าส านักวิจัยและบริการ 
    วิชาการทางสัตวแพทย ์

 

กรรมการและเลขานุการ 
 

                 ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชยั                                        นางพรทิพย์ พันธุมชยั 
                        รองคณบดีฝ่ายบรหิาร                                          หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ฯ 
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คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 –  ปัจจุบัน 

 

                                             
 
 
 

                                                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 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 85 คน สายวิชาการ จ านวน 42 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 43 คน โดยมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวนทั้งสิ้น 14 คน รายละเอียด
ดังตอ่ไปนี้ 
 
จ านวนบุคลากร  

ข้าราชการ พนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ 

2 0 1 41 10 0 0 1 30 
 
จ านวนอาจารย์ 42 คน  

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

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 12 14 33 8 1 0 
 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 43 คน  

นักวิทยาศาสตร์ นายสัตวแพทย์ บุคลากรประจ าส านักงานฯ 
12 6 25 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 2563 

53 - - - 53 

นิสิตรวม      
สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 250 - - - 250 
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ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 

นางสาวสุทธิดา เกนขุนทด ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 30,000 
จ านวน 3 ปี 

1 90,000 

นางสาวลัดดาวรรณ  สีทองสา ทุนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 1 5,000 

นายปัญญา  บุญศรัทธา ทุนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 1 5,000 

นางสาวธัญพร  ช านาญดี ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

5,000 1 5,000 

นางสาวธาราทิพย์  แพ้ชัยภูมิ ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวพัชรพร  กลิ่นบัวแก้ว ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวสุชิรา  บุรวัฒน์ ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวกรรณิการ์  หินขาว ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวสุภาวรรณ  พวงแก้ว ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวกมลพร  สังข์สกุล ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวศิริรัตน์  พลค ามาก ทุนเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวสิรีธร  เดชบุญชว่ย ทุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3,000 1 3,000 

นางสาวสุทธิชา หวังหมวก
กลาง 

ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ 
ศรีวิไล ประจ าปี 2563 

5,000 1 5,000 

นายจิรายุส แซ่คู ทุน 2020 Grant for The MSD 
Animal Health Program 

2,500 เหรียญ
สหรัฐ 

1 2,500 
เหรียญ
สหรัฐ 

นางสาวสุบงกช ค ายัง ทุนภูมิพล ประจ าปีการศึกษา 
2563 

10,000 1 10,000 
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โครงการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
วัน/ เดือน/ ปี โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป 
16-17 ก.พ. 63 โครงการสัมมนาสัญจร ศูนย์ประเมินความรู้

ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ: ที่นี่มีค าตอบ” 

20,000  
  

19,700 

14 มีนาคม 2563 โครงการประเมินจิตวิทยา 2,000   1,980 

15-19 มิถุนายน 
2563 

โครงการจัดติวข้อสอบการสอบประเมินความรู้
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการ 
สัตวแพทย์ ในหมวดที่ 2  และหมวดที่ 3 ของสัตวแพทย
สภา 

10,000 9,360 

กรกฎาคม 2563 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 40,000 40,000 

16-ม.ค.-63 โครงการฝึกความช านาญทางวิชาชีพนอกหลักสูตร 5,000 5,000 

7-ก.ค.-63 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนิสิตสัตวแพทย์ 

10,000 8,935 

23-24 กันยายน 
2563 

โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากรป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

167,900 
 

149,693 
 

14-มี.ค.-63 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 10,000 
 

10,000 
 

27 - 29 ก.พ. 63 โครงการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 40,000 37,140 

 

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) 

โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 
12 

2-5 มี.ค. 63 อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

85 10,000 

โครงการรณรงค์เลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคู่
คุณธรรม 
 

2 มี.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

40 3,000 

โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

14 มี.ค. 63 ร้านอิน มหาสารคาม 
"Steak & Restaurants" 

60 15,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 14 มี.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

60 10,000 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2562 

13 เม.ย. 63   ออนไลน์ 30 - 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

7 ก.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

70 15,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นิสิตสัตวแพทย์ 

7 ก.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

70 10,000 

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 19 มิ.ย. 63 ออนไลน์ 20 - 
โครงการสนับสนุนยกย่องเชิดชู
เกียรตินิสิตเรียนดี 

27 ส.ค. 63    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

50 5,000 
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ด้านการวิจัย 
โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์  
อาจารย์และนักวิจัยสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ เป็นเงิน
วิจัยรวม 4,988,000 บาท แบ่งเป็นเป็นเงนิวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  3,593,000 บาท และเป็นเงินวจิัยจาก
หน่วยงานใน มมส. เปน็เงิน 1,140,000 บาท ดังตาราง 
ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จ านวน)  
 

ผู้วิจัย/ ผู้ร่วม
วิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้
คณะ 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้มมส 

(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

1 การตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ติดต่อผ่าน
เห็บและความสัมพนัธ์ของอาการทาง
คลินิกกับโรคพยาธิเม็ดเลือดในสุนัข 

- 40,000   อ.สพ.ญ. บุณณ
ดา ศิริพร 

2 ความแตกต่างของความดนัโลหิต
ระหว่างที่บา้นกบัที่โรงพยาบาลสัตว์
ของแมวที่เลี้ยงในประเทศไทย 

- 40,000  
 

  ผศ.น.สพ.ดร. 
อตถพร รุ่งสิทธิ
ชัย 

3 ความแตกต่างระหว่างแหล่งพลงังาน
จากไขมัน และคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่
โครงสร้างในอาหารสูตรรวม 

- 40,000  
 

  ผศ.ดร.วาสนา  
ศิริแสน 

4 ผลของการจัดท่าของร่างกายตอ่การ
บันทึกคลืน่ไฟฟา้หัวใจในสนุัขพนัธ์
ลาบราดอร์รีทีฟเวอร์ 

- 40,000  
 

  อ.น.สพ.ดร.วิชา
ภรณ์ เลิศวีรพล 

5 ผลของการเสริมอินซูลิน-ไลค์ โกท
แฟคเตอร์-1 ต่อการเจริญของตัวอ่อน
ของไข่โคแช่แข็ง 

- 40,000  
 

  อ.น.สพ.วัชระ  
วิปัสสา 

6 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่า
สัญญาณชีพ ค่าโลหิตวิทยา ระดับ
ของมาลอนไดอัลดไีฮด์ และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ทั้งหมดในพลาสมาของแมวที่ตดิเชื้อ
ไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว
ตามธรรมชาต ิ

- 40,000  
 

  อ.สพ.ญ.กนิษ
รินนญ์ สกุลเดช 

7 อัตราอุบัติการณ์สารกลุ่มเตตรา
ซัยคลินตกค้างในกุ้งเขตพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม 

- 15,000  
 

  นายรพีพฒัน์ 
นาคีภัย 

8 แนวทางด้านสุขภาพหนึง่เดียวเพื่อ
ศึกษาโรคสัตว์สู่คนที่มาจากลิงแสม ณ 
วนอุทยานโกสุมพี จงัหวัด
มหาสารคาม 

  140,000  
 

 ผศ.น.สพ.ดร. 
ณฐพล  ภูมิ
พันธุ ์
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ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จ านวน)  
 

ผู้วิจัย/ ผู้ร่วม
วิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้
คณะ 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้มมส 

(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

9 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร 
derrischalcone ที่สกัดจากผลของ
ต้นหยีน้ าในเซลส์มะเร็งท่อน้ าดี 

  140,000 
 

 อ.น.สพ.ดร.
จรูญ  วันด ี
 

10 ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคที่
ติดต่อผ่านเห็บร่วมกับการติดเห็บใน
สุนัขในประเทศไทย 

  80,000  ผศ.สพ.ญ.ดร.
อมรรัตน์  เจือ
สุข 

11 อุบัติการณ์ของเชื้อ Escherichia 
coli ที่ดื้อต่อกลุ่มเซฟาโรสปอรินและ
ผลของสารโพลิฟีนอดลที่สกัดจกาพืข
สมุนไพร 10 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อ
ชนิด E. coli ที่ดื้อต่อยายากลุ่มเซ
ฟาโรสปอริน ในพพื้นที่ภาคตะวนั
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

  140,000  
 

 อ.สพ.ญ.ดร. 
มณทิรา   
ยศพล  
 

12 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
เชื้อลิวโคโซโตซนูในไก่ชนจงัหวัด
มหาสารคาม 

  140,000  
 

 ผศ.ดร. สุภาวด ี 
ปิระเต 

13 ผลของพาราควอตต่อการมีชีวิตรอด 
การสร้างภาวะเครียดออกซิเดชัน 
และการแสดงออกของยีนไซโตโคน์ที่
เก่ียวข้องกับการอักเสบของเซลส์แมค
โครฟาจที่พฒันามากจากไขกระดูก
การศึกษาในหลอดทดลอง 

  140,000  
 

 อ.สพ.ญ.ปิยะ
รัตน์  ศรีโนน
ทอง 
 

14 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการแสดงออก
ของยีน HSP60 ระดับของสารต้าน
อนุมูลอิสระการเกิดภาวะเครียด
ออกซิเดชันในระดับเซลส์ที่เหนีย่วน า
ให้เกิดอะพอพโทซีสและการแตกของ
เซส์ลเม็ดเลือดแดงไก่กระทง 

  140,000  
 

 รศ.น.สพ.ดร.วร
พล  เองวานชิ 
 

15 โครงการสารสนเทศการใช้ยาในฟาร์ม
โคนม เพื่อน้ านมปลอดสาร ปลอดโรค 
ผู้บริโภคปลอดภัย 
 

   251,000  
 

ผศ.น.สพ.ดร. 
มนกานต ์ 
อินทรก าแหง 
 



                                                           รายงานประจ าปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 23 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
 

ชื่อโครงการ 

ประเภท งบประมาณ (จ านวน)  
 

ผู้วิจัย/ ผู้ร่วม
วิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้
คณะ 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้มมส 

(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

16 ความสมบูรณ์พนัธุ์ขององค์ประกอบ
ของพลาสมาจากเลือดและเซมนิอลพ
ลาสมาในน้ าเชื้อกับคุณลักษณะการ
เคลื่อนที่ของอสุจิกระบือปลัก 

  80,000 
 

 อ.สพ.ญ.
ภุมรินทร์  ทิพ
ประมวล 
 

17 อิทธิพลของสายพนัธุ์โคเนื้อต่อ
ประสิทธิภาพด้านปริมาณและ
คุณภาพของน้ าเชื้อในไทยทั้งก่อนและ
หลังการแช่แข็ง 

  80,000 
 

 อ.น.สพ.วสุพล  
ชาแทน่ 
 

18 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก 
หอมแดง รากหม่อน ใบหม่อน และ 
ดาวเรืองเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus 
agalactiae 

  60,000 
 

 ผศ.น.สพ.ดร. 
ณฐพล  ภูมิ
พันธุ ์
 

19 สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการผลิต การบริการ
ทางสัตวแพทย์ และการจัดการ
สุขภาพโคนมในฟาร์มโคนม 

   3,342,000 
 

ผศ.น.สพ.ดร.
มนกานต ์ 
อินทรก าแหง 
และผู้วิจัยร่วม 
ผศ.ดร.ฉัตร
ตระกูล สมบัติธี
ระ 

 รวมจากแต่ละแหล่งทุน  (บาท)  255,000  
 

1,140,000 
 

3,593,000 
 

 

 รวมทั้งสิ้น 4,988,000  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับตามปี พ.ศ.  2563) 
อาจารย์และนักวิจัยสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลงานวิชาการในปี พ.ศ. 2563 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-ปีที่จดทะเบียนผลงาน/   

วันที่เห็นชอบการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

"ฐานข้อ
มูล 
ที่

ตีพิมพ์/ 
เผยแพร่

" 
1 Natapol Pumipuntu A Retrospective Study of Dogs 

Infected with Ehrlichia canis from 
2017-2019 in the Thonburi Area 
of Bangkok Province,Thailand 

International Journal 
Veterinary Science, 2020: 
9(4), 578-580. 
 

scopus 
 

2 Natapol Pumipuntu Detection of antimicrobial 
resistance genes of carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae in 
Escherichia coli isolated from the 
water supply of smallholder dairy 
farms in Saraburi and Maha 
Sarakham, Thailand 

International Journal of One 
Health, 2020: 6, 1-5 

scopus 
 

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

International Journal of One 
Health, 2020: 6(1), 56-60 
 

scopus 
 

4 Supawadee Piratae 
 

Associated risk factors and 
haematological presentation of 
Ehrlichia canis infected dogs in 
Phitsanulok,Thailand 

Annals of Parsitology, 2020: 
66(3), 385-390 
 

ISI  
 

5 Lerdweeraphon W. The effects of breed, age, sex, 
and body weight on 
electrocardiographic parameters 
in military working dogs. 

Veterinary World, 2020: 13 
(5): 1001-1004 

ISI 

6 Roongsitthichai A. Expressions of miR-155 and miR-
181 and predictions of their 
structures and targets in pigs (Sus 
scrofa) 

Veterinary World, 2020: 13 
(8): 1667-1673 

ISI 

7 Pintapagung, T., 
Asawapattanakul, T. 

Effect of chia (Salvia hispanica L.) 
seed extract on wound healing in 
mice 
 

Veterinary Integrative 
Sciences, 2020: 18(2), 103-
117. 

Scopus 
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8 Yossapol M. Persistence of 
extended‐spectrum β‐lactamase 
plasmids among 
Enterobacteriaceae in commercial 
broiler farms.  

Microbiology and 
Immunology, 2020: 64(10), 
712-718. 

ISI 

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

Foodborne Pathogens and 
Disease, 2020: 17(11), 666-
671. 

ISI 

10 Pintapagung, T., 
Asawapattanakul, T., 

Effect of oral administration of 
chia (Salvia hispanica L.) seed 
extract on wound healing 
property in diabetic mice.  

Veterinary Integrative 
Sciences, 2020: 18(3), 153-
171. 

Scopus 

11 Kenchaiwong, W. Investigation of porcine candidate 
genes for improving marbling 
score and meat quality traits in 
commercial swine breeds in 
Thailand. 

Genetics and Molecular 
Research, 2020: 19 (2), 1-10 

Scopus 

12 Chaiyasak, S. Insights into the genetic diversity, 
recombination, and systemic 
infections with evidence of 
intracellular maturation of 
hepadnavirus in cats.  

PloS one, 2020: 15(10), 
e0241212. 

ISI 

13 Sakundech, K., 
Chompoosan, C., 
Tuchpramuk, P., 
Aengwanich, W.  

The influence of duration on pain 
stress, oxidative stress, and total 
antioxidant power status in 
female dogs undergoing 
ovariohysterectomy.  

Veterinary world, 2020: 13(1), 
160. 

ISI 

14 Nongbua, T. Bull seminal plasma stimulates in 
vitro production of TGF-β, IL-6 
and IL-8 from bovine endometrial 
epithelial cells, depending on 
dose and bull fertility. 

Journal of Reproductive 
Immunology 2020: 142 

 

ISI 

15 Nakeephai, R., 
Pimpjong, K., 
Ketphonthong, S., 

Situation study of LEANNESS-
ENHANCING RESIDUAL 
SUBSTANCE IN BEEF 
MAHASARAKHAM PROVINCE.  

Rajamangala University of 
Technology Tawan-ok 
Research Journal, 2020: 
13(2), 20-26. 

TCI 
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ด้านบริการวิชาการ  
โครงการ/ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  
วัน/ เดือน/ 

ปี 
หัวข้อเรื่อง/ โครงการ สถานที่ งบประมาณ

จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมา
ณที่ได้รับ 
(บาท) 

1 ต.ค. 62 – 
31 ส.ค. 63 

โครงการ 1 ชมรม 1 
กิจกรรม 

1. ชมรมสัตวแพทย์อาสา สถานที่
จัดงาน ต าบลโนนภิบาล อ าเภอแก
ด า จังหวัดมหาสารคาม 
2. ชมรมเพ่ือนสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง
พิเศษ สถานที่จัดงาน อุทยาน
แห่งชาติตาดหมอก ต าบลนาป่า 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
3. ชมรมถ่ายภาพและดนตรี 
สถานที่จัดงาน คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ในเมือง) 

39,978 40,000 

27 พ.ย. 63 โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ประจ าปี
การศึกษา 2562 

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

27,916 
 

28,000 
 

7 ก.ค. 63 โครงการออกหน่วย
บริการสุขภาพสัตว์
เคลื่อนที่ 

ครั้งที่ 1 
วันที่ 7 ก.ค. 2563  
ณ กองทุนหมู่บ้าน นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563  
ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียน
การสอน เขตพ้ืนที่ในเมือง 

50,000 
 

60,000 
 

6 ก.พ. 63- 
31 ก.ค. 63 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและจัดการ
ความรู้ทางคลินิกสัตว
แพทย์ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ.63  
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.ค.63  
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ก.ค.63 
ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียน
การสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เขตพ้ืนที่ในเมือง 

34,749 
 

61,050 
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/ กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปี 
ที่จัด 

สถานที ่ ผู้เข้าร่วม
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

30 ก.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

150 50,000 

โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง 30 ก.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

150 10,000 

โครงการไหว้ครู 27 ส.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

110 10,000 
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ด้านการบริหารจัดการ 
อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ลาศึกษาต่อ 
    
ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนที่ได้/ สถาบัน 

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

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

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

4 อ.น.สพ. พงศธร ธัชประมุข ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 4 มกราคม 2562    
สถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย  

5 อ.น.สพ. พงษ์ปรีชา มาลาเหลือง ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์  
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 15 พฤษภาคม 2562  
สถาบัน:  Swedish Univesity of Agricultural Sciences 

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

ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนที่ได้/ สถาบัน 

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

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

9 อ.สพ.ญ. ธันยกร ชลาลัย ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: Medical Sciences   
ทุน: JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP             
(ทุนประเภท 2) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 21 กันยายน 2562  
สถาบัน: Oita University ประเทศญี่ปุ่น 

11 อ.น.สพ. พงศธร ธัชประมุข ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 4 มกราคม 2562    
สถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย  

12 อ.น.สพ. พงษ์ปรีชา มาลาเหลือง ระดับ: ปริญญาเอก  
สาขา: เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ 
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 15 พฤษภาคม 2562  
สถาบัน:  Swedish Univesity of Agricultural Sciences 

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

ชื่อ-สกุล ระดับ/ หลักสูตรที่ศึกษาต่อ/ ทุนที่ได้ 

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

15  อ.น.สพ. ปฏิญญา ปะทิเก ระดับ: ปริญญาโท  
สาขา: คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์   
ทุน: กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทุนประเภท 1) 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 9 ธันวาคม 2562 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย   

16 อ.น.สพ. อดิเทพ คอลพุทธา ระดับ: ปริญญาโท  
สาขา: วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)   
ทุน: ส่วนตัว 
ศึกษาต่อตั้งแต่: 29 กรกฎาคม 2563 
สถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย   
หมายเหตุ** ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาบางส่วน 
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งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุภารกิจหลักที่ส าคัญ รวม

จ านวนทั้งสิ้น 49,711,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จ าแนกเป็นงบประมาณเงิน
แผ่นดิน จ านวน 21,122,400 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ จ านวน 28,588,600 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจ าแนกเป็นเงิน
รายได้ จ านวนเงิน 10,433,600 บาท (สิบล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นเงินสะสม จ านวน
เงิน 18,155,000 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
งบประมาณเงินแผ่นดิน  

งบ-รายการ ส านักงาน ร้อยละ 
รวมทั้งสิ้น (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 21,122,400 100 

งบบุคลากร 1,840,800 9 
- เงินเดือน 1,541,640  

         - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 299,160  

งบอุดหนุน 1,002,300 5 
- วัสดุการศึกษา 1,002,300  

งบลงทุน 18,279,300 86 
- ค่าครุภัณฑ์ 18,279,300  

 

คณะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 21,122,400 บาท แบ่งตามจัดสรรได้ดังนี้  
งบบุคลากร จ านวน 1,840,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 งบอุดหนุน จ านวน 1,002,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 
งบลงทุน จ านวน 18,279,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 86  
  
 

 

 

 

 

 

 
กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

งบ-รายการ ส านักงานเลขานุการ สพ.บ. โรงพยาบาลสัตว์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เงินรายได ้ เงินสะสม เงินรายได ้ เงินสะสม เงินรายได ้ เงินสะสม เงินรายได ้ เงินสะสม รวม 

รวม 6,234,200 8,553,200 2,522,900 4,894,800 1,676,500 4,707,000 10,433,600 18,155,000 28,588,600 

1. งบบุคลากร  1,614,500  2,522,900 _ 1,676,500 _ 5,813,900  5,813,900 

2. งบด าเนินงาน 1,764,200 6,628,300 _ 2,207,000  4,490,000 1,764,200 13,325,300 15,089,500 

3. งบอุดหนุน  133,200 1,599,900 _ 159,500 _ 65,000 133,200 1,824,400 1,957,600 

4. งบลงทุน  185,000 _ 2,528,300 _ 152,000  2,865,300 2,865,300 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 2,722,300 140,000 _ _ _ _ 2,722,300 140,000 2,862,300 

5.1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 

 80,000 _ _ _ _  80,000  

5.2 เงินสนับสนุนส
นุนนิสิตระดับ
ปริญญาตรีเพื่อ
ฝึกงาน ณ 
ต่างประเทศ (MSU 
Outbound 
Internship) 

 60,000      60,000  

5.3 เงินส าารองจ่าย
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วนตาม
นโยบาย 

207,000 _ _ _ _ _ 207,000 _  

5.4 สมทบกองทุน
พัฒนาบุคลากร 
(ก.พ.บ.) 

2,000,000      2,000,000   

5.5 เงินส ารองรักษา
ฐานะทางการเงิน 

515,300 _ _ _ _ _ 515,300 _  

หมายเหต:ุ งบประมาณก่อนโอนการเปลี่ยนแปลง 

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่คณะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    เงินรายได้ส านักงานเลขานุการ      6,234,200    บาท 

    เงินสะสมส านักงานเลขานุการ      8,553,200    บาท    
   เงินรายได ้สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์    2,522,900    บาท 
   เงินสะสม สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์     4,894,800    บาท 
   เงินรายไดโ้รงพยาบาลสัตว์ฯ            1,676,500    บาท 

                      เงินสะสมโรงพยาบาลสัตว์ฯ             4,707,000    บาท 
                                                              28,588,600    บาท      
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,588,600 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนแปดหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 28,588,600 บาท 
แบ่งออกเป็น งบบุคลากร จ านวน 5,813,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 งบด าเนินงาน จ านวน 15,089,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 53 งบอุดหนุน จ านวน 1,957,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 และงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 2,862,300 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10 ตามจัดสรร งบลงทุน จ านวน 2,865,300 คิดเป็นร้อยละ 10 
 

 
 

กราฟแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การบริหารงบประมาณ ปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 0 0 0 0 
งบบุคลากร 1,840,800.00 1,840,800.00 1,800,370.00 97.8 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 
งบลงทุน 18,279,300.00 18,279,300.00 17,955,744.55 98.23 
งบอุดหนุน 1,002,300.00 1,002,300.00 993,542.54 99.13 
รวม 21,122,400.00 21,122,400.00 20,749,657.09 98.24 
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งบประมาณเงินรายได้ 
งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 1,764,200.00 1,764,200.00 805,617.15 45.66 
งบบุคลากร 5,813,900.00 5,813,900.00 5,011,473.73 86.2 
งบรายจ่ายอื่น 2,730,826.00 2,730,826.00 509,481.00 18.66 
งบลงทุน 0 0 0 0 
งบอุดหนุน 272,548.00 272,548.00 253,003.00 92.83 
รวม 10,581,474.00 10,581,474.00 6,579,574.88 62.18 

 
งบประมาณเงินสะสม 

งบรายจ่าย จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 13,050,660.00 13,050,660.00 9,135,979.44 70 
งบบุคลากร 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 140,000.00 140,000.00 0 0 
งบลงทุน 3,038,890.00 3,038,890.00 2,846,526.00 93.67 
งบอุดหนุน 1,925,450.00 1,925,450.00 1,697,264.80 88.15 
รวม 18,155,000.00 18,155,000.00 13,679,770.24 75.35 

 
รวมงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสม 

งบรายจ่าย จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 14,814,860.00 14,814,860.00 9,941,596.59 67.11 
งบบุคลากร 5,813,900.00 5,813,900.00 5,011,473.73 86.2 
งบรายจ่ายอื่น 2,870,826.00 2,870,826.00 509,481.00 17.75 
งบลงทุน 3,038,890.00 3,038,890.00 2,846,526.00 93.67 
งบอุดหนุน 2,197,998.00 2,197,998.00 1,950,267.80 88.73 
รวม 28,736,474.00 28,736,474.00 20,259,345.12 70.5 

 
สรุปภาพรวม 

งบรายจ่าย จัดสรร แผนการใช้จ่าย เบิกจ่าย ร้อยละตามจัดสรร 
งบด าเนินงาน 14,814,860.00 14,814,860.00 9,941,596.59 67.11 
งบบุคลากร 7,654,700.00 7,654,700.00 6,811,843.73 88.99 
งบรายจ่ายอื่น 2,870,826.00 2,870,826.00 509,481.00 17.75 
งบลงทนุ 21,318,190.00 21,318,190.00 20,802,270.55 97.58 
งบอุดหนุน 3,200,298.00 3,200,298.00 2,943,810.34 91.99 
รวม 49,858,874.00 49,858,874.00 41,009,002.21 82.25 
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ภาพกิจกรรม/ เหตุการณ์ส าคัญ 
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นิสิตชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาคลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ 2 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชา ติ 
"ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" ณ บริเวณทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

โดยการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ มีสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จ านวน 6 ชนิด รวมทั้งสิ้น 
360 ตัว ได้แก่ ละองหรือละมั่งพันธุ์ไทย จ านวน 7 ตัว เนื้อทราย จ านวน 20 ตัว เก้ง จ านวน 10 ตัว นกยูงไทย 
จ านวน 23 ตัว ไก่ฟ้าพญารอ จ านวน 200 ตัว และไก่ฟ้าหลังขาว จ านวน 100 ตัว โดยได้คัดเลือกสัตว์ป่าจากสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว ที่มีสุขภาพสมบูรณ์เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมปรับ
สภาพให้สัตว์ป่าสามารถด ารงชีวิตในธรรมชาติได้ และได้เก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจโรค ติดเครื่องหมายประจ าตัว 
สัตว์เพ่ือศึกษาและติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย 
 
 

 

 

 

โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด "โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า

ประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากร" ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข หัวหน้าส านักวิชาการ เป็นตัวแทน

คณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ ผู้รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ครั้งนี้ ใน "หัวข้อโครงร่างองค์กร" OP ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การจัดท าโครงร่างองค์กร (OP) ตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศคณะ 
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พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด "โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563" 

ณ ห้อง 6a23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข 
เป็นประธานในพิธีน าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่นิสิตทุกชั้นปี จากนั้นนายกสโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กล่าวน าค าบูชาครู และน าร้องเพลงพระคุณที่สาม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ รับพานไหว้
ครูจากตัวแทนนักเรียนนิสิต ที่ได้น ามาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ความส าคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธี 
 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชด าริ ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชด าริ ฯ" ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม "โครงการสัตว
แพทย์พระราชทาน ในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล วง " 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
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โครงการ Big Cleaning Day 2020 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day 2020 เพ่ือเป็นการ 
จัดระเบียบ ท าความสะอาดรอบพื้นที่ของคณะ ให้น่าอยู่ หลังจาก ปิด การท างานของส านักงาน ช่วง Covid-19 
ระบาด 
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กิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย 
กิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย จัดโดยกลุ่มสัตวแพทย์จังหวัดมหาสารคาม สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม
วันสัตวแพทย์ไทย จัดโดยกลุ่มสัตวแพทย์จังหวัดมหาสารคาม สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม
เสวนา เรื่องการด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายสัตวแพทย์ จังหวัดมหาสารคาม และพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ในพ้ืนที่ และ
ได้รับเกียรติจาก น.สพ.ประวัติ รัตนะภุมมะ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายสัตวแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการเสวนาตอบค าถาม และให้ความรู้ สิทธิและผลประโยชน์
ของการจัดตั้งเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ ท าบุญสัตว์ทดลองและวันสถาปนาคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการท าบุญสัตว์ทดลองและวันสถาปนาคณะ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการท าบุญ
สัตว์ทดลอง และวันสถาปนาคณะฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           รายงานประจ าปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 39 

 

โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 
วันที่ 7 ก.ค. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียน

การสอน จัด "โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่" ครั้งที่ 1 ณ กองทุนหมู่บ้าน นาสีนวน อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้อย่างถูกสุขอนามัย มีการแนะน า
การดูแลสัตว์ และมีการให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ตรวจร่างกายสัตว์เลี้ยงของคนในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
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โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการ

เรียนการสอน จัด "โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่" ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน 
เขตพ้ืนที่ในเมือง โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้อย่างถูกสุขอนามัย มีการแนะน า
การดูแลสัตว์ และมีการให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ตรวจร่างกายสัตว์เลี้ยงของคนในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด "โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563" โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ณ ห้อง 6a31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ในเมือง)  
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โครงการแม่พันธุ์ควายนม มหาสารคาม 
เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2563 และวันที่  29 มิถุนายน 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เข้าร่วม โครงการแม่พันธุ์ควายนมมหาสารคาม เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์วิจัยและ
ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปศจ.มหาสารคาม ปศอ.กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง 
ธาราเพชรฟาร์ม และผู้สนับสนุน โดยเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยง การจัดการการผลิตควายไทยให้ดียิ่งขึ้น พัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของควายไทยโดยการส่งเสริมพันธุกรรมดีๆ ชั้นยอดเข้าไป และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์
นมควายไทยสู่ตลาดเป็นรายได้เสริมในการเลี้ยงควายไทย เฟสแรกมีการส ารวจพบปะพ่ีน้องชาวกุดรัง และจัดการ
สุขภาพและเหนี่ยวน าควายของพ่ีน้องที่ยังท้องว่างให้พร้อมผสม โดยได้รับสนับสนุนฮอร์โมนและน้ าเชื้อที่มีพันธุกรรม
ที่ถ่ายทอดสู่ลูกได้ดีจากกรมปศุสัตว์และธาราเพชรฟาร์ม 
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โครงการ Big cleaning day มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Big cleaning day เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อมาตรฐานวันชาติฟาร์ม 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (หน่วยสัตว์ใหญ่และปศุสัตว์) พร้อมทั้ง

คณาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการ ให้ความรู้
และให้ค าปรึกษา กับเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อมาตรฐานวันชาติฟาร์ม ต.เขวาไร่ 
อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน งานประเพณีบุญผะเหวด 

(ฮีตเดือน 4) ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยบุคลากรและนิสิตภายในคณะร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการ
แห่กัณฑ์หลอนพระอุปคต และถวายต้นเงินเพ่ือเป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป  โครงการฮีตเดือน 4 
ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563  
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม การสัมมนาสัญจร “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี้มีค าตอบ” ครั้งที่ 6 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม การสัมมนาสัญจร “เจาะลึกการสอบ
ประเมินฯ : ที่นี้มีค าตอบ” ครั้งที่ 6 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ 
น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิด
โครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ 
สัตวแพทยสภา ส่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส และ 
ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการสอบประเมินฯ ทั้งในด้าน ท าไมต้องสอบ 
สอบอะไร และสอบที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ซึ่ง มีนิสิตสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 3 - 5 เข้าร่วมเพ่ือเตรียมตัว ในการเข้ารับการ
สอบประเมินฯ เพ่ือใบประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ 
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โครงการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง โดยมีการวิพากษ์หลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรับการเสนอแนะและ
แก้ไขให้ตรงตามแนวทางและเป็นการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นไป 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพพันธ์ 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด  “โครงการสัมมนา

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2563”  ณ ห้องประชุมโรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย โดยมี 
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ ได้กล่าวเปิด 
และให้โอวาท พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ของคณะภายในปี พ.ศ. 2563 ตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
บุคลากรและผู้บริหารที่เข้าร่วม ช่วยกันระดมความคิด การแก้ไขปัญหา และการด าเนินงานให้มีแบบแผนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้มากยิ่งขึ้นไป 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิด

โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) โดยมี รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.วรพล เองวานิช 
คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ นสพ.ดร.ธนพล หนองบัว 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร  และ
ประชานเข้าร่วมพิธีเปิดจ านวนมาก 

ทั้งนี้ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) ดังนี้ 
โดยที่มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 ตาม
ความทราบแล้วนั้น ตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ด้าน ทีป่ระกอบด้วยการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกแห่งจะต้องมีโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการ
สอน ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้านคลินิกแก่นิสิตสัตวแพทย์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการวิจัยทางสัตว
แพทย์ด้านคลินิก เดิมคณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 2 แห่ง ได้แก่ เขตพ้ืนที่ในเมืองและเขต
พ้ืนที่นาสีนวน โดยเขตพ้ืนที่ในเมืองให้บริการตรวจรักษาสัตว์แก่ผู้มารับบริการด้านสัตว์เล็ก และเขตพ้ืนที่นาสีนวน
ปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาด้านสัตว์ใหญ่เป็นหลัก 

ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการ เรียนการสอน (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) นี้  มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนภาคปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์ของนิสิตสัตวแพทย์ทั้งในและนอกเวลา รวมถึงให้บริการวิชาการใน
การตรวจ รักษาสัตว์เล็ก ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยใช้ 
อาคารสถานีต ารวจเขวาใหญ่ (เดิม) และปรับปรุงให้มีส่วนการด าเนินงานโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถ ด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ นายสัตวแพทย์ และบุคลากร
โรงพยาบาล ที่มีใบประกอบวิชาชีพมาให้บริการ 

โดยในวันนี้ มีการตรวจรักษา พร้อมฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ สัตว์เลี้ยง ฟรี แก่ ผู้มาใช้บริการ เป็นจ านวน
มาก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการช่วยเหลือ และดูแลสัตว์เลี้ยงของคนในชุมชน 
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โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในตอนเช้าได้มี
การ ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพ่ือเป็นการเริ่มต้น การท างาน ในปีใหม่ เพ่ือวคามสิริมงคล และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการท างานและ ในช่วง เวลา เย็น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ โดยมี การจัดกิจกรรม สังสรรค์ ทานอาหารร่วมกัน และมีการแสดง 
ของแต่ละภาคส่วน และมีการมอบเกียรติบัตรส าหรับบุคลากร ที่ท างานดีเด่นในแต่ละด้านของคณะ เพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจในการท างานต่อไป และมีกิจกรรมด าเนินต่อเพ่ือเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในคณะ 
และมีการให้โอวาท จากผู้บริหารคณะเพ่ือความเป็นสิริมงคล ต่อไปในปีหน้า 

 

 

 

 

 

 

โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 6A31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น
ประธานในโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้บริหารคณะเข้าร่วมชี้แจง แผน นโยบาย และทิศ
ทางการด าเนินงานของคณะในปีถัดไป เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานของแต่ละภาคส่วน เพ่ือพัฒนาคณะให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  เข้าสวัสดีและมอบ
กระเช้าปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ น าทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีมุฑิตาสถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่ 28 - 29 พ.ย. 2562 คณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัด โครงการฝึกซ้อม
บัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีมุฑิตาสถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2562 ณ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น
ประธานในโครงการ ในการกล่าวต้อนรับ บัณฑิตที่จบการศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาท ในการใช้ชีวิต หลังจากที่จบ
การศึกษา ซึ่งภายในโครงการมีการจัดพิธี มุฑิตาสถาบัน เพ่ือเป็นการ สร้างความรัก สามัคคี และระลึกถึง สถาบัน 
โดยมี นิสิตสัตวแพทย์ ทุกชั้นปี บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมพิธี เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ รักและความอบอุ่น 
สายใย ของคณะ และช่วงบ่ายได้มีการฝึกซ้อมบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี คณาจารย์และนิสิต
ต้นแบบมาช่วยสอนบัณฑิตเพ่ือเตรียมตัวเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2561- 2562 

 

 

 
 



                                                           รายงานประจ าปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES, MAHASARAKHAM UNIVERSITY 49 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม Open House TCAS63 การแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาครั้งนี้  น าโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อ านวยการกองบริ การ
การศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและบุคลากรกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะร่วมแนะ
แนวการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2563 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนและผู้ที่
สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรง
ตามสาขาวิชาทีเ่รียนมากที่สุด ส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 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 

 

 


