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สารจากคณบดี 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 –  30 กันยายน 2561) นับเป็นช่วงเวลาที่กระผมได้

ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาคณะให้บรรลุตามนโยบายการบริหารคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มเข้ามารับต าแหน่ง ซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน 3 ส่วน ด้วยกันคือ แผนงานเร่งด่วน 
ได้แก่ การก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอนเขต
พ้ืนที่นาสีนวน การปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2561) เพ่ือตรวจรับรองปริญญา
วิชาชีพการสัตวแพทย์ ส าหรับนิสิตรหัส 61 – 65 การ
ส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การส่งเสริม
ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น การปรับปรุงและพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติราชการตามค ารับรองให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และแผนรองรับ ได้แก่ การแสวงหา
ความร่ วมมื อกั บห น่ วย งานแล ะสถาบั นทั้ ง ใน และ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาจารย์และนิสิตของคณะ ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาการด าเนินการตาม
แผนงานต่างๆที่วางไว้ได้มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจและ
การด าเนิ น งานของคณ ะด้ านต่ างๆมี ความก้ าวหน้ า
ตามล าดับ เนื่องจากคณะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุก
ภาคส่วนทั้ งบุคลากรของคณะ กรรมการประจ าคณะ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้นด้วยดีตลอด 

 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช 
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
ภายใต้การด าเนินงานตามภารกิจหลักที่ส าคัญของคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) สรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านผลิตบัณฑิต

คณะเปิดสอนจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีนิสิตเข้าใหม่ใน
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน รวมจ านวนนิสิตทั้งสิ้น 158 คน และคณะได้จัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน จ านวน 8 โครงการ 

คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม และโครงการเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ 
และประสบการณ์ในการเรียนจ านวน 13 โครงการ และนิสิตของคณะได้รับทุนการศึกษาทุนรายปี จ านวน 1 ทุน 
ทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จ านวน 17 ทุน และกองทุน กรอ. จ านวน 16 ทุน 

2. ด้านวิจัย
คณะได้รับจัดสรรทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ประจ า และนักวิจัย จ านวน 14 ทุน ได้แก่ ทุนวิจัยจาก

ภายในจ านวน 9 ทุน และทุนวิจัยจากภายนอกจ านวน 5 ทุน จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,493,314 บาท ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศจ านวน 20 เรื่อง  

3. ด้านบริการวิชาการ
คณะได้จัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้นจ านวน 3 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

คณะมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 91 อัตรา จ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 41 คน สายสนับสนุนจ านวน 50
คน โดยแบ่งเป็น อาจารย์จ านวน 41 คน นักวิทยาศาสตร์จ านวน 15 คน นายสัตวแพทย์จ านวน 5 คน และบุคลากร
ประจ าส านักงานฯ จ านวน 30 คน  

คณะได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ เพ่ือบรรลุภารกิจหลักที่ส าคัญ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 46,448,920 บาท (สี่สิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จ าแนกเป็น
งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 16,621,520 บาท (สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 29,827,400 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง
จ าแนกเป็นเงินรายได้ จ านวนเงิน 6,352,600 บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นเงิน
สะสม จ านวนเงิน 23,474,800 บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

6. ผลการประเมิน
ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์อยู่ในระดับดี (4.44 คะแนน) 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติความเป็นมา 

 การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549 - 2552) จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
พร้อมด้วยหลักการและเหตุผลตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับปัญหาและความต้องการ
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนความ
ต้องการของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายในการพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และ
สัตวศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ได้แยกส่วนสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ของคณะเทคโนโลยีในส่วนของหลักสูตรและบุคลากร 
พร้อมทั้งทรัพย์สินมาสังกัดในโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ โดยมีศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหน่วยเสริมการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
เป็นแหล่งสนับสนุนในด้านการฝึกปฏิบัติ ในส่วนของหลักสูตรนั้นปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) ของสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
คณะเทคโนโลยี ไปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ของโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ตามล าดับ และในระยะแรกนี้ได้จัดให้มี
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ิมขึ้นใหม่อีก 1 หลักสูตร และยังจัดให้มีโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือรองรับการ
ฝึกปฏิบัติ  

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 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2551 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/ 2551 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อ
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Veterinary and Animal Sciences”  
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            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
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายใน พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมคร้ังที่ 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 จุฬา
รัตน์ 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 
                          

- งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ เบอร์โทรภายใน 6183
- งานนโยบายแผนและงบประมาณ งานบุคคล เบอร์โทรภายใน 6179

1.3 ห้องส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เบอร์โทรภายใน 6186 
1.4 ห้องโสตทัศนศึกษาและงานห้องสมุด เบอร์โทรภายใน 6190 

2. โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน โทรศัพท์ 0-4372-2834 เบอร์โทรภายใน 6188
3. ส านักวิชาการ เบอร์โทรภายใน 6189

1.2 ห้องส านักงานเลขานุการคณะฯ ประกอบด้วย 
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ปรัชญา 
 วิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม 

วิสัยทัศน์  
        คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศภายใน 4 ปีมุ่งเน้นบริการวิชาการ
ทางสัตวแพทยศาสตร์สู่ชุมชน 

ค่านิยม 

  Volunteer  Morality 

 
  Excellence     Sustainability 

 Teamwork         Universality 

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน และสังคม
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง และยั่งยืน
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคอีสาน
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน ตามหลักธรรมาภิบาล

V 

E 

T 

=   จิตอาสา

=   ความเป็นเลิศ 

M 

=   การท างานเป็นทีม 

S 

U 

=   คุณธรรมจริยธรรม 

=   ความย่ังยืน 

=   ความเป็นสากล 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

       ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้

ประโยชน์กับชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค 

       ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้    

       ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ และสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ      

       คณะสัตวแพทยศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้รับ 

       การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
ทางสัตวแพทย ์

งานบริหารทั่วไป

งานการเงิน บัญชี และพัสด ุ

งานนโยบายและแผน งบประมาณ  
และ

งานประกันคุณภาพการศึกษา กพร. 
ความเสีย่ง และการจัดการความรู ้

งานบริการการศึกษา

งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 

ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการให้บรกิาร 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง หลักสตูร สพ.บ.

คณบดี 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการฯ 

รองคณบดีฝ่ายนิสิต
และกิจการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ฯ 

หัวหน้าส านักวิชาการ 

ศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 

โรงพยาบาลสัตวเ์พื่อการเรียนการสอนฯ 

ggffffddUngregUuUniversity

ผู้บริหาร 

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช 
  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร ์

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

  อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว  ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรตัน์ เจือสุข        ผศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต       
ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์       หัวหน้าส านักวิชาการ 
                                                 

      นางพรทิพย์ พันธุมชัย 
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 
ฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน
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ผู้บริหาร 

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช 
  คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร ์

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

  อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว  ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรตัน์ เจือสุข        ผศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต       
ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์       หัวหน้าส านักวิชาการ 
                                                 

      นางพรทิพย์ พันธุมชัย 
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 
ฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน
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คณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

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

 คณะกรรมการ 

 ผศ.ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง      รศ.ดร. พร้อมจติร ห่อนบญุเหิม  น.สพ. อิสระ ปญัญาวรรณ 
   รองอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ  คณะพยาบาลศาสตร์   ปศุสตัว์จังหวดัมหาสารคาม 

       น.สพ. อุดม เจือจันทร์              อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด        อ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์   รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง      ประกันคุณภาพการศึกษา   

     อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว        ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข        ผศ.ดร. สุภาวด ีปิระเต       
ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์      หัวหน้าส านักวชิาการ    หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ 

ฝ่ายโรงพยาบาลสตัว์เพื่อการเรียนการสอน 

กรรมการและเลขานุการ 

       ผศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธชิัย             นางพรทิพย์ พันธุมชัย 
 รองคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร ์
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บุคลากรและอาจารย์ 
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 39 

จ านวนอาจารย์ 41 คน 
คณะ/ หน่วยงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

ป. ตรี ป. โท ป. เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 9 12 35 6 1 0 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 50 คน 
นักวิทยาศาสตร์ นายสัตวแพทย์ บุคลากรประจ าส านักงานฯ 

15 5 30 
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บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(ส านักวิชาการ) 

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

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 นางจิราพร ทพิโอสถ   นางสาวบปุผชาติ โพธิษา  นางจิราพร โพธิ์น้อย 

นักวิทยาศาสตร์ 

 นางสาวธลิาวรรณ อาจนนลา  นางสาวฉัตรสมุาลย์ ศรีมงคล   นางสาววชิุดา ณ ล าปาง   นางสาวสุรีวัลย์ พันธุระ 

 

 นางสาววาสนา สมประสงค์  ในางสาวสภุารตัน์ ลีบ่อน้อย  นางสาวสขุกมล เกตุพลทอง  นายรพีพัฒน์ นาคีภัย 

 นางสาวมธุพานี แก้วก่ า    นายธงชัย บุญสอน  นางสาวจตรุพร ป้องกัน 
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 รายงานประจ�าปี 2561
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Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University 
ggffffddUngregUuUniversity

 

 นางพรทิพย์ พันธุมชัย 
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร   นางสาวขวญักมล โพธิ์มินทร์  นางวาสนา จันทะกล  นางเสาวนยี์ จรัสแสง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        นกัวิชาการพัสด ุ     นักวิชาการศึกษา 

    นางสาวภาวินี ทะกนัจร        นางสาวคนันทนิี อันทะศรี   นางสาวธญัชนก ถนอมชีพ    นางสาวมลธิชา ชิณโคตร 
 การเงินและบัญชี (ประจ า รพส.)   การเงินและบัญช ี  การเงินและบญัช ี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  นางสาวสุกัญญา ทองโรจน์         นายศรัณยพงษ ์ไชยเสริม                  นางสาวสิริพร นิลด ี      นางสาวอรทัย โคตรธาดา 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประจ า รพส)     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        บรรณารักษ์       

 นายสกานต์ พิริยพงศ์ศักด์ิ          นางนวพร อรรคฮาตศรี         นายสัจพงษ ์วงศาไฮ       
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   นักวิชาการพัสดุ (ประจ า รพส)  นักวิชาการพัสดุ (ประจ า รพส) 

(ส านักงานเลขานุการฯ) 
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(ส านักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์) 

       ผศ.ดร.สุภาวด ีปริะเต 
 หัวหน้าส านักวิจยัและบริการวชิาการทางสตัวแพทย์ 

 นางผกาพรรณ เพลียวงษ์ 
      นักวชิาการศึกษา      

(งานยานยนต์) 

 นายทองพูน การเกตุ   นายประมวน อาษาศรี  นายสุรชยั นิมิตร   นายไพบูรณ์ อาปัดชิง 
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(โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน) 

อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตวเ์พื่อการเรียนการสอน 

สัตวแพทย์ 

      นกัวิทยาศาสตร์ 

                                                                     ผู้ช่วยสัตวบาล 

 น.สพ.นวภัทร แก้ววิเศษโฮง     น.สพ.ทศพล สีรินทร์     สพ.ญ.ชลนิภา ชนิดนวน  สพ.ญ.อรุณโรจน์ กัลยาณ์   สพ.ญ.แพรวพิรณุ เลพล 

 นางสาวพรชนก ตะนนท์    นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น      นายภาคภูมิ ผังด ี  นายสุพัฒน์ โคตรปทุม      นายสิทธิชยั วันแก้ว 

      นางวาสนา รตันแสง       นายอัฐพล เกิดสทีอง          นางสาวกาญจนา ธิยา     นายประทีบ บุญปัญญา 
 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป   เจ้าหนา้ที่บรหิารงานทั่วไป   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยสัตวบาล 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ด้านผลิตบัณฑิต 

หลักสูตร 
กลุ่มสาขา ระดับ

ปริญญา 
หลักสูตรและ
สาขาวิชา 

ครั้งท่ี/ วัน 
ประชุมสภา 

1. หลักสูตรที่เปิดในปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

4/ 2556 ลงวันที่  
29 เมษายน 2556 

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

4. หลักสูตรนานาชาติ - - - 

จ านวนนิสิต 
สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปกต ิ ต่อเนื่อง 
นิสิตใหม ่

สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2560 

41 - - - 41 

นิสิตรวม 
สาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 158 - - - 158 

ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
นางสาวสุทธิพร  เดชพุฒ ทุนการศึกษามูลนิธิ

นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
30,000 1 30,000 

นางสาวณัฐกฤตา อารมย์ชื่น ทุนการศึกษา 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 
ประจ าปี 2561 

5,000 1 5,000 



Faculty of Veterinary Sciences
Mahasarakham University

17

 รายงานประจ�าปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ggffffddUngregUuUniversity

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

วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2561 

      8,000 

4 กรกฎาคม 2561 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีระบบกลาง ประจ าปกีารศึกษา 2561 

      2,000 

20 มีนาคม 2561, 23 เมษายน 2561 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี"ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561" 

20,000 

15 มิถุนายน 2561  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน
และประเมินผล 

     10,000 

4 กรกฎาคม 2561 โครงการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2560 

10,000 

14 มิถุนายน 2561 โครงการทบทวนและสรุปผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

10,000 

25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 โครงการจัดติวข้อสอบการสอบประเมินความรู้
ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ในหมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ของ
สัตวแพทยสภา 

- 

1 - 3  มนีาคม 2561 โครงการสัมมนาสัญจรคร้ังที่ 4 ศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของ 
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “เจาะลึกการ
สอบประเมิน : ทีน่ี่มีค าตอบ” 

19,150 
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ผลงานนิสิต 
ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/ รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน/ เดือน/ ปี 

นายวรพล ทองสง่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาแบดมินตัน คู่ผสม ในการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 45 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

22 – 31 มกราคม 2561 

นายวรพล ทองสง่า ชนะเลิศกีฬา แบดมินตัน 
ประเภททีมชายทั่วไป 

กองทัพภาคที่ 4 
จังหวัดสงขลา 

9 – 14 มีนาคม 2561 

นายวรพล ทองสง่า รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ 
กีฬา แบดมินตัน 

รายการ jingfa cup 
ประเทศฮ่องกง 

24 – 25 สิงหาคม 2561 

นายวรพล ทองสง่า รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว 
กีฬา แบดมินตัน 

รายการ jingfa cup 
ประเทศฮ่องกง 

24 – 25 สิงหาคม 2561 
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กิจกรรมพัฒนานิสิต (ปีงบประมาณ 2561) 
 โครงการ/ กิจกรรมของนิสิต 

ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปีที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 1 ชมรม 1 
กิจกรรม 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 1. ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัมหาสารคาม
2. ต าบลศรีสุข อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม
3. สวนสัตว์นครราชสีมา
ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าเขาภูหลวง
ต าบลระเริง อ าเภอวังน้ าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

3 ชมรม 30,000 

โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต
เพ่ือเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และคืนสู่
เหย้าศิษย์เก่าสัตวแพทย์ 

9  – 12 ธ.ค. 60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

125 คน 35,000 

โครงการเชื่อม
ความสัมพันธ์นิสิตและ
บุคลากรในคณะ 

25 ธ.ค. 60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

220 คน 20,000 

โครงการกีฬาสัตวแพทย์
สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 (VET 
Game 27th ) 

26 - 28 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

64 คน 60,000 

โครงการกีฬาโฮมหมอ
เกมส์ ครั้งที่ 10 

5 - 10 ก.พ. 61 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

83 คน 10,000 

โครงการ VET Big 
Cleaning Day 

21 ก.พ. 61 อาคารปฏิบัติการโรงพยาบาล
สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 

60 คน 5,000 

โครงการรณรงค์เลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
สโมสรนิสิตคู่คุณธรรม 

2 เม.ย. 61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

25 คน 3,000 
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ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปีที่จัด สถานที ่ ผู้เข้าร่วม งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการฝึกความช านาญ
ทางวิชาชีพนอกหลักสูตร 

10 พ.ค. 61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

79 คน 5,000 

โครงการค่ายวิชาชีพสัตว
แพทย์กับการบูรณาการ
ทางวัฒนธรรม ชุมชนและ
สังคม 

16 - 20 พ.ค. 61 ต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

111 คน 50,000 

โครงการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติงาน 
สโมสรนิสิต 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

28 พ.ค. 61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

70 คน 10,000 

โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนิสิตสัตวแพทย์ 

1 ส.ค. 61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

50 คน 5,000 

โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1 ส.ค. 61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

80 คน 10,000 

โครงการสนับสนุนยกย่อง
เชิดชูเกียรตินิสิตที่เรียนดี 

6 ก.ย. 61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

215 คน 10,000 
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ด้านการวิจัย 

โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จ านวน) งบประมาณ ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 

งบ
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

1. การตรวจสอบยีนดื้อยาใน
กลุ่ม Carbapenem-
resistant
Enterobacteriacaae (CRE)
ของเชื้อแบคทีเรีย E.coli  ที่
แยกได้จากตัวอย่างน้ าใน
ฟาร์มปศุสัตว์

- 30,000 - 30,000 อ.น.สพ.ดร.ณฐพล  
ภูมิพันธุ์ 

2. การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม
ของลักษณะการให้ผลิตของ
แม่สุกร และลักษณะความ
หนาของไขมันสันหลังในสุกร
สายพันธ์ล าดับครอกแรก

- 30,000 - 30,000 อ.ดร.วุฒิชัย 
เคนไชยวงศ์ 

3. การผลิตอาหารหยาบหมัก
จากกากชานอ้อย และกาก
มันส าปะหลังด้วยวิธีการหมัก
อาหารแบบแข็ง เพ่ือปรับปรุง
คุณค่าทางโภชนะ และการ
ย่อยได้ในระบบหลอดทดลอง

- 30,000 - 30,000 ผศ.ดร.วาสนา 
ศิริแสน 

4. การศึกษาความชุกและ
ความสัมพันธุ์ระหว่างการติด
เชื้อระหว่างการติดเชื้อร่วม
ระหว่าง E.canis และ
Leptospira sp. กับค่าโลหิต
วิทยา และชีวเคมีในสุนัข
ในจังหวัดมหาสารคาม

- 30,000 - 30,000 อ.สพ.ญ.นาถชุดา 
สีทองเพีย 
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ชื่อโครงการ ประเภท งบประมาณ (จ านวน) งบประมาณ ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 
งบ

แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

5. การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพด้านปริมาณ
และคุณภาพของน้ าเชื้อ
ระหว่างโคเลือดผสมพันธุ์วา
กิว พันธุ์อเมริกันบรามันห์
และกลุ่มเลือดผสมพันธุ์ชาร์
โรเลส์ในไทยทั้งก่อน และ
ภายหลังการแช่แข็ง

- 30,000 - 30,000 อ.สพ.ญ.ภุมรินทร์ 
ทิพประมวล 

6. การประเมินระบบสืบพันธุ์
โดยอัลตร้าซาวด์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ไหลเวียนเลือดในอัณฑะกับ
ปริมาณ และคุณภาพของการ
ผลิตน าเชื้อในโคเนื้อ

- 30,000 - 30,000 อ.สพ.ญ.พนิดา 
พงศ์วิทยานนท์ 

7. คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งของ
พ่อพันธุ์โคเนื้อ และกระบือที่
ผลิตโดยหน่วยงานรัฐ และ
เอกชนที่ใช้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

- 30,000 - 30,000 อ.น.สพ.ดร.ธนพล  
หนองบัว 

8. การเปรียบเทียบการรักษา
โรคเต้านมอักเสบด้วยยา
ปฏิชีวนะ โดยวิธีการนับ
จ านวนเซลล์โซมาติก และ
การตกค้างของยาปฏิชีวนะ
ในน้ านมดิบที่ได้จากฟาร์ม
โคนมในจังหวัดมหาสารคาม

- 20,000 - 20,000 นางสาวมธุพานี  แก้ว
ก่ า 

9. การคัดแยกแบคทีเรียที่ป็น
สาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ
ในโคนมในจังหวัด
มหาสารคาม

- 20,000 - 20,000 นางสาวธิลาวรรณ 
อาจนนลา 
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ชื่อโครงการ 
ประเภท งบประมาณ (จ านวน) งบประมาณ ผู้วิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย 

งบเงิน
แผ่นดิน 
(บาท) 

งบเงิน
รายได้ 
(บาท) 

ภายนอก 
(บาท) 

10. ผลของวิตามินดีต่อ
โปรตีนต้านเชื้อแบคทีเรียและ
กระบวนการ phagocytosis
ของเซลล์เม็ดเลือดขาว ในโค
นมในระยะก าลังให้นม

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

11. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการฟาร์มโคนมด้วย
การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
โปรแกรมการจัดการฟาร์ม

- - 276,500 276,500 ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ 
อินทรก าแพง 

12. ความต้องการโภชนะของ
โคนมในประเทศไทย: ความ
ต้องการโปรตีน และพลังงาน
ในระดับฟาร์มโคนม

- - 1,495,214 1,495,214 ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน 

13. สารสนเทศส าหรับศูนย์
รวบรวมน้ ามันดิบ เพื่อการ
ติดตามการเพ่ิมคุณภาพ
น้ านม

- - 871,600 871,600 ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ 
อินทรก าแพง 

14. การศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
และโครงสร้างทางพันธุกรรม
ด้วยฟังก์ชั่นนอลยีนในกระบือ
ปลักไทย

- - 300,000 300,000 อ.ดร.วุฒิชัย 
เคนไชยวงศ์ 
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บทความที่ตีพิมพ์/ เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

Morrell, J.M. 
Nongbua, T. 
Valeanu, S. 
Lima Verde, I 
Lundstedt-Enkel, K. 
Edman, A. 
Johannisson, A. 

Sperm quality 
variables as 
indicators of bull 
fertility may be 
breed dependent. 

Animal 
Reproduction 
Science. 

07-08-2017

Lima-Verde, I.B. 
Johannisson, A. 
Ntallaris, T. 
Al-Essawe, E. 
Al-Kass, Z. 
Nongbua, T. 
Dórea, F. 
Lundeheim, N. 
Kupisiewicz, K. 
Edman, A. 
Morrell, J.M. 

Effect of freezing 
bull semen in two 
non-egg yolk 
extenders on post-
thaw sperm 
quality. 

Reproduction in 
Domestic Animals 

28-09-2017

Sujittra Chaiyadet 
Watchara Krueajampa 
Wiphawi Hipkaeo 
Yada Plosan 
Supawadee Piratae 
Javier Sotillo 
Michael Smout 
Banchob Sripa 
Paul J. Brindley 
Alex Loukas  
Thewarach Laha 

Suppression of 
mRNAs encoding 
CD63 family 
tetraspanins from 
the carcinogenic 
liver fluke 
Opisthorchis 
viverrini results in 
distinct tegument 
phenotypes.  

Scientific Reports 30-10-2017
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ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

Nongbua, T. 
Guo, Y. 
Edman, A. 
Humblot, P. 
Morrell, J. 

Effect of bovine 
seminal plasma on 
bovine 
endometrial 
epithelial cells in 
culture. 

Reproduction in 
Domestic 
Animals,  

06-11-2017

Natapol Pumipuntu 
Sirijan Santajit 
Witawat Tunyong 
Narisara Chantratita 
Pornpan Diraphat 
Nitat Sookkrung 
Wanpen Chaicumpa 
Nitaya Indrawattana. 

Molecular 
Charateristics of 
Staphylococcus 
spp. Isolated from 
Milk Samples of 
Cows with 
Subclinical Mastitis 
in Central and 
Northeast 
Thailand. 

International 
Conference 2017 
Department of 
Parasitology 
Faculty of 
Medicine Siriraj 
Hospital in 
conjunction with 
NSTDA Chair 
Professor 
Research Project. 
2017. p126 

23-25-11-2017

Natapol Pumipuntu 
Nitaya Indrawattana 

Vibrio 
parahaemolyticus: 
a seafood-borne 
pathogen.  

The Journal of 
Tropical Medicine 
and Parasitology. 

01-12-2017

รพีพัฒน์ นาคีภัย 
อัปสรา ตะระรัมย์ 
มธุพานี แก้วก่ า 
สุภารัตน์ ลีบ่อน้อย 

ความพึงพอใจการใช้
ห้องปฏิบัติการทาง
สัตวแพทย์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

วารสารบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

28-11-2017
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ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

Amornrat Juasook 
Thidarut Boonmars 
Atchara Artchayasawat 
Benjamabhorn 
Pumhirunroj 
Sirintip Boonjaraspinyo 
Pranee Sriraj 
Ratchadawan 
Aukkanimart 

Effect of Pineapple 
Extracts on the 
Reproduction of 
Rhipicephalus 
sanguineus Semi-
Engorged Females. 

Asian Journal of 
Animal and 
Veterinary 
Advances 13 

01-01-2018

Hinthong W. 
Pumipuntu N 
Santajit S. 
Kulpeanprasit S. 
Buranasinsup S. 
 Sookrung N. 
Chaicumpa W. 
Aiumurai P. 
Indrawattana N. 

Detection and drug 
resistance profile 
of Escherichia coli 
from subclinical 
mastitis cows and 
water supply in 
dairy farms in 
Saraburi Province, 
Thailand. 

Peer J. 13-06-2017

ทศพล สีรินทร์ 
อิฏฐวัตร เสตพันธ์ 
จันทร์เพ็ญ ภูผาพลอย 
มนกานต์ อินทรก าแหง 

รูปแบบการดื้อยา
ปฏิชีวนะของเชื้อ 
Staphylococcus 
aureus และ MRSA 
ที่แยกได้จากโคที่เป็น
โรคเต้านมอักเสบแบ
แสดงอาการและการ
จัดการฟาร์มที่
เกี่ยวข้อง. 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

01-10-2016

วุฒิชัย เคนไชยวงศ์  
มนกานต์ อินทรก าแหง 

อิทธิพลของฤดูกาล
และการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) 
ต่อองค์ประกอบน้ านม
โคในจังหวัด
มหาสารคาม. 

วารสารแก่นเกษตร 29-30-01-2018
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ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

Natapol Pumipuntu Detection for 
potentially 
zoonotic 
gastrointestinal 
parasites in long-
tailed macaques, 
dogs and cattle  
at Kosamphi forest 
park, Maha 
Sarakham. 

Veterinary 
Integrative 
Science 

21-08-2018

Pumipuntu N. 
Piratae S. 

Cryptosporidiosis: 
A zoonotic disease 
concern. 

Vet World. 23-05-2018

Nitaya Indrawattana 
Natapol Pumipuntu 
Nawarat Suriyakhun 
Arunee Jangsangthong 
Suphang Kulpeanprasit 
Narisara Chantratita 
Nitat Sookrung 
Wanpen Chaicumpa 
Shutipen Buranasinsup 

Staphylococcus 
argenteus from 
rabbits in Thailand. 

Microbiology 
Open 

21-06-2018

Pumipuntu, N. 
Kulpeanprasit, S. 
Santajit, S. 
Tunyong, W. 
Kong-ngoen, T. 
Hinthong, W. 
Indrawattana, N. 

Screening method 
for Staphylococcus 
aureus 
identification in 
subclinical bovine 
mastitis from dairy 
farms. 

Veterinary world, 
10(7), 721. 

01-07-2017
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ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

Boueroy, P. 
Aukkanimart, R. 
Boonmars, T. 
Sriraj, P. 
Ratanasuwan, P. 
Juasook, A. 
Wongkham, S. 

Inhibitory effect of 
aspirin on 
cholangiocarcinom
a cells. 

Asian Pacific 
journal of cancer 
prevention: 
APJCP, 18(11), 
3091- 3096. 

18-11-2017

Yossapol M. 
Sugiyama M. 
Asai, T. 

The occurrence of 
CTX-M-25-
producing 
Enterobacteriaceae 
in day-old broiler 
chicks in Japan. 

Journal of 
Veterinary 
Medical Science, 
79(10), 1644-1647. 

07-08-2017

M. Intrakamhaeng Exploration of the 
geographic 
information and 
proportion of dairy 
cattle 
from using the 
farm management 
application 
program 

Thai J Vet Med, 
2018. 48(Suppl) 
:129-130 

25-27-04-2018

Nongbua, T. 
Al-Essawe, E. M. 
Edman, A. 
Johannisson, A. 
Morrell, J. M. 

Adding bovine 
seminal plasma 
prior to freezing 
improves post-
thaw bull sperm 
kinematics but 
decreases 
mitochondrial 
activity. 

Systems biology 
in reproductive 
medicine 

05-04-2018
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ชื่อผู้แต่ง/ ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/ สิ่งพิมพ์ ว/ ด/ ป ฉบับท่ีลง
บทความ 

CHIACHANPONGSE, 
Danudej; 
ROONGSITTHICHAI, 
Atthaporn;  
SURACHETPONG, Win. 

Expression of miR-
29, miR-125, and 
miR-181 in the 
anterior kidneys of 
Streptococcus-
infected Nile 
tilapia 
(Oreochromis 
niloticus). 

Japanese Journal 
of Veterinary 
Research, 2018, 
66.3: 165-176. 

03-08-2018

ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 

ผู้เขียน ชื่อบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ชื่อวารสาร เล่มที่ 

เลขหน้า ปีท่ีตีพิมพ์ 
อ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ Hinthong W, Pumipuntu N, Santajit S, Kulpeanprasit S, Buranasinsup 

S, Sookrung N, Chaicumpa W, Aiumurai P, Indrawattana N.  Detection 
and drug resistance profile of Escherichia coli from subclinical mastitis 
cows and water supply in dairy farms in Saraburi Province, Thailand. 
Peer J. 2017. 5:e3431 https://doi.org/10.7717/peerj.3431. 

บทความที่น าไปใช้อ้างอิง: 11 เรื่อง ดังนี้ 
1. Antibiotic use in agriculture and its consequential resistance in
environmental sources: potential public health implications

2. Genomic analysis of third generation cephalosporin resistant
Escherichia coli from dairy cow manure

3. Public health risks of Escherichia coli and Staphylococcus aureus in
raw bovine milk sold in informal markets in Egypt

4. Metagenomic analysis of enteric bacterial pathogens affecting the
performance of dairy cows in smallholder productions systems
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5. Detection, characterization, and antibiogram of extended-spectrum
beta-lactamase Escherichia coli isolated from bovine milk samples in
West Bengal, India

6. Prevalence and Antibiotic Susceptibility Pattern of Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae and Escherichia coli in Dairy Goats
with Clinical and Subclinical Mastitis
7. Isolation of Escherichia coli, Klebsiella spp. and Staphylococcus
spp. from Bovine Mastitic Milk in Nuwera Eliya District of Sri Lanka and
their Sensitivity to Commonly Used Antibiotics
8. Characterisation and Antibiotic Resistance of Selected Bacterial
Pathogens Recovered from Dairy Cattle Manure during Anaerobic
Mono- Digestion in a Balloon-Type Digester
9. Antibiotic Susceptibility and Virulence Factors in Escherichia coli
from Sympatric Wildlife of the Apuan Alps Regional Park (Tuscany,
Italy)
10. Detection, characterization, and antibiogram of extended-
spectrum beta-lactamase Escherichia coli isolated from bovine milk
samples in West Bengal, India
11. Shiga Toxin–Producing Escherichia coli in Mastitis: An International
Perspective

 อ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ Pumipuntu, N., Kulpeanprasit, S., Santajit, S., Tunyong, W., Kong-
ngoen, T., Hinthong, W., & Indrawattana, N. (2017). Screening method 
for Staphylococcus aureus identification in subclinical bovine mastitis 
from dairy farms. Veterinary world, 10(7), 721. 
บทความที่น าไปใช้อ้างอิง: 4 เรื่อง ดังนี้ 
1. Inhibitory Effects and Killing Kinetics of Lactic Acid Rice Gel Against
Pathogenic Bacteria Causing Bovine Mastitis
2. Study on prevalence and genetic discrimination of
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in
Egyptian hospitals
3. Prevalence and Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus and
Risk Factors for Bovine Subclinical Mastitis in District Kasur, Punjab,
Pakistan
4. Identification of several key genes by microarray data analysis of
bovine mammary gland epithelial cells challenged with Escherichia
coli and Staphylococcus aureus
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ผศ.ดร.สุภาวดี  ปิระเต SRIPA, Jittiyawadee; KIATSOPIT, Nadda; PIRATAE, Supawadee. 
PREVALENCE OF TREMATODE LARVAE IN INTERMEDIATE HOSTS: SNAILS 
AND FISH IN KO AE SUB-DISTRICT OF KHUEANG NAI, UBON 
RATCHATHANI PROVINCE, THAILAND. Southeast Asian J. Trop. Med. 
Public Health, 2016, 47.3: 1-11. 
บทความที่น าไปใช้อ้างอิง: 4 เรื่อง ดังนี้ 
1. Ecological Niche Model based on Maximum Entropy for mapping
distribution of Bithynia siamensis goniomphalos, first intermediate
host snail of Opisthorchis viverrini in Thailand
2. Malacological study of snail intermediate hosts of trematode
parasites in Okitipupa Local Government Area, Ondo State, Nigeria
3. Effects of physicochemical factors on development and survival of
Opisthorchis viverrini uterine eggs
4. Desarrollo, estandarización y aplicación de la técnica molecular
PCR en tiempo real para la detección y cuantificación de ADN del
trematodo Amphimerus spp en metacercarias obtenidas de peces
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ด้านบริการวิชาการ 

โครงการ/ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

วัน/ เดือน/ ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

งบประมาณ
จ่ายจริง 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

วันที่ 28 -31 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ภายใต้ “โครงการบูรณา
การการจัดการสุขภาพ 
และระบบสืบพันธุ์โคนม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ฟาร์ม โคนม ในกลุ่มผู้
เลี้ยงโคนมจังหวัด
มหาสารคาม” 

ณ บ้านศรีสุข ต าบล
ศรีสุข อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

50 35,000 100,000 

วันที่ 20 มกราคม  
พ.ศ. 2561     
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
สัตว์เลี้ยง  
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและ
กาชาด 
ประจ าปี 2561 

1. สนามหน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมือง
มหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเขต
พ้ืนที่    ในเมือง
และเขตพ้ืนที่ขาม
เรียง 

104 10,000 10,000 

7-8 มิถุนายน 2561 โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

176 193,050 168,000 
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/ กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ วัน/ เดือน/ ปี 

ที่จัด 
สถานที ่ ผู้เข้าร่วม

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ม.ค.-ส.ค.61 บ้านขี้เหล็ก อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

120 80,000 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  
รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 

11 เม.ย.61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

116 15,000 

โครงการท าบุญครบรอบวันก่อตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

25 พ.ค. 61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

100 20,000 

โครงการท าบุญสัตว์ทดลองและ
ไหว้ครู ประจ าปี 2560 

31 ส.ค. 60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

161 15,000 
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ด้านการบริหารจัดการ 

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและภายนอกประเทศ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จ านวนทุน 

ปริญญาเอก 
1 นายจรูญ วนัด ี กองทุนพัฒนามหาวิทยาลยั 

สาขาเภสัชวิทยา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1 

2 น.ส. ปิยะรัตน์ 
ศรีโนนทอง 

ทุน Japanese Government 
(Monbukagakusho) 
scholarship สาขาปรสติวิทยา 

Granduate School of 
Medicine, Gifu 
University ประเทศญี่ปุ่น 

1 

3 น.ส. สุรางคนางค์ 
ไชยศักดิ ์

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลยั 
สาขาพยาธิชวีวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1 

4 น.ส. มนฑิรา 
ยศพล 

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลยั 
สาขาสตัวแพทยป์ระยุกต ์

Granduate School of 
Medicine, Gifu 
University ประเทศญี่ปุ่น 

1 

5 นายรัตนตรัย 
ไชยสงิห์ 

ทุนรัฐบาลญีปุ่่น 
(Monbukagakusho: MEXT) 
สาขา Basic Veterinary Science 

Tottori University 
ประเทศญี่ปุ่น 

1 

6 นายธฤต 
ปุริโสตะโย 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ทุนพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ) สาขา Environmental & 
Evolutionary Biology 

University of Glasgow 
สหราชอาณาจักร 

1 

7 นายชยานนท ์ 
ชมภูแสน 

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลยั สาขา 
Veterinary and Animal 
Sciences, Veterinary Clinical 
Sciences 

University of 
Copenhagen 
ราชอาณาจักรเดนมาร์ค 

1 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณเงินแผ่นดิน 

งบ-รายการ ส านักงาน ร้อยละ 
รวมทั้งสิ้น (สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 16,621,520 100 
งบบุคลากร 1,596,120 9 

- เงินเดือน 1,298,940 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 297,180 

งบด าเนินงาน 773,600 5 
- ค่าวัสดุ 773,600 

งบลงทุน 14,251,800 86 
- ค่าครุภัณฑ์ 14,251,800 

คณะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 16,621,520 บาท แบ่งตามจัดสรรได้ดังนี้ งบบุคลากร 

1,596,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 งบด าเนินงาน 773,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 งบลงทุน 14,251,800 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 86  

แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9%
5%

86%

งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน
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งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
งบ-รายการ ส านักงานเลขานุการ สพ.บ. โรงพยาบาลสัตว์ฯ รวม 

เงินรายได ้ เงินสะสม เงินรายได ้ เงินสะสม เงินรายได ้ เงินสะสม 

รวมทั้งสิ้น 6,352,600 12,367,800 0 1,157,000 0 9,950,000 29,827,400 

1. งบบุคลากร 5,103,400 5,103,400 

2. งบด าเนินงาน 837,200 11,470,300 1,157,000 4,150,000 17,614,500 

2.1  ค่าตอบแทน 582,000 3,275,300 165,000 150,000 4,172,300 

2.2  ค่าใช้สอย 255,200 4,580,000 690,000 1,000,000 6,525,200 

2.3  ค่าวัสด ุ 3,570,000 300,000 3,000,000 6,870,000 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค 45,000 2,000 47,000 

3. งบลงทุน 5,800,000 5,800,000 

3.1  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,800,000 5,800,000 

4. งบอุดหนุน 25,000 897,500 922,500 

4.1 ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 300,000 300,000 

 4.2 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.3 ผู้ส าเร็จด้านการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

15,000 15,000 

4.4 ผลงานการให้บริการวิชาการ 5,000 168,000 173,000 

4.5 การพัฒนาภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

160,000 160,000 

4.6 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลยัสี
เขียว 

125,000 125,000 

4.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5,000 5,000 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 124,500 144,500 

5.1 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นเร่งด่วน 

387,000 387,000 

5.2 เงินส ารองรักษาฐานะทางการ
เงิน 

70,000 70,000 

หมายเหต:ุ งบประมาณหลังโอนการเปลี่ยนแปลง 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่คณะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   เงินรายได้ส านักงานเลขานุการ      6,352,600    บาท 

   เงินสะสมส านักงานเลขานุการ  12,367,800    บาท 

 เงินสะสม สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์        1,157,000     บาท 

 เงินสะสมโรงพยาบาลสัตว์ฯ             9,950,000    บาท 

 รวมเป็นเงินสะสม  23,474,800   บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,827,400 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 29,827,400 บาท 

แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 5,103,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 งบด าเนินงาน 17,614,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 

งบลงทุน 5,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 งบอุดหนุน 922,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 และงบรายจ่ายอื่น 144,500 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 1 ตามจัดสรร 

แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

17%

59%

20%
3%1% 1. งบบุคลากร

2. งบด าเนินงาน

3. งบลงทุน

4. งบอุดหนุน

5. งบรายจ่ายอ่ืน
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สรุปภาพรวม 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 46,448,920 บาท 
จ าแนกตามแหล่งเงินได้ดังนี้ เงินรายได้ จ านวน 6,352,600 บาท เงินสะสม จ านวน 23,474,800 บาท และ
เงินแผ่นดิน จ านวน 16 ,621,520 บาท แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 6 ,699,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 
งบด าเนินงาน 18,388,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 งบลงทุน 20,051,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 งบอุดหนุน 
922,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 และงบรายจ่ายอื่น 387,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 ตามจัดสรร 

แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

40%

14%1%

43%

2% งบด าเนินงาน
งบบุคลากร
งบรายจ่ายอ่ืน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในเท่ากับ 4.44 ซึ่งอยู่ในระดับดี  

ป. 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวชิา ปีการศึกษา  2560  (ผลประเมินรายตัวบ่งชี้)  หน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร ์

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรล,ุ 
x = ไม่
บรรลุ) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 3.96 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม คะแนน 3.60 3.69 1 3.69 P 3.69 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 40 12.00 41 29.27 / 3.66 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 7.00 41 17.07 / 1.42 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
FTES 8:1 

185.22 41 -22.20 / 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 / 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 / 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 / 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

สัดส่วน 
50,000 

28 124,761.21 / 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิัย 

ร้อยละ 30 18.00 41 43.90 / 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5 / 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 / 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบั
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 / 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ 6 / 5.00 ดีมาก 

ผลประเมิน 
รวม 57.77 

ดี เฉลี่ย 4.44 

3,493,314 
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ภาพกิจกรรม/ เหตุการณ์ส าคัญ 
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม พิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์         
ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อ
ทอดกฐินให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพร้อมร่วมรับฟังผลประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือน าไปปรับปรุงในวงรอบปีต่อไป 
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เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการท าบุญอาคารปฏิบัติการหน่วยปศุสัตว์ 
โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพ้ืนนาสีนวน 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วม 

โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลคณะ/ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นล าดับที่ 3 ในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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           เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วม งานสัมมนา 5th Vet Student Seminars 
on Pet Food Nutrition Campus Tour 2018 หัวข้อ Introduction to Equine Nutrition โภชนศาสตร์ในม้า 
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากคุณ Theresa Kujawa ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการอาหารม้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีทีมเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม รวมทั้งสัตวแพทย์ 
และนสิิตเข้าร่วมงานสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะตามวาระ
และได้มีการส่งมอบต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน โดย อ.สพ.ญ.ธันยกร ชลาลัย 
ส่งมอบต าแหน่งให้แก่ อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม โครงการการจัดการความรู้ด้านการให้
ค าปรึกษานิสิต ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา , 
ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล และคณะเป็นวิทยากร 
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เมื่อวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 ส านักวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ใน รายวิชาคลินิกปฏิบัติสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 2 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น และ
หน่วย HHU ขอนแก่น กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติการในภาคสนามตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจการตั้งท้อง เหนี่ยวน าการ
เป็นสัด และผสมเทียมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และนิสิตได้รับการฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 

เมือ่วันที่ 13 – 25 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้า ตรวจระบบสืบพันธุ์โคนมทดแทน และ
จัดการโปรแกรมเหนี่ยวน าการเป็นสัด ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ ากัด โดยมีการปฏิบัติการภาคสนาม และ
ตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจการตั้งท้อง การเหนี่ยวน าการเป็นสัด การผสมเทียม และตรวจสุขภาพลูกโค โครงการรอบที่ 3 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวัตุประสงค์ของโครงการจัดขึ้น
เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานกับ
ชาวต่างชาติ 
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เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้า ตรวจประเมินสุขภาพพ่อพันธุ์ควายของสมัย
ฟาร์ม และเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งวันชาติฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น และเข้าแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ของศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งวันชาติฟาร์ม อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผ่าน
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ในการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ ากัด ร่วมท าการอัลตร้าซาวด์ตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์โคนมทดแทน และ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ ากัด จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการ
ปฏิบัติการทั้งในภาคสนามและการสรุปข้อมูลตลอดจนท าการวางแผนร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 
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เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด พิธีไหว้
ครูและมอบเครื่องแบบคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 6A คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ.ดร. ณฐพล ภูมิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แกน่ิสิตเรียนดี และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตผู้
บ าเพ็ญตนเองเพ่ือส่วนรวม 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง
พระคุณของสัตว์ทดลองที่อุทิศร่างกาย เพื่อให้นิสิตสัตวแพทย์ได้ท าการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ 
ของสัตว์ทดลอง และให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ พร้อมทั้งเป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่
สัตว์ทดลอง 

เมือ่วันที่ 5 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช  คณบดีคณะสัต วแพทยศาสตร์  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ และมี 
อ.น .สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แนะน าการด าเนินงาน 
และประวัติของคณะ และมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเข้าฟังผลการประเมินเพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพในการท างาน
ต่อไป 
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เมื่อวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2561 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริแสน อ.ดร.วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ และ อ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์ ได้เข้าร่วม การ
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งยังได้รับรางวัลจากการน าเสนองานวิจัยจ านวน 3 เรื่อง คือ 

1. อิทธิพลของความร้อน และเชื้อราขาวในช่วงระยะเวลาการหมักที่แตกต่างกันต่อคุณค่าทางโภชนะของ
กากชานอ้อยหมัก ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในระดับดี น าเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตร าจารย์ 
ดร.วาสนา ศิริแสน และคณะ 

2. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากผักแขยงต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในเต้านมอักเสบแบบไม่
แสดงอาการในโคนม ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในระดับชมเชย น าเสนอโดย อ.น.สพ.ดร.ปองพล 
พงไธสงค์ และคณะ 

3. ผลของการเสริมวิตามินดีต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าการน าไฟฟ้า และค่าโซมาติกเซลล์ในน้ านม
ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยายในระดับดีเด่น น าเสนอโดย อ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์ และคณะ 
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เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา วิธีการรับเข้า ศึกษา การสมัคร 
เกณฑ์การคัดเลือกในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562 และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มี
ความรู้ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากท่ีสุด 

เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิตสัตวแพทย์ ณ 
ห้อง 6a11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวา
นิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และให้ค าแนะน าถึงการเรียน
การสอน การด ารงชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประสบผลส าเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ในการเข้ามาศึกษา 



Faculty of Veterinary Sciences
Mahasarakham University

48

รายงานประจ�าปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ggffffddUngregUuUniversity

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการ
นี้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น 
ความประทับใจ เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยจากทุกส่วน ให้นิสิตได้เข้าใจถึงหน่วยงานให้บริการที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับนิสิต อีกทั้งตระหนักถึงความส าคัญ  และแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม และเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง คณาจารย์ 
และบุคลากรภายในคณะ 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ถวายเทียนเข้าพรรษา ในงานฮีตเดือน 8 บุญ
เข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปี 2561 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป 
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เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์ สู่การพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม บ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด
โครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริแสน เป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปผลการทดลองการใช้พชื
สมุนไพรในการเลี้ยงไกแ่กก่ลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สมุนไพร รวมถึงองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่
สืบทอดกันมา 

  เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยัง
โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงฟังค ากราบทูลรายงานการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาล ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และบริการประชาชน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์
พิมาน ซึ่งเปิดให้นักเรียน ประชาชน เจ้าหน้าที่ ทหาร ต ารวจ และข้าราชบริพาร เข้ารับการอบรมฯ ทุกวันจันทร์ พุธ 
ศุกร์ โดยเริ่มจัดอบรมครั้งแรกในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
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เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม แสดงความยินดี ใน พิธีส่ง – รับมอบงาน
ต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการ
สอนและการวัดผล ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแทพยศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
น .สพ .ดร .วรพล  เองว านิช  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภายในคณะให้ทันยุคทันสมัย มีแนวคิดการท างานให้เตรียมพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์ของนิสิตภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย
รูปแบบ และกระบวนการจัดการสอนแบบ active learning สู่การปฏิบัติจริง 
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เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2561 ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย
ได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ได้
มีการถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้สืบ
ต่อไป 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน (สายสนับสนุน) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางสายงานที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก 
นายสวัสดิ ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน กอง ทะเบียนและ
ประมวลผล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้าร่วมการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่จังหวัดสุรินทร์  โดยมีบริการฉีควัคซีนป้องกันและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งวิธีการป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วย 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
“Biosafety cabinet (BSC) certification and training for academic institute” ด้วยความร่วมมือจาก 
ศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (U.S.CDC 
collaboration and Thailand MOPH) จัดโครงการฝึกอบรมการปฎิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
รวมทั้งมีการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับเกียรติ
จากคุณอเนก แก้วปาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ จากศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (U.S.CDC collaboration and Thailand MOPH) เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ นิสิต และบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักสากล 
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           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด ปฐมนิเทศ โครงการฝึกความช านาญทาง
วิชาชีพนอกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 และโครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะแนว
การเตรียมตัว การเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งทบทวนความรู้ กฏกติกา มารยาททางสังคมให้แก่นิสิต ที่เข้าร่วมการฝึก
ความช านาญทางวิชาชีพ เพื่อ เป็นแนวทางในการเลือกเส้นทางในการท างานของนิสิต โดยได้รับเกียรติ 
จาก อ.น.สพ.วัชรพล พรมสุด รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ ได้ให้ความรู้ และบรรยายเกี่ยวกับการออกฝึก
ความช านาญทางวิชาชีพ และมีโครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย
ได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้
ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ในโครงการเพ่ือให้นิสิตรู้ขั้นตอนการด าเนินงาน ความส าคัญของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ใน เรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ภายในคณะ โดยมี คณาจารย์ภายในคณะเข้าร่วม และท าความเข้าใจในเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 งานกิจการนิสิต จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา กับการให้ค าปรึกษานิสิต และ
ช่องทางการติดต่อรับค าปรึกษา ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล 
เองวานิช คณบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ โดยงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เป็นผู้จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลัดดา แสนสีหา คณะกรรมการกลางให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวอนงค์ภานุช ปะนะทัง 
ถิรวิทย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ช านาญการ กองกิจการนิสิตเป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี  ซึ่ง
ตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทอดพระเนตรการด าเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัข
จรจัดฯ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งขึ้นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ือควบคุมดูแล และลด
จ านวนสุนัขจรจัดอย่างถูกวิธี และเป็นต้นแบบการด าเนินงานแก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอ่ืน ๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต 
โดยสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งรับสุนัขจรจัดจากวัดเกษรศีลคุณ 
หรือวัดป่าบ้านตาด จ านวน 34 ตัว มาทดลองดูแล ปัจจุบันมีสุนัขภายในศูนย์ฯ 58 ตัว ซึ่งทางศูนย์ฯ สามารถรองรับ
การดูแลสุนัขได้ถึง 150 ตัว 



Faculty of Veterinary Sciences
Mahasarakham University

55

 รายงานประจ�าปี 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ggffffddUngregUuUniversity

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด า
หัวขอพรผู้สูงอายุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจ า
ชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการท ากิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนปลูกฝังให้รัก และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 “โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในสัตว์ สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ย่ังยืน” ณ ศาลาประชาคม บ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก 
อ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์ และ ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรในสัตว์ พร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้สมุนไพร รวมถึงองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่สืบทอดกันมา 
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์  
และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่ 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการจัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส าหรับบุคลากรและนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง
ประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เมื่อวันที่ 2 -3 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาสัญจร ครั้งท่ี 4 ศูนย์
ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : 
ที่นี่มีค าตอบ” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการท าบุญอาคารปฏิบัติการและ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่นาสีนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่นิสิต  และบุคลากร และได้รับเกียรติจาก 
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียน และกล่าว
บูชาพระรัตนตรัยพร้อมได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 
และเจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด าเนินงานพิธีท าบุญโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการ
เรียนการสอน (เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 
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เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับการตรวจติดตามการด าเนินงานของการ
รับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากสัตวแพทยสภา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อม
ร่วมรับฟัง และตอบค าถามจากคณะกรรมการจากสัตวแพทยสภา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม และคณะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ การด าเนินงานของคณะ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางสัตวแพทย์ 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานวันข้าวโพดอาหารสัตว์มหาสารคาม
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ น าโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อีกท้ังได้มีการ
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของ
จังหวัดมหาสารคามให้มั่นคงและยั่งยืน 
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เมือวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ณ โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน เขตพ้ืนที่นาสีนวน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมคณะผู้บริหารภายในคณะ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา มะเสนา 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชม และรับฟังแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอน (เขตพ้ืนที่นาสีนวน) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยจัดขึ้นเพ่ือแนะน ารายวิชาเรียนแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
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เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีและมอบกระเช้าปีใหม่ คณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ
คณะผู้บริหารจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรจากคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการเชื่อมความสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการมุทิตาสถาบัน คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 -2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ใน
เมือง) 
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เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ในเมือง) 

เมื่อวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานมหากฐิน พิธีบรรพชา อุปสมบท 
110 รูป ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบประเมิน
จิตวิทยา ตามหมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์  ณ ห้องสารสนเทศและการเรียนรู้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีลงนาม
ข้อตกลงบันทึกความร่วมมือโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของ 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงแรมเซนทารา 
อุดรธานี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
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ผลงานนิสิต 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 

เมื่อวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561 นายวรพล  ทองสง่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน คู่ผสม 

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ jingfa cup ณ ประเทศฮ่องกง 
เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 นายวรพล ทองสง่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ jingfa 

cup ณ ประเทศฮ่องกง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทชายเดี่ยว 
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