หนังสือประวัติและผลงาน ๒๕ ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดทา
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติความเป็นมาและผลงานของคณะฯ ซึ่งก่อตั้งในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยปี ๒๕๓๕ และรองศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ ดร.ดารง พฤกษราช ซึ่งดารงตาแหน่งคณบดีคนแรก คณบดีปัจจุบัน คือ รอง
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร กระจายศรี ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ และดารงตาแหน่ง
ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ทางคณะฯ ได้
รวบรวมข้อมูลลาดับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ (๑) การเรียนการ
สอน คณะฯ เปิดการเรียนการสอน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ตั้งแต่
ปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาในปี ๒๕๕๙, หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒) การบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม ทางคณะฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริการวิชาการจานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาล
สัตว์เพื่อการเรียนการสอนด้านสัตว์เล็ก ซึ่งเปิดดาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียน
การสอนด้านสัตว์ใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ในด้านการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สังคมนั้น
ทางคณะฯได้จัดทาวารสารสัตวแพทย์มหานครสารตั้งแต่ปี
๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับด้านการเป็น
สื่อกลางสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สังคม คณะฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม
วิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมระดับชาติ
โดยเริ่มจัดครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันเป็นครั้งที่ ๑๐ ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการที่ทางคณะ
ดาเนินการในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ คณะฯ ได้ส่งคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ได้แก่ โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดาริ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โครงการปัน ปัน เพื่อนตูบ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นจิต
อาสาทาหมันสุนัขฟรี และคณะฯ ได้จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ถึง
ปัจจุบันเป็นโครงการครั้งที่ ๒๐ และโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

(๓) การวิจัย คณะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ Consortium for
Japanese Veterinary Medicinal Product Manufacturers ประเทศญี่ปุ่น ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
และจาก German Research Foundation ประเทศเยอรมันนี ในปี ๒๕๕๙ทางคณะฯ มีผลงานวิจัยที่
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในปี ๒๕๕๓ และรางวัล special
prize ด้านการแพทย์และสุขภาพ จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๖ (๔) การพัฒนา
บุคลากร ปัจจุบันมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๓๖ คน ปริญญาโท ๑๘ คน กาลัง
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ จานวน ๑๒ คน มีรองศาสตราจารย์ จานวน ๑
คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ คน มีคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติบัตรจานวน ๑๒ คน (๕)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะฯเป็นสมาชิกใน Asian Association of Veterinary School และอยู่
ในรายชื่อสถาบันของ American Veterinary Medical Association ปัจจุบันคณะฯ ได้ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ University of Veterinary Medicine
Hannover ประเทศเยอรมันนี Tokyo University of Technology and Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
The Family Animal Hospital, Kameoka ประเทศญี่ปุ่น School of Veterinary Medicine,
Kitasato University ประเทศญี่ปุ่น Guangxi University ประเทศจีน James Cook University
ประเทศออสเตรเลีย และกาลังดาเนินการเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Parma
ประเทศอิตาลี นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก University Malaysia Kelantan
ประเทศมาเลเซีย เข้าฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติ (๖) การสร้างชื่อเสียง นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า
ได้สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง โดยสัตว
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจาปี ๒๕๕๔ และรางวัล WSAVA Hills's Next
Generation Award ในปี ๒๕๕๘
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่เป็นสถาบันหนึ่งในการผลิตสัตวแพทยบัณฑิต ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพสาคัญ ในการพัฒนางานด้านสุขภาพ
สัตว์ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร กระจายศรี)
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

สารบัญ

พ.ศ.๒๕๓๕
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
มีดาริในการก่อตัง้ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
และเชิญ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ดารง พฤกษราช
อดีตหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดารงตาแหน่งคณบดีทา่ นแรก โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางสัตวแพทย์
ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๕๑

วิสยั ทัศน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ก้าวสูส่ ถาบันการศึกษาชัน้ นาของประเทศ

ปณิธาน
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปั จจุบัน

มุง่ พัฒนาการเรียนการสอน การทาวิจัย
การบริการวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง
และผลิตบัณฑิต
ที่มที กั ษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ปรัชญา
รูจ้ ริง คิดเป็ น ทาได้ดี มีจริยธรรม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชีย่ วชาญเชิงทักษะ และภาษา พร้อมซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรม เป็ นที่ยอมรับของผูป้ ระกอบการ
2. พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการความรูท้ ี่สง่ เสริมความเชีย่ วชาญเชิงทักษะและเทคโนโลยี
3. ผลิตผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมการบริการวิชาการอย่างบูรณาการที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง
4. พัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนรูแ้ ละการวิจยั ที่ตอบสนองต่อสังคมยุคใหม่ และคงไว้ซึ่ง
ความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์กบั คณาจารย์ และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ชุมชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ในประเทศและต่างประเทศ
6. ปลูกฝังจิตสานึกความเป็ นไทยเกีย่ วกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในคณะฯ ที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตที่มคี วามเชีย่ วชาญเชิงทักษะ

พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๕๓๗
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พ.ศ.๒๕๓๕
เปิ ดการเรียนการสอน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ.๒๕๓๗
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

พ.ศ.๒๕๔๐
ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็ นต้นไป
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็ นต้นไป

พ.ศ.๒๕๔๖
เริ่มใช้หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มจี านวนหน่วยกิตรวม ๒๔๗ หน่วยกิต

พ.ศ.๒๕๕๕
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) พัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้รบั ความเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา

พ.ศ.๒๕๕๗
ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ตามเงือ่ นไขของสัตวแพทยสภา

พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
คณะรับการตรวจประเมินสถาบัน โดยคณะทางานพิจารณารับรองหลักสูตร
และสถาบันของสัตวแพทยสภา และจากการประชุมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
สัตวแพทยสภาได้รบั รองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ซึ่งเป็ นการรับรองหลักสูตรและสถาบัน
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๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๒
เปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพสัตว์)
และ สก.อ. ให้การรับรองหลักสูตรตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒

พ.ศ.๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)

พ.ศ.๒๕๕๙
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปรับปรุงตามรอบที่ สกอ.กาหนด
และใช้ในปี การศึกษา ๒๕๖๐

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ .

พ.ศ.๒๕๔๒

. ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ .

๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๔๒
อาคาร I ก่อสร้างเสร็จ
และเป็ นอาคารเรียนประจาคณะฯอาคารแรก
เป็ นที่ตงั้ ของสานักงานคณบดี และเลขานุการคณะ
ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารสาธิต
ห้องเรียนปฏิบตั กิ ารทางคลินกิ
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั อณูพนั ธุวิทยา โรงพยาบาลสัตว์
เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ และศูนย์สื่อการเรียน
การสอนสัตวแพทย์

พ.ศ.๒๕๕๑
อาคาร R ก่อสร้างเสร็จ และ เป็ นที่ตงั้ ของห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนภาคบรรยาย
ห้องเรียนภาคปฏิบตั กิ ารทางพรีคลินกิ สัตววิทยาเปรียบเทียบ ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก ห้องปฏิบตั กิ ารอณูพนั ธุวิทยา ห้องวิจยั คลินกิ สัตว์นา้
และห้องวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอาหารสัตว์

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ .

พ.ศ.๒๕๔๒

. ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ .

ห้องปฏิบตั ิการมหกายวิภาคศาสตร์และสัตววิทยาเปรียบเทียบ

๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

ห้องปฏิบตั ิการสรีระวิทยา เภสัชวิทยา ไวรัสวิทยา และอิมมูนวิทยา

ห้องปฏิบตั ิการกล้องจุลทรรศน์

โรงปฏิบตั ิการด้านสัตว์ใหญ่

๒๕๓๕ .

พ.ศ.๒๕๓๙

. ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ .

๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๓๙
จัดตัง้ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก ครัง้ ที่ ๑
เพื่อใช้เป็ นสถานที่ฝึกปฏิบตั สิ าหรับนักศึกษาและเปิ ดให้บริการแก่ชมุ ชนใกล้เคียง

พ.ศ.๒๕๕๑
จัดตัง้ โรงพยาบาลสัตว์
เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ครัง้ ที่ ๒

พ.ศ.๒๕๕๗
จัดตัง้ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
ครัง้ ที่ ๓ โดยเปิ ดส่วนสัตว์ป่วยนอก
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ

๒๕๓๕ . พ.ศ. ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ .

พ.ศ.๒๕๔๒

. ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ .

พ.ศ.๒๕๔๒
จัดตัง้ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
(อาคาร I)
และโรงเรือนสัตว์ทดลองขนาดใหญ่

พ.ศ.๒๕๕๗
ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่

พ.ศ.๒๕๕๘
โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
ส่วนต่อขยายเปิ ดให้บริการ

๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐

๒๕๓๕ .

พ.ศ.๒๕๓๙

. ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ .

๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๓๙
จัดตัง้ ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ ครัง้ ที่ ๑ เพื่อให้บริการตรวจวินจิ ฉัยโรคสัตว์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
แก่โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการสอนของคณะ และให้บริการแก่ฟาร์มเกษตรกรซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

พ.ศ.๒๕๕๑
จัดตัง้ ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ครัง้ ที่ ๒ ณ อาคาร R ประกอบด้วย
ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ดังนี้
- ห้องปฏิบตั กิ ารซีรมั ่ และพิษวิทยาคลินกิ
- ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวิทยาคลินกิ
- ห้องปฏิบตั กิ ารปรสิตวิทยาคลินกิ
- ห้องปฏิบตั กิ ารจุลพยาธิวิทยา
- ห้องปฏิบตั กิ ารแบคทีเรียและราวิทยา
- ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรซาก

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ .

พ.ศ.๒๕๔๙

. ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ .

๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๔๙
วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร
(Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine)
ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ออกเผยแพร่ (ปั จจุบนั ปี ที่ ๑๒)

พ.ศ.๒๕๕๒
เข้าสูฐ่ านข้อมูล
Thai-Journal Citation Index Center (TCI)
กลุม่ ที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMPACT FACTOR

พ.ศ.๒๕๕๓: ๐.๐๓๖
๒๕๕๔: ๐.๐๓๖
๒๕๕๕: ๐.๐๘๓
๒๕๕๖: ๐.๐๙๕
๒๕๕๗: ๐.๑๗๔
๒๕๕๘: ๐.๒๓๑

พ.ศ.๒๕๕๖
ผ่านการประเมินเข้าสูฐ่ านข้อมูล TCI รอบที่ ๒
กลุม่ ที่ ๑ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.๒๕๕๘
ผ่านการประเมินเข้าสูฐ่ านข้อมูล TCI รอบที่ ๓
กลุม่ ที่ ๑ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รับรองถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒)

๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ .

พ.ศ.๒๕๕๐

. ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ .

๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๐
จัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.)
ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๐
และจัดประชุมอย่างต่อเนือ่ งโดยเปลี่ยนชื่อเป็ น
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มทม. ปั จจุบนั เป็ นครัง้ ที่ ๑๐

พ.ศ.๒๕๕๔
คณะฯเป็ นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
(The 3rd International Conference on Sustainable Animal
Agriculture for Developing Countries - SAADC 2011)

พ.ศ.๒๕๕๖
คณะฯเป็ นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
The 10th World Buffalo Congress 2013 และ
Post Congress Program: VRVC 2013

Post Congress Program: VRVC 2013
Small Animal Essential Dentistry:
Lecture & Workshop

พ.ศ.๒๕๕๘
คณะฯเป็ นเจ้าภาพร่วม
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
SAADC 2015

พ.ศ.๒๕๖๑
คณะฯจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st MUT International Conference on
Veterinary and Animal Sciences 2017(The1st ICVAS)
และการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มทม. ครัง้ ที่ ๑๐
ในวาระครบรอบ 25 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.

๒๕๓๕ . ๒๕๓๗ . ๒๕๓๙ .

พ.ศ.๒๕๔๐

. ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ .

๒๕๕๐. ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๔๐
โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท
ปั จจุบนั เป็ นโครงการครัง้ ที่ ๒๐

พ.ศ.๒๕๕๐
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วม

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดาริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ปั จจุบนั

พ.ศ.๒๕๕๘
โครงการ ปั น ปั น เพื่อนตูบ
จิตอาสาทาหมันสุนขั ฟรี

พ.ศ.๒๕๕๘
โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลพิษสุนขั บ้า
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ปั จจุบนั

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ .

พ.ศ.๒๕๔๖

. ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ .

๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๔๖
จัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารอณูพนั ธุวิทยา ณ อาคาร I

พ.ศ.๒๕๕๑

ห้องปฏิบตั ิการอณูพนั ธ ุวิทยา อาคาร I

จัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารอณูพนั ธุวิทยาและ
เทคโนโลยีชวี ภาพ ณ อาคาร R

พ.ศ.๒๕๕๙
ห้องปฏิบตั ิการอณูพนั ธ ุวิทยา อาคาร I
จัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ไวรัสวิทยา ณ อาคาร R

ห้องปฏิบตั ิการอณูพนั ธ ุวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ อาคาร R

ห้องปฏิบตั ิไวรัสวิทยา อาคาร R

ห้องปฏิบตั ิการวิจยั สัตว์น้า
และตรวจวิเคราะห์ค ุณภาพอาหารสัตว์ อาคาร R

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ .

พ.ศ.๒๕๕๕

.

๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๕
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิจยั ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ

Consortium for Japanese Veterinary Medicinal
Products Manufacturers ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อวิจยั เรื่อง
1.Classical swine fever & Aujeszkeys disease
2.Newcastle disease, Infectious bronchitis,
Infectious bursal disease
3. Porcine reproductive & respiratory syndrome
หัวหน้าทีมวิจยั ผศ.น.สพ.ดร.ศักดิช์ ยั เรือนเพชร

พ.ศ.๒๕๕๖
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิจยั ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ

Consortium for Japanese Veterinary Medicinal
Products Manufacturers ประเทศญี่ปุ่น
หัวหน้าทีมวิจยั ผศ.น.สพ.ดร.ศักดิช์ ยั เรือนเพชร
รวมทุนวิจยั จากการลงนามความร่วมมือทัง้ สองครัง้
เป็ นจานวน 960,000 บาท

พ.ศ.๒๕๕๙
ผศ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ ได้รบั ทุนสนับสนุนด้านการวิจยั จาก
German Research Foundation จานวน 221,200 ยูโร
(คิดเป็ น 8,263,036 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 )
ในหัวข้อวิจยั เรื่อง “viral co-infection of differentiated airway epithelial cells

after an influenza virus infection“ ร่วมกับ Prof.Dr.Georg Hurrler,
University of Veterinary Medicine Hannover

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ .

พ.ศ.๒๕๕๕

.

๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๓
รางวัลผลงานวิจยั เด่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ประจาปี ๒๕๕๓
โดยโครงการ “ระบบการบริหารจัดการโซ่อปุ ทานเนือ้ โคพื้นเมือง
ไทยสูผ่ บู้ ริโภค” ได้รบั รางวัลผลงานวิจยั เด่นในกลุม่ งานวิจยั และ
พัฒนา ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล สังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เป็ นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ น.สพ.ดร.
จาลอง มิตรชาวไทย อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีมหานคร ซึ่งเป็ นนักวิจยั ร่วมในโครงการฯ
ได้เข้าร่วมงานฯ และรับประกาศเกียรติคณ
ุ ทัง้ นีผ้ ลงานวิจยั ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ที่ร่วมในโครงการนี้ คือ “การทวน
สอบความปลอดภัยของเนือ้ โคธรรมชาติของโรงฆ่าโค
กาแพงแสน” อันมีคณะผูว้ ิจยั ประกอบด้วย ๑. อ.น.สพ.ดร.จาลอง
มิตรชาวไทย (หัวหน้านักวิจยั ) ๒. อ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล
(นักวิจยั ร่วม) ๓. อ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวนั (นักวิจยั ร่วม) และ
๔. อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์ (ผูช้ ว่ ยวิจยั )

ผศ.น.สพ.ดร.จาลอง มิตรชาวไทย

(จากซ้าย: ผศ.รัชกฤช อ.ทัศนีย์ และ อ.น.สพ.ศุภธัช)

พ.ศ.๒๕๕๖

ผศ.น.สพ.ดร. ศักดิช์ ยั เรือนเพชร
หนึง่ ในทีมวิจยั ผลงานเรื่อง
“อุปกรณ์ตรวจจับเชื้อไวรัสตับอักเสบพกพา
ด้วย ISFET เซนเซอร์”
ได้รบั รางวัล
“Special prize ด้านการแพทย์และสุขภาพ”
จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี ๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๓๕

. ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ .

๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๖๐
อาจารย์ประจาคณะได้รบั การพัฒนาด้านคุณวุฒิอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เริ่มก่อตัง้ คณะ
ปั จจุบนั มีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๓๖ คน ปริญญาโท ๑๘ คน
ปริญญาตรี ๒๐ คน
ปั จจุบนั กาลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในประเทศและต่างประเทศ ๑๒ คน
อาจารย์ประจาคณะได้รบั การพัฒนาด้านตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง
ปั จจุบนั มี รองศาสตราจารย์ จานวน ๑ คน และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ คน

พ.ศ.๒๕๕๒
คณะเป็ นสถาบันหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา
โดยคณะกรรมการการศึกษาต่อเนือ่ งทางสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ได้จดั สัมมนา
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทางวิชาการและวิชาชีพ และ journal club
เพื่อพัฒนาความรูแ้ ก่บคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
อาจารย์ได้รบั อนุมตั บิ ตั ร
สาขาพยาธิวิทยา (Pathology)
สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology)
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
สาขาอายุรศาสตร์ (Medicine)
สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)

5 คน
2 คน
- คน
4 คน
1 คน

พ.ศ.๒๕๓๕

. ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ .

๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ -๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ -๖๐

พ.ศ.๒๕๔๒
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ

University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์ดา้ นการศึกษาและทาวิจยั และแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาดูงาน

พ.ศ.๒๕๕๔
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ

Tokyo University of Technology and Agriculture, Japan
เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์ดา้ นการศึกษาและทาวิจยั และแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาดูงาน

The Family Animal Hospital (FAMC CO.,LTD), KAMEOKA, Japan
เพื่อส่งบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าฝึ กงานคลินกิ ปฏิบตั ดิ า้ นสัตว์เล็ก

พ.ศ.๒๕๕๕
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ

School of Veterinary Medicine, Kitasato University, Japan
เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์ดา้ นการศึกษาและทาวิจยั และแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาดูงาน

Guangxi University, China
เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์ดา้ นการศึกษาและทาวิจยั และแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาดูงาน

พ.ศ.๒๕๕๙
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ

James Cook University, Australia
เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์ดา้ นการศึกษาและทาวิจยั และแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาดูงาน

พ.ศ.๒๕๖๑
กาลังดาเนินการเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ

University of Parma, Italy
เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์ดา้ นการศึกษาและทาวิจยั และแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาดูงาน

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ .

นักศึกษาสัตวแพทย์จาก University of
Veterinary Medicine Hannover ที่ มทม.

พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๖๐

อาจารย์ และนักศึกษา จาก มทม และ Prof. ที่
Tokyo University of Technology and Agriculture

นักศึกษา จาก มทม และ Prof. จาก
Kitasato University ที่ Kitasato University
สัตวแพทยบัณฑิตจาก มทม และสัตวแพทย์
ที่ The Family Animal Hospital, Kameoka

อาจารย์ จาก มทม และ Prof. จาก Guangxi
University ที่ มทม.
อาจารย์ จาก James Cooki University
ที่ มทม.
Prof. จาก University of Parma
ที่ มทม.

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ . ๒๕๕๒ . ๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ .

พ.ศ.๒๕๕๗

. ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบนั
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก

University Malaysia Kelatan, Malasia
เข้าฝึ กงานทางด้านคลินกิ ปฏิบตั ทิ ี่โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก
โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตวใหญ่ และศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปั จจุบนั
ซึ่งการฝึ กปฏิบตั ทิ างด้านคลินกิ ดังกล่าวนัน้ ถือเป็ นรายวิชาที่บรรจุไว้ใน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของ University Malaysia Kelatan

นักศึกษาสัตวแพทย์จาก University Malaysia Kelatan ฝึ กงานทางด้านคลินกิ ปฏิบตั ทิ ี่ มทม.

๒๕๓๕ . ๒๕๓๙ . ๒๕๔๑ . ๒๕๔๒ . ๒๕๔๖ . ๒๕๔๙ . ๒๕๕๐ . ๒๕๕๑ .

พ.ศ.๒๕๕๒

พ.ศ.๒๕๕๒
คณะฯเป็ นสมาชิก

Asian Association of
Veterinary School
(AAVS)
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในระดับภูมภิ าค

พ.ศ.๒๕๕๔
คณะฯได้รบั การตอบรับให้เป็ น
สถาบันที่อยูใ่ น list ของ

American
Veterinary Medical
Association
(AVMA)

.

๒๕๕๔ . ๒๕๕๕ . ๒๕๕๖ . ๒๕๕๗ . ๒๕๕๘ . ๒๕๕๙ . ๒๕๖๐ . ๒๕๖๑

การแข่งขันขี่ม้า Endurance
รางวัลลาดับที่ 2 และรางวัลคะแนนรวมประจาปี ลาดับที่ 2 และลาดับที่ 4

โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท
ครั้งที่ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
รางวัลชมเชยระดับประเทศ

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ ได้รับรางวัล “Best Poster Paper Award in Veterinary Research”
จาก The 7th Asian Society of Veterinary Pathology
(ASVP) Meeting and International Symposium 2015

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว
ได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัย
ใน งาน The 2nd FASAVA 2009
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

สพ.ญ.พันธกานต์ อ่อนนาค ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 ได้รับรางวัลจากงาน
The 40th World Small Animal
Veterinary Association Congress (WSAVA)

WSAVA Hill's Next Generation Award

สัตวแพทย์รุ่นใหม่ผู้อุทิศตน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสัตว์ วิชาชีพ และสังคม
และ
ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

"สัตวแพทย์ตวั อย่าง ประจาปี 2554
ด้านสัตวแพทย์ร่นุ ใหม่"

สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี

D.V.M., M.Sc., Dr.Med.Vet.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะสั
คณะสตั ววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
มหาวิทยยาลั
าลยั เทคโนโลยี
เทคโนโลยีมหานคร
หานคร
มหาวิ
เเมืมืื่อปีปี พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๒๕๔๔
สสััตวแพทย์
วแพทย์รุ่นที่ ๕๙ สัตววแพทย์
แพทย์มหา
านครรุ่น ๔
หานครรุ
เกีกียรรติติปรระวั
เก
ะวัติ:
๑๑)) เป
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แแบคที
แบ
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นระด
ะ บั ชาติแและระด
ะด
ล ะ บั นานาชาติติตเก
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ในนสัสตตวป
ว์์ปีก
๓) งานบริ
ง นบ
งา
น ริการชุมุ ชน ด้้านการดู
นการดดแู ลสุ
ล ขุ ภาพและการเลี
ลส
ภาพและการเลีี้ยงการจั
งการรจัดดก
ั การไก่
การ
ารไก
ไ ่ที่
๓)
เล
งใน
ในระ
ระบบ
บ อุตสาหกรรม ในเขตจั
ในเข
เ ตจ
เข
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า PODD
POD
ODD (Participatory
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health Disease
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และโโครรงกกาารร “การเฝ้
แล
“กาารเ
ร ฝ้าารระวั
ระววงั และควบคุ
แ ะควบคุมโรค
แล
ระบาดสัตว์ที่ติดต่่ออถถึถึงคน
คน ทีท่ก่ระทบรายได้
ระทบ
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ปปกครองส่ส่วนท้้องถิิ่นและชุชมชน
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คโโ โ ีดิจิทัล ซึ่งเป็ป็นโครงการที
โ
ี่ได้้
รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสโกล (Skoll Global Threats Fund)

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านวิชาการ

ผศ.ดร.น.สพ.ชนาธิป ธรรมการ
B.Sc., D.V.M., Ph.D., DTBT.
สำเร็จกการศึ
ารศึกษษาสั
าสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คคณะสั
ณะสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิิทยาลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหานคร
หานคร
เเมืมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔๔
สัตววแพทย์
แพทย์รุ่นที่ ๕๙ สัตววแพทย์
แพทย์มหาน
นครรุ่น ๔
หานครรุ

เเกีกียรรติติปรระวั
ะวัติ:
๑๑)) อนุ
ออนนมุ ัติบัตรแสดงความรู
รแสดงควา
ว มรูรู้คความชำ
วามชำนาญในการประกอบวิ
ว ชำนา
นาญใ
ญในก
ในก
นการ
า ประก
าร
ระ อบวิชาชีพการสั
การสั
รสัสตตว
ตวแพ
วแพทย์
วแพทย
ท ์
สาา าเวชศาสตรร์ระบบสื
สาขา
ะบบส
บ ืบพันธุธ์ุ
สาขาเวชศาสตร์
ผผลลงา
ง นว
นวิิชาการตีตพพิิมพ์พใ์ในระดั
นระดบบั ชาติ
ชชาาติแแลละนานาชาติ
ละน
ะ านาชาติติมากกว่
ก า 30 เรื
เรื่อองง
๒) ผลงานวิ
๓) ทุนต่ต่างๆที
งๆที่ได้รรัับ
งๆ
๓)
ากส
ก ำนักงานคณะกรรมการวิ
งานคณะกรรม
รมการวิ
ม
จัยแห่งชาติ (วช
วช.)
วช
ช.)) ทุุนภ
นภภายใต้
ายยใต
ใ ้
ทุุนนววิวิจัยจา
จากสำนั
(วช.)
โครง
การ
กา
าร SSustainable
usttaainnab
us
able Pig Produ
uctc ioion
on Wo
W
rkshop เพื่อสร้างคว
คววาามมร่รวม
ความ
วมมื
อททางด้
อทาง
างด้้าน
าง
โครงการ
Production
Workshop
งความร่
วมมมืมือท
วิชากา
รรระะหหว่าง
างงนันัักกวววิิจัยปร
ประเ
ะเทศไท
ะเ
ไทยแ
ท และ
ล สหราชอาณาจักร จา
จากก
ากกกกอองงทุทนน NNewton
ewton
าการระหว่
ประเทศไทยและสหราชอาณาจั
จากกองทุ
Fund ร่วมกักับบสสสำนั
ำนักงา
ำน
งงานกองทุ
านนกกอง
องทุ
งทุุนส
บสนุ
นุ งานวิ
านวิวจัจยั ((สกว.)
าน
สกว.)) ททุุนว
สก
นวิ
วมมจากภาค
จากภาค
นสสนันันับส
บสนุนนง
นวิิจัยร่วม
เอกชนเพื่อพัฒน
าผลิลิตภ
าผ
ตภภัณฑ์
ตภั
ฑ์ทา
ทางส
งสัสัตวแ
งส
แพท
พทย์ย์ยแล
ย์แล
และการผลิ
ะกาารรผล
ะก
ผลิตสัสตว
ตว
ตว์
ากกผ้ประกอบการ
ฒนนาผลิ
ทาางสั
วแพทย์
ตวว์์จากผู
ภายในประเทศและ
าง
ประเทศ
ปร
เทศ ทุทุนว
นวิ
โครง
รงกา
รง
งกาารสส่งเเส
สริรมใ
มให้
ภายในประเทศและต่ต่่างปร
างงประเทศ
นวิจัยโค
โครงการส่
เสริ
มให้้บุคคลากรวิจัยใน
สถาบันอดมศึ
แกไ
ขปปญ
ั หา
หาแล
และเ
แล
ะ พิิ่มขีด ความสามารถในการ
อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเ
านเพืพืื่อแก
แก้้ไขปั
หาและเพิ
ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) จากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และ สำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านพัฒนาวิชาชีพสายเวชศาสตร์การผลิตสัตว์

น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน

D.V.M.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหานคร
เเมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๔๕
.ศ.๒๕๔๕
วแพทย์
สัตววแพทย์
แพทย์รุ่นททีี่ ๖๐ สัตวแ
แพทย์มหหานครรุ
านครรุ่น ๕
เกีกียรต
เก
รติติปรระวั
ะวัติ:
๑๑)) ประธานคณะอนุ
ประธานคณะอนุุกรรมการฝ่
รรมกการรฝ่ายอนุุรักษ์ทรัพยากรสั
ยากรสัตว์์
รอยต่อห้าจังหวั
หวดั
ป่ป่า มูมลู นิธิอนุรักษ์ษ์ป่ารอยต่
๒)
๒) อาจารย์
อาจารย์พิเศศษคณะสั
ษคณะสัตวแพทยศาสตร์
วแแพททยศาสตร์ และวิ
และววิทยยากร
ากร
บรรยายตามหนน่วยงานต่
ยงาานต่่างๆทั
งๆๆทท้ังภาครั
ภาครรฐั และภาคเอกชน
และภาคเอกกชน
บรรยายตามหน่
๓) ทีที่ปรึกษามู
ษามมลู นิธิสืบนาคะเสถี
นาคะเเสถียร
๓)
๔) คณะกรรมการสมาคมป้
คณะกรรรมการสมาคมมป้องกันการทารุ
กาารทารณ
ุ กรรมสั
กรรรมสตั ว์
๔)
๕) คณะกรรมการสมาคมสั
คณะกรรมการสมาคคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสั
และสวนสตั ว์
๕)
แหห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
แห่
ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ผู้แ ทนประเทศไทย
ท น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โครงการ
โ ค รงการ
๖) ผูผู้ป ระสานงานและผู
USAID (โครงการศึ
(โครงการศึกษาและเฝ้
ษาและเฝ้าระวั
ระวงั โรคติ
โรคติดต่อ
PREDICTT USAID
อุบัติใหม่)
ใ )ประจำปี
๗) สัตวแพทย์ตัวอย่าง(สาขาสัตวแพทย์รุ่นใหม่
๒๕๕๙ ของสั ต วแพทยสมาคมแห่ ง ประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ

น.สพ.อนุวัฒน์ วัฒนนรเศรษฐ์

D.V.M., M.Sc.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕
สัตวแพทย์รุ่นที่ ๖๐ สัตวแพทย์มหานครรุ่น ๕
เกียรติประวัติ:

๑) ๒๕๔๖ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสัตวแพทย์
บมจ.ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
๒) ๒๕๖๐ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (สาย
สวนสัตว์)
๓) อาจารย์ พิ เ ศษด้ า นสั ต ว์ ป่ า คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๔) อาจารย์ พิ เ ศษด้ า นสั ต ว์ ป่ า คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕) วิทยากรโครงการเคี่ยวเข้มหมอสัตว์ป่า
กรรมการสมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงพันธุ์
สัตว์นำ้แห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านพัฒนาวิชาชีพสายสัตว์ป่า

น.สพ.วรวุฒิ ศิริปุณย์

D.V.M.
สำเร็จกา
ารศึกษษาสั
าสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
การศึ
คณะสั
คณะสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยาลััยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหหานคร
านคร
เมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๔๘
เม
.ศ.๒๕๔๔๘
หานครรุ
สัตววแพทย์
แพทย์รุ่นที่ ๖๔ สัตววแพทย์
แพทย์มหาน
นครรุ่น ๙
เเกีกียรรติติปรระวั
ะวัติ:

ไได้ด้เข้ารับตำแหน่
ตำำแหน่งกรรมการและวิ
กรรมมการและวิชาการ
ากาาร ใน
ใน
สมาคมผู้เลีลี้ยงสุกรแห่
รแห่งชาติ
ชาติ ได้
ไดด้รับมอบหมาย
มอบบหมาย
สมาคมผู
จาากสมาคคม เข้
เข้าร่่วมประชุ
มประชุมเรื
เรื่องต่
งต่างๆ
งๆ เป็น
จากสมาคม
แ ท น ส มาคมไปปป ร ะชุ ม ร่ ว มกั บ ภาครั
ภ า ค รั ฐ และ
และ
ตัตั ว แทนสมาคมไปประชุ
องค์
องงค์กรต่
รต่างๆที
งๆที่เกีกี่ยวข้
วข้้อง กำหนดหลั
กำหหนดหลักเกณฑ์
เกณฑ์
มาตรฐานต่
มาตรรฐานต่างๆที
งๆที่เกีกี่ยวข้
วข้องกั
งกับธุธุรกิกิจการเลี
การเลี้ยง
สุกร หาทางช่
หาทาางช่วยเหลื
ยเหลือ ส่ส่งเสริ
เสริมเเกษตรกรผู
กษตรกรผู้ลี้ยง
สุกร ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนด
ราคา พยุ ง ราคา การพั ฒ นาเลี ้ ย งให้ ไ ด้
มาตรฐานดีขึ้น

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านพัฒนาวิชาชีพสายปศุสัตว์

กภ.สพ.ญ.ฤทัยทิพย์ อุปริพุทธิ

B.Sc., D.V.M., M.S.
สำเรจการศ
าสตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบณฑต
สำเร็จการศึศกษษาสั
บัณฑิต
คคณะสั
ณะสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหหานคร
านคร
เเมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๕๕
.ศ.๒๒๕๕๕
สสัตั วแพทย์
วแพทย์รุ่นที่ ๗๐ สัตวแพทย์
วแพทย์มหานครรุ
หานนครรุ่น ๑๕๕
เเกีกียรรติติปรระวั
ะวัติ:
๑๑)) ได้
ได้รับทุนวิจัยสำห
สำหรั
หรับพพัฒ
ั นาบั
นาบัณฑิ
ฑิตศึกษษาา คคณะสั
ณะสัตวแพทยศาสตร์
วแพททยศาสตร์
มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกกษตรรศาาสตตร์ (ทุ
(ทนุ ทวพ.)
ทวพ.) ปประจำปี
ระจจำปี พศ.2557
พศ.25557
มหาวิ
๒)) ได้
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิ
กาารนำำเสนนอผลลงานนวิจัยดีเด่ด่น ในโครงการประชุ
ในโครงกการประชุม
าการและะอบรมเเชิงปฎิบัติการ
าร คณะสหเวชศาสตร์
คณะสสหเวชศศาสตร์ จุจฬุ าลงกรณ์
าลงกรณ
ณ์
วิวิชาการและอบรมเชิ
มหหาวิทยาลั
ยาลัย ประจำปี พศ.2557
พศ..2557
มหาวิ
๓) ได้
ได้รับการตี
การตตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิ
ลงานในววารสารวิชาการ The Thai
Thai Journal
Journal of
๓)
Veterinnary M
edicine
ในหัวข้อ
Veterinary
Medicine
ในหั
“Thhe effect
effect of
of interferential
interferentiaal current
curreent therapy
theraapy on
on ground
ground reaction
reaction
“The
dogs w
ith hip
hip oosteoarthritis:
steoarthritis: A randomized
randomized placebo
force inin dogs
with
crooss-oover clinical
clinical trial”
trial”
controlled cross-over
๔ จัดทำ fanpage: DogFitFirm
DogFFitFirm by
by พีพี่หมอทิพย์ เพื่อเป็นสื่อกลาง
๔)
ถ่ายทอดความรู้ด้านการกายภาพบำบัดในสุนัขแก่ประชาชนทั่วไป
๕) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาในหลักสูตร Certificate Program in
Canine Physical Rehabilitation, The University of Tennessee,
USA

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านพัฒนาวิชาชีพสายสัตว์เลี้ยง

น.สพ.สุวรรณ ยิ้มเจริญ

D.V.M.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิ
มหานคร
มห
หาวทยยาลั
าลยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยมหานคร
เเมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๔๕
.ศศ.๒๕๔๕
สัตววแพทย์
แพทย์รุ่นททีี่ ๖๖๐๐ สสััตววแพทย์
แพทย์มหหานครรุ
านครรุ่น ๕
เกียรติปรระวั
ะวัติ:
ปปีี ๒๒๕๔๖
๕๔๖ เริ่มงานที่ศูนยย์์วิจัยโรคสัตว์น้ำ
บบมจ.เจริ
มจจ.เเจริญโภคภ
โภคภัภัณฑ
ฑ์์
ปปีี ๒๒๕๕๕
๕๕๕ บบ.แอดว้
.แอดว้านนฟาม่
ฟาม่า จจำกั
ำกัด
ปปีี ๒๒๕๕๒
๕๕๒ เเจ้จ้าขของกิ
องกกิจกการฟาร์
ารฟาร์มกุ้งทะเล
ปปีี ๒๒๕๕๗
๕๕๗ ที่ปรึกษาา บบ.มิ
.มิตซูบิชิ และ บบ.ไทย
.ไทย
ยูเนียน
ปัจจจุุบัน เเจ้จ้าขของกิ
องกิจกการกลุ
ารกลุ่มฟฟาร์
าร์มกกุุ้งททะเล
ะเล กลุ่ม
สมพรฟาร์มและ
ะพรรณภัทรร์์ฟาาร์ร์ม
และพรรณภั

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านพัฒนาวิชาชีพสายสัตว์น้ำ

น.สพ.ดร.สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์

LL.B., D.V.M., M.A., PhD.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหานคร
เเมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๔๑
.ศ.๒๕๔๑
สัตววแพทย์
แพทย์รุ่นททีี่ ๕๕๖๖ สสััตววแพทย์
แพทย์มหหานครรุ
านครรุ่น ๑

เกีกียรต
เก
รติติปรระวั
ะวัติ:
๑) กกรรมการพิ
รรมการพพิจารณาด้
ารณาด้านนคุคุณธธรรมและจริ
รรมและจริยธรร
ธรรม
รม
สสมาคมผู
มาคมผู้ดูแลลเวบไทย
เวบบไทย
รรมการสอบสวนของสั
๒)) ออนุนกุ รรมการ
รสอบสสวนนของสัตว
แแพทยสภาฯ
พทยสภาฯฯ
Type to enter text
๓)) ผผูู้ทรรงคุ
๓
งคคุณวุฒิจัดทำ “มาตรฐาน
“มมาตตรฐาน
ญาตรี
คคุุณววุฒ
ุ ิ รระดั
ะดบั ปริญญ
าตรี สาขา
สััตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์”
๔ ประธานคณะกรรมการคั
๔)
ประธานนคณะกรรมการคดั เเลืลือก
สัตวแพทย์ตัวอย่่างประจำปี
งประจำปี ๒๕๖๐
๒๕๖๐
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๕) ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์
ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านเชิดชูคุณธรรมและจริยธรรม

น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท

D.V.M., M.Sc., DTBT.
สำเรจการศ
าสตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบณฑต
สำเร็จการศึศกษษาสั
บัณฑิต
คคณะสั
ณะสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหหานคร
านคร
เเมืมืื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๕๐
.ศ.๒๒๕๕๐
วแพทย์
หานครรุ
สสััตวแ
แพทย์รุ่นที่ ๖๕ สัตววแพทย์
แพทย์มหาน
นครรุ่น ๑๑๐๐
เกียรรติติประวัติ:
๑๑)) ออนุนุ มั ติ บั ต ร แแสดงความรู
ส ด ง ค วาา ม รู้ค ววามชำนาญในการ
ามม ชำนาญ
ญในการ
าชีชีพสัตววแพทย์
สาขาวิ
ปประกอบวิ
ระะกอบวิชาช
แพททย์ สาข
ขาววิทยาการสื
ยากาารสืบพัพันธุธุ์
สสััตวว์์
๒๒)) ผผูู้อำำนวยการโรงพยาบาลสั
นวยการโรงพพยาบาลสัตว์ใหญ่ มทม.
มททม.
๓) กกรรมการฝ่
ร ร ม ก า ร ฝ่ า ยยสัสั ต วแพท
ท ย์ สสหพั
ห พั น ธธ์์ กี ฬ าขี ่ ม้ า
วแพทย์
นานาช
ชาติแลละสมาคมกี
ะสมาคมกีฬาาขีขี่ม้าแแห่ห่งปประเทศไทย
ระเทศไทย
นานาชาติ
๔ ผลงานวิจัยทีี่ตีพิมพพ์์ระะดัดับนนานาชาติ
๔)
านาชาติจำนวน ๕ เรือ่ ง
๕) ผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรขี่ม้าอัศวแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

Curabitur leo
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse
nulla pretium, rhoncus tempor fermentum,
enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl
rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim
nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas
aliquam maecenas ligula nostra, accumsan

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
taciti. Sociis mauris in integer.

ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์สถาบัน มทม.

น.สพ.วรากร จิตรหลัง

D.V.M.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คคณะสั
ณะสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหหานคร
านคร
เมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๔๑
เม
.ศ.๒๕๔๑
สสััตววแพทย์
แพทย์รุ่นที่ ๕๖ สัตววแพทย์
แพทย์มหหานครรุ
านครรุ่น ๑

เเกีกียรรติติประว
ระวัวัติ:
๑๑)) ตำแห
ห น่ ง รรัั ก ษษาการปศุ
า ก า ร ป ศุ สั ต ว์ จั ง หหวัวั ด
ตำแหน่
ปปราจี
ราจีนบุรี
ตำแหน่
นายสั
วแพทย์
ำนาญการ
๒๒)) ตำ
ำแหน่งนาย
ยสัตวแพ
พทย์ชำน
นาญการร
พพิิเศศษษ
๓)) หหััวหหน้น้าหหน่น่วยชุุดเเฉพาะกิ
ฉพาะกิจบบัังคคัับใช้
กฎหมายที
กฎหม
มายที่เกกีี่ยววกักับกกรมปศุ
รมปศุสัตวว์์
๔) หัวหน้้าหหน่น่วยยช่ช่วยยเหลื
เหลืือกรณีเกิดภัย
พิ บั ติ ที ่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ ป ศุ สั ต ว์ ใ น
ประเทศไทย

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านพัฒนาวิชาชีพสายงานราชการ

สพ.ญ.พันธกานต์ อ่อนนาค

D.V.M.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะสั
ตวแพทยศาสตร์
คณะสตวแพทยศาสตร
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหานคร
เเมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๕๐
.ศ.๒๒๕๕๐
วแพทย์
สัตววแพทย์
แพทย์รุ่นททีี่ ๖๖ สัตวแพ
พทย์มหหานครรุ
านครรุ่น ๑๑
เกีกียรต
เก
รติติปรระวั
ะวัติ:
หหมอตาล
มอตาล เริ
เ ่มดูแู ลสังคมตั้งแต่เปป็็นนักศึกษาจนเป็นสัตววแพทย์
แพทย์เต็ม
ตตััว แและทำงานร่
ละทำงานร่่วมมกักับสสัังคมอย
ดยเป็นที่ปรึกาาาและ
าและ
คมอย่ย่างต
งต่ต่อเนืื่อง โโดยเป็
สสััตววแพทย์
แพทย์ประจำ
ำโครรงกาารรักษษ์์สัตว์ รรัักษษ์์สังคคมม โรงเรียนช
ชลบุรี “ส
ระจำโครงการรั
นชลบุ
“สุสุข
บบท”
ท” จังหวัดชลบ
นปี พ.ศ
ศ. ๒๒๕๔๘
๕๔๘ จจนถึ
นถถึงปััจจุุบัน โดยเป
กร
ชลบุบุรี ใในปี
พ.ศ.
โดยเป็ป็นวิวิทยยกร
ถถ่่ายทอดความรู
ยทอดความรรู้ การ
รดูแลลสัสัตว์ว์ขั้นพืพื้นฐานแ
และปปลูกฝังควา
ามเมตตา
การดู
ฐานและปลู
ความเมตตา
กกรุรณ
ุ าและจิ
าและจิตออาสาให้
าสาใให้แก่เยาวชนและเปิ
ยาวชนนและเปิดหหน่น่วยสั
ยสัตวแพท
ทย์อาสา
าสา
วแพทย์
ทำ
ำหมนั และฉี
และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้บ้าฟรีให้กับสุนัขและแมว
วจรจัดใในน
ทำหมั
และแมวจรจั
ชชุุมชชนน
รรางวั
างวัลททีี่ได้ดร้ ับ:
๑๑)) สัสตั วแพทย์
วแพทย์ตัวอย่
อย่าง สาขาสั
สาขาสัตวแพทย์
วแพทย์รุ่นใใหม่
หม่ ประจำปี
จ า ก สสัั ต ววแพทยสมาคมแห่
แ พ ท ย ส ม า ค ม แ ห่ ง ปประเทศไทยในพระบรม
ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ นพระบรม
๒๕๕๔ จาก
ราชูปถัมภ์
๒) ศิษย์เก่าดีีเด่่น ดด้้านนบริ
บริกาารสั
รสัังคม ประจำปี ๒๕๕๕ จาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๓) รางวัล The WSAWA Hill’s Next Generation Award
๒๐๑๕

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

ผศ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

B.Sc., D.V.M., Ph.D., DTBVP.
สำเร็
จการศึศกษษาสั
บัณฑิต
สำเรจการศ
าสตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบณฑต
คณะสั
คณะสตั วแพทยศาสตร์
วแพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหหานคร
านคร
เเมืมืื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๔๓
.ศ.๒๕๔๓
หานครรุ
สสััตววแพทย์
แพทย์รุ่นที่ ๕๘ สัตววแพทย์
แพทย์มหา
านครรุ่น ๓

เกียรรติติปรระวั
ะวัติ:
๑๑)) งงานวิ
านวิจัยตีพิมพพ์์ระดั
ะดับชชาติ
าติแลละนานาชาติ
ะนานาชาตติจำนวน ๓๗
๗ เเรืรื่อง
๒๒)) ออนุนุ มั ติ บัต ร แส
ส ดงคค วาา ม รู้ค ววามชำนาญในการประกอบ
ามชำำ นาา ญในการร ป ร ะ กอบบ
แสดงความรู
ววิิชาช
แพทย์ สาขา
าพยาธิวิทยาา
าชีชีพสัตววแพทย์
สาขาพยาธิ
๓
างวัล SSpecial
pecial Prize ดด้้านนการแพทย์
การแพทย์และสุขภภาพ
าพ งงานวั
านวันนนััก
๓)) รรางวั
ปประดิ
ระดิษฐฐ์์ปรระจำปี
ะจำปี ๒๒๕๕๖
๕๕๖ โดย สำนักงงานคณะกรรมการ
านคณะกรรมการ
วิจัยแแห่ห่งชชาติ
าติ ((วช)
วช) กกัับผผลงานเรื
ลงานเรื่อง ““อุอุปกกรณ์
รณ์ตรรวจจั
วจจับเชื้อ
ไวรัสตัับออัักเเสบบี
สบบีแบบบพกพาด้
บพกพาด้วย IISFET
SFET เเซนเซอร์
ซนเซอร์”
๔ ทนวิ
๔)
mmittee ooff AAsia
sia PProject,
roject, Consortium for
ทุนวิจัยจาก Com
Committee
Japanese Veterinary Medicinal Products Manufacturers
(CJVM) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๔ โครงการ รวมจำนวนเงิน
ทุนที่ได้รับ ๙๖๐,๐๐๐ บาท

ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง ๒๕๖๐
ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

สพ.ญ.พันธกานต์ อ่อนนาค

D.V.M.
สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะสั
คณะสัตววแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีมหหานคร
านคร
เเมืมื่อปปีี พพ.ศ.๒๕๕๐
.ศ.๒๕๕๐
วแพทย์
วแพทย์
หานครรุ
สัตวแ
แพทย์รุ่นที่ ๖๖ สัตวแ
แพทย์มหาน
นครรุ่น ๑๑๑๑
เกีกียรรติติปรระวั
เก
ะวัติ:
หหมอตาล
มอตาล เป็นสัสัตวแพทย์
วแพททย์ผู้ที่มีจิตใจแน่
ใจแน่วแน่
แน่ในการคิ
นการคิดที่ช่วยยเหลื
เหลือสุุนัข
แและแมวที
ละแมวที่ถูกทอดทิ
ทอดดทิ้งตตัั้งแต
นใในชชั้นมมััธยมศึ
ยมศึกษาและในการเรี
ษาและในนการเรียน
แต่ต่ยังเร
เรีรียนในชั
แพทย์ โดยใช้
โดยใชช้เวลาว่
วลาาว่างหลั
งหลลงั จากการหยุ
จากกการหยุดุ เรี
เรียนเข้
นเข้าช่วยเหลือสุสนุ ัขและ
และ
สัสัตววแพทย์
แมวที่ถูกทอดทิ้งตามวั
ตามมวัดต่างๆ
งๆ ตามศั
ตาามศักยภาพของตนเองที
ยภาพพขอองตนเองที่พึงจะทำได้
จะทำได้
แมวที
แลละในระหว่างท
ษาออยู่นั้น หมอตาล ยังไได้ด้มีการทำ
ำงานร่วมกับ
และในระหว่
งทีที่กำลังศศึึกษาอยู
ารทำงานร่
ชนอย่างต่อเนืื่องโดยการเป็
งโโดยการเปป็นทีที่ปรึกษาชุมนุมรัักษ์สัตว์ว์ แและเป็
ละเป็นทีที่
ชุมชนอย่
ปปรึรึกษษาโครงงานรั
าโครงงงานรักษ์สัตว์ รักษษ์์สังคม ของโรงเรียนชล
ลบรุ ี สสุุขบบทท ใในปี
นปี
นชลบุ
กการศึ
ารศึกษา
ษา ๒๒๕๔๙
๕๔๙ จนถ
ยากรถ่ายยทอด
ทอด
จนถึถึงปปัจั จจุบุ ัน โดยทำหน้าที่เปป็น็ ววิิทยากรถ่
ควา
ามรู้แลละฝึ
ะฝึกททัักษษะด้
ะด้านนการดู
การดูแลสัตว์เลี้ยงงในเบื
ในเบื้องงต้ต้นใให้ห้กับเเยาวชน
ยาวชน
ความรู
ตลอดจ
จนปลูกฝฝัังคคุุณธธรรมด้
รรมด้านคว
วามเมมตตา กกรุรุณาาและจิ
และจิตออาสา
าสา พร้อม
ตลอดจนปลู
นความเมตตา
ทั้งได้มีการล
ลงพื้นททีี่ในนภาคสนาม
ภาคสนาม ใให้ห้กาารช่
รช่วยยเหลื
เหลืือดดููแลลสุสุนัข-แมว ที่ถูก
ารลงพื
ทอดทั้งตามวัดต่างๆ
ๆ, โโรงเรี
รงเรียน แและในสถานที
ละในสถานที่ชุมชน จนทำให้โครงการ
งๆ,
รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม ไได้รับรางวัลจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น
รางวัล “เธอ” คือแรงบันดาลใจ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์ และรางวัล “กลุ่มเยาวชนต้นแบบ” ของรายการ คนค้นคน อ
วอร์ด ครั้งที่ ๒ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๓

ศิษย์เก่าดีเด่น ๒๕๕๕
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