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คำ�นำ�
 นบัตัง้แต่มพีระราชกฤษฎกีาจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในราชกจิ

จานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 ปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 20 ปี แล้ว สมาชิกผู้มีคุณูปการ

รุ่นแรกก่อตั้งคณะฯ ทะยอยเกษียณอายุไปตามกาลเวลา จึงเห็นสมควรให้มีการจัดท�าหนังสือ

ประวตัแิรกตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เพือ่รวบรวมประวตัคิวามเป็นมาก่อน 

ระหว่าง และหลงัการก่อตัง้คณะฯ ขึน้ใหม่ เพือ่เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไว้ให้อนชุนรุน่หลัง

ได้ศึกษาและทราบถึงประวัติการก่อตั้งคณะฯการจัดท�าหนังสือเล่มนี้คณะท�างานจัดท�าหนังสือฯ

ได้รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์คณะกรรมการจัดตัง้คณะฯทกุท่าน ทัง้มกีารบนัทกึวดีทิศัน์เพือ่

เก็บไว้เป็นประวัติจากค�าบอกเล่า (oral history) จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอประวัติคณะฯ 

อีกด้วยซ่ึงคณะฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากท่ีกรุณาให้ข้อมูลท�าให้

หนังสือประวัติแรกก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่มน้ีมีความครบถ้วน

สมบูรณ์

 ขอขอบคุณทุกท่านในคณะท�างานจัดท�าหนังสือฯ ภายใต้การน�าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พนัโท นายสตัวแพทย์ ช�านาญ ตรณีรงค์ และอาจารย์นวลลออ จลุพุป์สาสน์ ทีช่่วยท�างานรวบรวม

สมบัติที่มีค่ายิ่งชิ้นนี้ไว้ เพราะการอ่านประวัติย่อมมีเร่ืองราวที่สะท้อนความส�าเร็จ ความทุ่มเท 

และความเสียสละของบุคคลต่างๆ ไว้ให้ได้รับรู้ในระหว่างบรรทัดด้วย โดยการร�าลึกถึงคุณูปการ

ของคนรุ่นก่อนย่อมจะโน้มน�ามงคลและความสขุสวสัดมีายงัคนรุน่ต่อๆไปในองค์กรอนัเป็นทีร่กัย่ิง

ของพวกเราชาวสัตวแพทย์ดอยค�าแห่งนี้

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ)

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2557
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ภาคผนวก

ความหมายอาคาร 

ความหมายรูปปั้นนูนต�่าติดผนัง

ความหมายภาพเขียนฝาผนัง

ภาพประกอบ

การก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์

พิธีเปิดอาคาร

การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น

ศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 

ศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง

บัณฑิตรุ่นแรกๆ ของคณะ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทบวงมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2537

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าหนังสือที่ระลึก



 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์  

เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ (ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2518 

ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2520) ได้มีด�าริที่จะมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค อธิการบดีได้ไป

ติดต ่อพูดคุยกับสัตวแพทย ์หลายท ่านเพื่อให ้มาช ่วยก ่อตั้ งคณะ 

สตัวแพทยศาสตร์ เช่น ตดิต่อกบั รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.ด�ารง 

พฤกษราช แห่งภาควชิาจลุชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขณะนั้นได้มีการพบปะพูดคุยกัน เรื่องร่าง

หลักสูตรบ้าง แต่ระหว่างที่ด�าเนินการอาจติดขัดเรื่องงบประมาณ  

การด�าเนินการจึงยังไม่ส�าเร็จ

 ต่อมาในสมัยอธิการบดี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ 

ตะวนั กงัวานพงศ์  (ด�ารงต�าแหน่งสมยัที ่ 2 วันที ่21  มกราคม  พ.ศ. 2522 

ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2524) มีการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์อีกครั้ง แต่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงยังไม่

สามารถเริ่มด�าเนินการได้

ประวัติแรกตั้ง
คำณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 

ยงยุทธ  สัจจวาณิชย์

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์  

ดร. ด�ารง พฤกษราช
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 ความพยายามในการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ท�าได้เกือบส�าเร็จในปี พ.ศ. 2529 เกิดจากด�าริของทางฝ่าย

การเมือง โดยมี นายปรีดา พัฒนถาบุตร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้กอง 

แผนงาน ส�านักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ท�าโครงการจัดตั้งคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ เสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีศาสตราจารย์  

นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี เป็นอธิการบดี  (ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 21 มกราคม  

พ.ศ. 2528 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2532) บรรจุโครงการจัดตั้งคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ เข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 ถึง 2534) เป็นแผนระยะ 5 ปี  

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ  สัจจวาณิชย์ (ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 8 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529) ได้รับค�าแนะน�า

จากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายปรีดา พัฒนถาบุตร) ให้เชิญ 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ด�ารง พฤกษราช อาจารย์ประจ�า 

ภาควิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มาช่วยด�าเนนิการจดัท�ารายละเอยีดร่างโครงการจดัตัง้คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้าน 

งบประมาณ รวมทั้งบุคลากรที่จะมาเป็นผู้ด�าเนินการ ประกอบกับมีการ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืง มกีารเปล่ียนรัฐบาล และนายปรดีา พฒันถาบตุร 

ไม่ได้เป็นรฐัมนตรว่ีาการทบวงมหาวิทยาลยั จงึท�าให้การผลกัดนัการจดัตัง้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ 

 ในปี พ.ศ. 2534 ความพยายามด�าเนนิการก่อตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท�าได้ส�าเร็จในสมัยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม 

วฒันชยั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (ด�ารงต�าแหน่งวนัที ่21 มกราคม 

พ.ศ. 2532 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2535)

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก 

นายแพทย์ ตะวัน กังวานพงศ์  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรีสุกรี

นายปรีดา พัฒนถาบุตร
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 เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดต้ังคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแต่งต้ัง ศาสตราจารย์  

นายแพทย์โชติ  ธีตรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  

เป็นประธานคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.นวิตัน์ มณกีาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายสัตวแพทย์ พิทยศักดิ์ ไวทยการ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ทัศนีย์  

ไหลมา ร่วมเป็นกรรมการ

 และในขณะเดียวกันให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นอีกชุดหนึ่ง  โดยม ี

รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.นวิตัน์ มณกีาญจน์ เป็นประธานคณะ

อนุกรรมการ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ พิทยศักดิ์  ไวทยการ  

เป็นอนุกรรมการ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ทัศนีย์ ไหลมา  

เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร นอกจากนัน้ฝ่ายผูใ้ช้บณัฑติได้แก่ ปศสุตัว์

จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท กิตติวัฒน ์

ฟีดสเปเชียลลสิต์ จ�ากดั มาร่วมเป็นกรรมการร่างหลกัสตูรด้วย รวมทัง้เชญิ

อาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ซึ่งจะช่วยสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในระดับวิชาเตรียมสัตวแพทย์ร่วมให้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ โชติ ธีตรานนท์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 

พิทยศักดิ์  ไวทยการ

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ทัศนีย์  ไหลมา รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 

ดร. นิวัตน์ มณีกาญจน์
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 คณะกรรมการทัง้ 2 ชดุ คอื คณะกรรมการจัดตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

และคณะอนกุรรมการร่างหลกัสตูรฯ ได้มกีารประชมุกนัอย่างต่อเนือ่ง และ

มคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างด ีทางมหาวทิยาลยัให้การสนบัสนนุในการจัดขอ

งบประมาณแผ่นดินมาเริ่มด�าเนินการ ได้มีการพิจารณาสถานที่ที่จะใช้ใน

การก่อสร้างคณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้ 3 แห่ง คือ

1. สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต�าบลแม่เหียะ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2. พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีต�าบลศรีบัวบาน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าพูน

3.  พื้นท่ีบริเวณหลังศูนย์วิจัยชาวเขา ในบริเวณมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

 จากการพจิารณาของคณะกรรมการก่อตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ ร่วม

กบัทบวงมหาวทิยาลยั ได้ข้อสรุปให้ใช้พืน้ทีใ่นสถานวีจิยัและศูนย์ฝึกอบรม

การเกษตรที่ต�าบลแม่เหียะ เน่ืองจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ�าเป็น 

ที่จะต้องใช้พื้นที่มากในการสร้างอาคารเรียน โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่  

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก การสร้างศูนย์ฝึกอบรม และอื่นๆ ซึ่งจะต้องใช้พื้นท่ี 

ไม่น้อยกว่า 50 – 60 ไร่ และจะต้องไม่ห่างไกลจากทีต่ัง้หลกัของมหาวทิยาลยั 

มากจนเกนิไป และโรงพยาบาลสตัว์เล็กกจ็ะต้องอยูใ่กล้ชมุชนเมือง

 ในส่วนของคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต

ได้ประชุมร่างหลักสูตรและน�าเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลยั  มกีารปรบัปรงุแก้ไข จนกระทัง่หลกัสตูรได้รบัความเหน็ชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ.2535 โดยในขณะนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เป็นนายกสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด�ารงต�าแหน่งสมัยท่ี 3-4 วันที่ 20 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2533 ถึง 19  มกราคม พ.ศ. 2536) สิ่งหนึ่งที่คณะอนุกรรมการร่าง

หลักสูตรได้ร ่วมกันคิดเพื่อท่ีจะให้การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างดี และมีความเข้มแข็งทางวิชาการที่

สามารถเทียบเคียงได้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องหาบุคคลที่จะมาด�าเนินการอย่างเต็มตัว (Full time) 

คณะอนกุรรมการได้มคีวามเหน็ร่วมกนัว่า รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ 

ดร. เทอด เทศประทีป ซ่ึงขณะน้ันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สูง  

ทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารการศึกษาทางด้านสัตวแพทย์  

ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 

ดร. เทอด เทศประทีป
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คณะอนุกรรมการจึงมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์  

พทิยศกัดิ ์ ไวทยการ ไปทาบทามเป็นการภายในก่อน ซึง่รองศาสตราจารย์  

นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป ได้ตอบรับและยินดีมาร่วมก่อตั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ในช่วงนั้นศาสตราจารย์ นายแพทย์ โชติ  ธีตรานนท์ ได้ขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2535 ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) และได้มอบหมายให้ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์  ศรีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และพัฒนา รับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อ โดยบรรจุ

โครงการจดัตัง้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เข้าไว้ในแผน

พัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 ถึง 

2539) และได ้รับการสนับสนุนอย ่างดียิ่ งจากสภามหาวิทยาลัย  

ซึง่ศาสตราจารย์กติตคุิณ ดร. สิปปนนท์  เกตทุตั เป็นนายกสภามหาวทิยาลัย 

(ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2540) 

ได้ให้ความคดิเหน็ว่าคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ควรให้

ความส�าคัญกับสัตว์ใหญ่ให้มาก

 ต่อมาในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2536 อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ได้มบีนัทกึถึงอธกิารบดจุีฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขอเชญิรองศาสตราจารย์ 

นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะ

สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มาเป็นทีป่รกึษาในการด�าเนิน

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ขอ 

ยืมตัวมาช่วยราชการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2536

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ 

สัมพันธ์  ศรีสุวรรณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต
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 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค�าส่ังที่ 

2009/2536 แต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบจดัตัง้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ให้มกีารจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ และสามารถรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2539 คณะกรรมการ

ดังกล่าวประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์  ศรีสุวรรณ 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสุพรรณ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. นิวัตน์  มณีกาญจน์

 กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ พิทยศักดิ์  ไวทยการ 

 กรรมการ

5. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

 กรรมการ

6. หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ 

 (รศ.ดร.บุญเสริม  ชีวอิสระกุล)

 กรรมการ 

7. นายสัตวแพทย์วิวัฒน์  ชุนรักษา

 กรรมการ

8. ผู้อ�านวยการกองแผนงาน (นายนพพร สิงหพุทธางกุร)

 กรรมการ

9. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป 

 กรรมการและเลขานุการ

10. สัตวแพทย์หญิง ทัศนีย์  ไหลมา

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11. หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

 (นายไพรัช ตระการศิรินนท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12. นายสัตวแพทย์ภาวิน ผดุงทศ

 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมอีกหลายท่านเช่น  

นายสัตวแพทย์ กรรชัย แสนวงศ์ นายสัตวแพทย์สากล ชื่นกุล สัตวแพทย์

จากชมรมสัตวแพทย์ล้านนา นายสัตวแพทย์พงษ์เผ่า หอสถิตธรรม 

นายสัตวแพทย์วิทยา  ทิมสาด และนายสัตวแพทย์ ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ  

ซึ่งทางชมรมก็ได้มีส่วนสนับสนุนด้วยดี
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 การจัดตั้งคณะในมหาวิทยาลัยต้องผ่านคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ

ลงในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นเพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการ

ประกาศเป็นคณะหนึง่ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จงึได้มกีารประสานงานกบั

หลายฝ่ายเพื่อท�าให้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีและได้ประกาศลงใน 

ราชกิจจานุเบกษา ในการนี้ นายสัตวแพทย์ นิวัฒน์ สินสุวงศ์ เป็นผู้ด�าเนิน

การประสานงานดังกล่าว และในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนนั้น ด้วย

ความช่วยเหลือของอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ทัศนีย์ ไหลมา ได้ติดต่อทาง

ส�านักงบประมาณจนได้รับงบประมาณสนับสนุนในที่สุด

 ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ 

พระราชกฤษฎีกา เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537” ซ่ึงส่วน 

ราชการดังกล่าวรวมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ด้วยพระราชกฤษฎกีาดังกล่าวได้รับการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 111 ตอนที่ 32 ก. หน้า 49  ลงวันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ในท้ายประกาศมหีมายเหตแุจ้งว่า เหตผุลในการประกาศพระราชกฤษฎกีา

ฉบับน้ี  คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้าน

สัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

 ในระยะแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ สัมพันธ์  ศรีสุวรรณ 

ท�าหน้าทีร่กัษาการคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ต่อ

มาสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต 

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ประกาศแต่งตัง้รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ 

ดร. เทอด เทศประทีป ขึ้นด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นคนแรก  ตัง้แต่วนัที ่ 20 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2538
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การเรียนำการสอนำ
 
 แนวคิดในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เพื่อตอบสนองการขาดบุคลากรสัตวแพทย์ระดับปริญญา ตามมติคณะ

รฐัมนตร ีโดยเป็นคณะสตัวแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคเหนอื เปิดหลักสูตร

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) โดยหลักสูตรพัฒนา 

มาจากผลการประชุมสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 ในปี  

พ.ศ. 2538 โดยมุ่งเน้นบูรณาการ (Subject integration) การเรียนรู้จาก

การแก้ปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) และเน้นการสร้าง

ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional skills)  ระยะแรกยังไม่มีการจัดตั้ง

สัตวแพทยสภา มีเพียงสัตวแพทยสมาคม ได้ก�าหนดหลักสูตรการเรียน 

การสอน 6 ปี และมีการตกลงเร่ืองโครงสร้างของหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับ

สตัว์แต่ละชนดิ (Species orientation) โดยให้เพิม่การปฏบัิตงิานจรงิด้าน

สัตวแพทย์และมีต้นแบบจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย 

แห่งรัฐมิชิแกน (Michigan State University) ซ่ึงน�ารูปแบบการเรียน 

การสอนแบบหมุนเวียนปฏิบัติตามคลินิก (Rotation) และแยกตามสัตว์

แต่ละชนิด (Species orientation) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell  

University) และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State University) 

ซึ่งเน้นการเรียนแบบบูรณาการวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น วิชาโครงสร้าง

และการท�างานของร่างกาย (Body Structure and Function: BSF) และ 

วชิาไขปัญหาบรูณาการทางสตัวแพทย์ (Veterinary Integrative Problem  

Solvings: VIPs) เพื่อให้นักศึกษามองภาพองค์รวมได้มากกว่าแยกเป็น

คนละส่วนกัน

 แบ่งการเรียนออกเป็นระบบ 1 2 3 คือ

 - ปี 1 วิชาเตรียมสัตวแพทย์ และวิชาศึกษาทั่วไป 

  (Pre-veterinary Medicine)

 - ปี 2 และ 3  วิชาพรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์

  (Preclinical Veterinary Medicine)

 - ปี 4,5 และ 6  วิชาคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์

  (Clinical Veterinary Medicine)

 ปีสุดท้าย (ปี 6) เป็นการฝึกปฏิบัติการแยกชนิดสัตว์ และมีกระบวน

วิชาให้เลือกจ�านวน 12 หน่วยกิตเพื่อเตรียมการสร้างประสบการณ์และ

ความพร้อมก่อนจบการศึกษา
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 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ แบ่งส่วนราชการเป็น

ส�านกังานเลขานกุาร แต่เพือ่ความเข้มแขง็ทางวชิาการ จงึได้แบ่งโครงสร้าง

ทางวิชาการเป็นการภายในดังนี้

 มีการแบ่งโครงสร้างทางวิชาการ ออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน

 2. กลุ่มวิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภค

 ต่อมา ปี พ.ศ. 2539 มีการแบ่งโครงสร้างทางวิชาการออกเป็น  

6 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขและโรคสัตว์เขตร้อน

 2. สาขาวิชาคลินิกโคนม

 3. สาขาวิชาคลินิกม้า

 4. สาขาวิชาคลินิกสัตว์เลี้ยง

 5. สาขาวิชาคลินิกช้างและสัตว์ป่า

 6. สาขาวิชาคลินิกสัตว์บริโภค

 และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับโครงสร้างทางวิชาการออกเป็น 

8 สาขาวิชา ได้แก่

 1. สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 2. สาขาวิชาคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 3. สาขาวิชาคลินิกม้า

 4. สาขาวิชาคลินิกสัตว์เล็ก

 5. สาขาวิชาคลินิกช้างและสัตว์ป่า

 6. สาขาวิชาคลินิกสัตว์บริโภค

 7. สาขาวิชาพรีคลินิกทางสัตวแพทย์

 8. สาขาวิชาพาราคลินิกทางสัตวแพทย์

 พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากบั ในปี 2552 คณะสตัวแพทยศาสตร์ได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 

6 หน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน

ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2552 ได้แก่  

 1. ส�านักงานคณะ 

 2. ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค 

 3. ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า 

 4. ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข 

 5. ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์  

 6. ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก  
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 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งสถานบริการสุขภาพสัตว์ เป็นองค์กรในก�ากับของ

มหาวิทยาลัย  ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ในปีเดยีวกนั ได้เข้าร่วมโครงการบณัฑติศกึษา  หลกัสูตรนานาชาติ

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ และในปี พ.ศ. 2543 ร่วมสอนนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโทรุ่นแรกของหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ�านวน 4 คน

 ในปี พ.ศ. 2544  คณะสตัวแพทยศาสตร์ ด�าเนนิการขอเปิดหลกัสตูร

นานาชาติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข  

(Master of Veterinary Public Health (International Program)) 

และเปิดรบันกัศกึษาตามแผน ในปี พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิด

สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 

(หลักสูตรนานาชาติ)  

 ในปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ (Master Program in  

Veterinary Science)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สตัวแพทย์ (Doctor of Philosophy Program in Veterinary 

Science)  ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2551 เมือ่วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2551   

ก�าหนดใช้หลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ. 2551

 ในปี พ.ศ. 2556 สภามหาวทิยาลยัอนมุตัหิลกัสตูรสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (Master of 

Public Health Program in One Health (International Program)) 

ในคราวประชมุครัง้ที ่ 7 / 2556  เมือ่วนัท่ี  17 สงิหาคม พ.ศ.2556 ก�าหนด

ใช้หลักสูตรปีการศึกษา พ.ศ. 2556
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บุคำลากร
 ในช่วงแรกของการก่อต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่         

มภีารกจิหลายประการทีจ่ะต้องด�าเนนิการ โดยเฉพาะการวางแผนด้านการ

จดัท�างบประมาณและทรพัยากร การวางแผนจดัการเรยีนการสอน บคุลากร

ประจ�าท่ีเข ้ามาร่วมในระยะโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ระยะเริม่แรก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 คอื

 1. รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.เทอด  เทศประทีป  

ยืมตัวช่วยราชการจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั   ตัง้แต่ 1 สงิหาคม พ.ศ.2536 ท�าหน้าท่ี ผูอ้�านวย

การโครงการจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

รบัโอนมารบัราชการมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ตัง้แต่ วนัที ่1 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2538 ต�าแหน่งคณบด ี ตัง้แต่วนัที ่ 20 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2538

 2. นางสาวอรณุ ี ชุตมิา 

บคุลากรสายสนบัสนนุยมืตวัจากกองแผนงาน ส�านกังานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาช่วยราชการในโครงการจัดตั้งคณะฯ 

ตัง้แต่ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2536 โอนย้ายมารับราชการคณะสตัว

แพทยศาสตร์ ต�าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ตัง้แต่วนัที ่15 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 

 3. นายสตัวแพทย์ ภาวนิ  ผดงุทศ 

  บรรจเุป็นข้าราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ตัง้แต่วนัที ่ 10 ตลุาคม  

  พ.ศ. 2538 

 4. นายสตัวแพทย์ ดร. เลศิรกั  ศรกิีจการ 

  บรรจกุลบัเข้ารบัราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน  

  พ.ศ. 2538 

 5. นายสตัวแพทย์ นวัิฒน์   สนิสุวงศ์ 

  บรรจกุลบัเข้ารบัราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน  

  พ.ศ. 2538  

 6. นางสาวปราน ี  บ�ารงุสุนทร

  บรรจุกลับเข้ารับราชการ ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 

  และแผน ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 

 7. สตัวแพทย์หญงิ  ศริพิร  ขมุทรพัย์  

  บรรจเุป็นข้าราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน  

  พ.ศ. 2538
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 8. สตัวแพทย์หญงิ สดุสายใจ  เพช็รยิม้ 

  บรรจเุป็นข้าราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจิกายน  

  พ.ศ. 2538  

9. นายสตัวแพทย์ รชัต์  ขตัติยะ 

 บรรจเุป็นข้าราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ตัง้แต่วนัที ่15 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2538 

 10. รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร. สวิุชยั  โรจนเสถยีร  

  รับโอนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

  ตัง้แต่ วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 

 11. พันโท นายสัตวแพทย์ ช�านาญ ตรีณรงค์ 

  รับโอนจากกรมการสัตว์ทหารบกกองทัพบก ต�าแหน่ง อาจารย์  

  ตัง้แต่ วนัที ่ 1  ธนัวาคม พ.ศ. 2539  

 12. นายสตัวแพทย์ ฉตัรโชติ  ทติาราม 

  บรรจุเป็นข้าราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน  

  พ.ศ. 2539 

 13. นายสตัวแพทย์ ขวญัชาย  เครอืสคุนธ์  

  บรรจเุป็นข้าราชการ ต�าแหน่ง อาจารย์ ตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม  

  พ.ศ. 2540 

 บรรจุบคุลากรสายสนบัสนนุรุน่แรก  ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2539 ได้แก่

14. นางสาววัฒนาวรรณ   อัศเวศน์ 

 ต�าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

15. นายเฉลิมชนม์  เลิศมโนกุลชัย 

 ต�าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

16. นางชินานารถ  ศรีจันทร์ดร 

 ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

17. นางสาวอรุณี  เผ่าพงษ์ 

 ต�าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

18. นายสุรศักดิ์ มูลธง 

 ต�าแหน่ง  นายช่างเทคนิค

19. นายมานัส  ปัญญาเรือน

 ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

20. นายสมชาย สล่าล๊อค 

 ต�าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
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บุคลากรยุคแรกตั้ง

ตรีณรงค์

)
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15

บุคลากรสายสนบัสนุน
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 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2544  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 

ดร.เทอด  เทศประทีป  คณบดีคนแรก และเป็นคณบดีก่อตั้ง ได้ลาออก 

จากราชการ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค�าส่ังท่ี 3289/2544   

ให้รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิชัย  โรจนเสถียร  รองคณบดี

ฝ่ายการศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต ่

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544  ถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2545 

 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิชัย  โรจนเสถียร ขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งคณบดีคนที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  9  มีนาคม  

พ.ศ. 2545 - วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2549

 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เลิศรัก  ศรีกิจการ ขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งคณบดคีนที ่3 ของคณะสตัวแพทยศาสตร์ ตัง้แต่วนัที ่ 25  มนีาคม 

พ.ศ. 2549 - วันที่ 24  มีนาคม พ.ศ. 2553

 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เลิศรัก  ศรีกิจการ ขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งคณบดีคนที่ 3 สมัยที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  

25  มีนาคม พ.ศ. 2553 - วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2557

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์

ดร. สุวิชัย  โรจนเสถียร

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์

ดร. เลิศรัก  ศรีกิจการ

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 

ดร. เทอด เทศประทีป
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สถานำที่ท�การ
 ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2536   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

มคี�าสัง่ ที ่มช. 2205/2536  ให้มสี�านกังานโครงการจดัตัง้คณะ

สัตวแพทยศาสตร์  ตัง้อยู ่ณ กองแผนงาน  ส�านกังานอธกิารบดี  

ต ่อมามี โครงการปรับปรุงอาคารส�า นักงานอธิการบดี  

กองแผนงาน  โครงการจดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร์จงึย้ายสถาน

ที่ท�างานมาอยู่ที่ห้องประชุมชั้น 3 ของกองกิจการนักศึกษา  

ส�านักงานอธิการบดี ต ่อมาหลังจากมีบุคลากรเพิ่มขึ้น  

สถานทีท่�าการเร่ิมคบัแคบ  มหาวทิยาลยัจงึให้ย้ายสถานทีท่�างาน

ไปอยู ่ท่ีอาคารหน้าส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

และเม่ืออาคารคณะสตัวแพทยศาสตร์  ณ  สถานวีจิยัและศูนย์

ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ถนนเลียบคันคลองชลประทาน  

ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

สร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2540 คณะสัตวแพทยศาสตร์   

จงึได้ท�าการย้ายสถานทีท่�าการมาจวบจนปัจจุบัน 
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 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ

ก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังนี้

 1. อาคารเรียน / สอน และบริหาร พื้นที่ประมาณ 13,758 ตาราง

เมตร ตัง้อยูท่ีว่ทิยาเขตดอยค�า หรอืสถานีวจิยัและศนูย์ฝึกอบรมการเกษตร

แม่เหยีะ ถนนเลยีบคลองชลประทาน ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวัดเชยีงใหม่ สร้างแล้วเสรจ็ ในปี พ.ศ. 2540 งบประมาณก่อสร้าง 101 

ล้านบาท 

 2. อาคารโรงพยาบาลสตัว์เพือ่การสอน พืน้ทีป่ระมาณ 4,500 ตาราง

เมตร สร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2541 งบประมาณก่อสร้าง 45 ล้านบาท 

จ�านวน 4 อาคาร ได้แก่

 2.1 โรงพยาบาลสตัว์เลก็ พืน้ทีป่ระมาณ  4,264  ตารางเมตร 

ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนเลียบคลองชลประทาน ต�าบล

สุเทพ  อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 2.2 โรงพยาบาลสตัว์ใหญ่ พืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ  362 ตาราง

เมตร ตั้งอยู่แห่งเดียวกับท่ีตั้งคณะ คือ ท่ีวิทยาเขตดอยค�า ถนน

เลยีบคลองชลประทาน ต�าบลแม่เหยีะ อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดั

เชียงใหม่

 2.3 หน่วยชนัสตูรโรคสตัว์ พืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ 962 ตาราง

เมตร ตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

 2.4 ศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 1 พื้นท่ีใช้สอยประมาณ  

569 ตารางเมตร ตั้งอยู่แห่งเดียวกับที่ตั้งคณะ คือ ที่วิทยาเขตดอย

ค�า ถนนเลยีบคลองชลประทาน ต�าบลแม่เหยีะ อ�าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

 3. อาคารศูนย์ฝึกทางสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 3,700 ตารางเมตร สร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2542 งบประมาณ

ก่อสร้าง 14 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่

  3.1 ศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง ตั้งอยู่เลขที่ 205 

หมู่ 2 ต.ศรีบัวบาน อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน  

  3.2 ศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 2 ตั้งอยู่แห่งเดียวกับที่ตั้ง

คณะ คือ ที่วิทยาเขตดอยค�า ถนนเลียบคลองชลประทาน  

ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 4. อาคารโรงพยาบาลสตัว์ท้องถิน่ พืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ 402 ตาราง

เมตร สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2549 ทดแทนอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน

สหกรณ์ 3 ต�าบลบ้านสหกรณ์ อ�าเภอแม่ออน จังหวดัเชยีงใหม่ งบประมาณ 

3.22 ล้านบาท
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โรงพยาบาลสัตว์เล็ก 

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
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ภ าคผนวก
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คำวามหมายอาคำารและภาพ

 อาคารคณะออกแบบโดยบริษัท Chiang Mai Achitech จ�ากัด  

ตัวอาคารเป็นอาคารล้านนาประยุกต์ หลังคาจะมีลักษณะเฉพาะ มีข่วงซึ่ง

เป็นศิลปะทางภาคเหนือ ข่วง หมายถึง ลานหรือที่โล่ง มีไว้เพื่อท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ ของครัวเรือน ชุมชน และเมือง การท�ากิจกรรมในข่วง อาคารคณะ 

4 ชั้น มีลักษณะของสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือชัดเจน อาคารห้องสมุด

เป็นลักษณะยุ้งข้าว 
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 ความหมายของภาพนี้หมายถึง การรวมกลุ ่ม ด้วยความรัก  

ความสามัคคี ของกลุ่มคณะ ความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความงดงาม 

อย่างยิง่ของสรรพชวีติบนดวงดาวเคราะห์แห่งนี ้หรือ หมายถงึ การรวมกลุม่ 

ท�าให้เกิดความรักระหว่าง เพื่อน พี่น้อง เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

รูปปูนปั้นนูนต�่าติดผนังชั้น 1 

อาคาร A หรืออาคารบริหาร

รูปปูนำปั้นำนำูนำต�่าติดผนำัง
โดยศิลปินำพื้นำบ้านำ อาจารย์เพชร วิริยะ (บ้านำจ๊างนำัก) 

รูปปูนปั้นนูนต�่าติดผนังชั้น 3 

อาคาร A หรืออาคารบริหาร
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คำวามหมายภาพเขียนำฝาผนำังชั้นำ 2  
อาคำารA หรืออาคำารบริหาร

 รูปภาพบนฝาผนงั  บรษิทั Chiang Mai Achitech จ�ากดั ได้น�าเสนอ

งานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่  ซึ่งวาดเป็นจิตรกรรมฝาผนัง (Mural painting) เป็นลักษณะ 

ป่าหิมพานต์ ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระร่วง  พระราชนิพนธ์ใน 

พระมหาธรรมราชาท่ี 1 หรือพญาลิไท ซ่ึงเน้ือหาเป็นการแสดงให้เห็น 

ไตรภูมิ ก็คือภูมิสาม อันได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ  พรรณนาเรื่อง

ป่าหิมพานต์ว่าเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด ซึ่งล้วนแปลกประหลาดต่างจาก

สัตว์ที่เรารู้จัก เป็นสัตว์หลายอย่างผสมกันแล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ สัตว์เหล่าน้ี 

เกดิจากจนิตนาการของจิตรกรไทยโบราณท่ีได้สรรค์สร้างภาพจากเอกสาร

เก่าต่างๆ เช่น  กิเลน  อัปสรสีหะ คชสีห์  เอราวัณ มักกะลีผล เป็นต้น 

บรรดาสัตว์ทั้งหมดท่ีอ้างถึงน้ีเป็นท่ีรู้จักในนามของสัตว์หิมพานต์และใน

จติรกรรมฝาผนงัของคณะกไ็ด้รวบรวมสตัว์ในป่าหิมพานต์ไว้เกอืบทกุชนดิ
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ภ าพปร ะกอบ
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ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เตียง ตันสงวน 

เข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการเลือกสถานที่ก่อสร้างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พิธีวางศิลาฤกษ์  อาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยพระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538
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สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542

สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพช้างในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542

พิธีเปิดอาคาร
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สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา”

และการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพช้างในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ทรงลงพระนาม ในโอกาสเสด็จทรงเปิดอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542
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พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยพระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธาน

ในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กอย่างเป็นทางการ

กัลยาณิวัฒนา (วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542) 

“ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินจ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ในกองทุนสัตว์เล็กของ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ในวันที่ธนาคารเปิด คือวันที่ 13 ธันวาคม 2542 ข้าพเจ้าจะส่งเงินจ�านวนนี้มาให้” 
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อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
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หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
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โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น 
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ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 

พิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น
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ศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์

ศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 1

ศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 2
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ศนูย์ฝึกสตัวแพทย์และฟาร์มทดลอง ต�าบลศรบีวับาน อ�าเภอเมอืงล�าพนู จงัหวัดล�าพนู

ฟาร์มสุกรขุน

ฟาร์มไก่เนื้อ
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รถโดยสาร 44 ที่นั่ง คันแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์
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บัณฑิตรุ่นแรกๆ ของคณะ
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนำราชการในำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ค�าสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่..096...../2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าหนังสือที่ระลึก 17 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนินการจนมีอายุครบ 17 ปี จึงเห็นควรที่จะมีการจัดท�าหนังสือ 17 ปี  

คณะสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการแสดงถึงผลการด�าเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิของคณะฯ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

ให้สาธารณชนได้รบัทราบ รวมทัง้จดัตัง้พพิธิภณัฑ์ของคณะฯ เพือ่อนรุกัษ์ ส่ิงของทีม่คุีณค่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและทราบถึงประวัติความเป็นมา

 ฉะนั้นอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.2551  จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะท�างานดังกล่าว 

1. ผศ.พ.ท.น.สพ.ช�านาญ  ตรีณรงค์  ประธานคณะท�างาน

2. รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร  กรรมการ

3. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์  ขัตติยะ   กรรมการ

4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  ขุมทรัพย์  กรรมการ

5. อ.นวลลออ  จุลฬุ์ปสาสน์   กรรมการ

6. นางสาวอรุณี  ชุติมา   กรรมการ

7. นางสาวไพรินทร์  คุณเศษ   กรรมการ

8. นายธรนินทร์  เจริญสุข   กรรมการ

9. นายธนะพันธุ์  การคนซื่อ   กรรมการ

10.ผศ. น.สพ.ภาณุวัฒน์  แย้มสกุล  กรรมการและเลขานุการ

11.นางสาวอรุณี  เผ่าพงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ให้คณะท�างานชุดน้ีมีหน้าที่ด�าเนินกิจกรรมในการจัดท�าหนังสือที่ระลึก 17 ปี คณะสัตวแพทย์ และจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์คณะสัตวแพทยศาสตร์  จนแล้วเสร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่   20  มิถุนายน  2554    

                                       

      

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก  ศรีกิจการ)

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

คำ�สั่งแต่งตั้งคำณะท�งานำจัดท�หนำังสือที่ระลึก
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