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2. กันยายน 2563

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิขาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

เรียน คณบดีบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. โครงการและกำหนดการ
2. ใบลงทะเบียน
3. การเตรียมด้นฉบับนำเสนอผลงาน

ด ว้ยคณ ะส ตั วแพ ท ยศาส ต ร ์ ม ห าวทิ ยาล ยั เช ยีงให ม  ่ กำห น ดจดัการป ระชมุ วซิ าการ 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ประจำป ี 2563 เพ ือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั 
และสรา้งความแขง็แกรง่ของเครอืขา่ยภาคหี ุน้สว่นในกจิการสขุภาพสตัวข์องประเทศไทย ซึง่มกีจิกรรมตา่งๆ 
เขน่ การนำเสนอผลงานทางวชิาการ การจำหนา่ยสนิคา้และอปุกรณว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ การปศสุตัว ์ ซ่ึง 
การประชมุประจำปนี ี ้ไดม้กืารปรบัรปูแบบการประชมุเปน็แบบออนไลน ์ ตัง้แตว่นัที ่ 6 ตลุาคม- 8 ธนัวาคม 
256 3  และมกีำหนดการจดัการนำเสนอผลงานทางวขิาการท ัง้แบบบรรยายและโปสเตอร ์ ในวนัพธุที ่ 9 
ธนัวาคม 2563  ณ คณ ะสตัวแพทยศาสตร ์ มห าวทิยาลยัเชยีงให ม ่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ส ือ่สารขอ้มลู 
สถานการณส์ขุภาพสตัว ์โดยเฉพาะของภาคเหนอืและเผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หม ่ ความกา้วหนา้ทางวขิาการ และ 
เทคโนโลยดีา้นการสขุภาพสตัว ์ โดยแลกเป ล ีย่น ความร ู ้ ประสบการณ  ์ และระดมความคดิเหน็ระหวา่ง 
นกัวขิาการ ท ัง้ภาครฐัและภาคเอกซน อนัจะนำไปส'ูการเสรมิสรา้งและพฒันาคณุภาพงานวจิยัในดา้นการ 
สขุภาพสตัว ์ สูภ่าคปฏบิตั ิ อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ในการนี ้คณะสตัวแพทยศาสตร ์ขอเรยีนเชญิทา่นและบคุลากรในหนว่ยงานของทา่น เขา้รว่มการ 
ประชมุวขิาการ และสง่ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวขิาการเขา้รว่มเพือ่นำเสนอในการประชมุครัง้นี ้ โดยหมดเขตรับ 
ผลงาน ภายในวนัพฤหสับด ี ท่ี 22 ตลุาคม พ.ศ. 2563 และสามารถดรูายละเอยีดโครงการ การลงทะเบยีน ระเบยีบ 
การส่งผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ จากเว็ใ]ไซต์ vwvw.vet.cmu.ac.th/cmvc2020 หรือติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 
ทีง่านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ ดังหมายเลขโทรศัพท์และไปรษณย์ีอิเล็คทรอนิคส์ 
ดา้นลา่งนี ้ทัง้นีไ้มเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิขาการ



อน่ึง การประชมุวชิาการครัง้บ ี ้คณะฯ ไดข้ออนมุตัใิหผู้ส้นใจสามารถเขา้รว่มการประชมุ
วชิาการฯ ไดเ้ดยไมถ่อืเปน็วนัลาและมสีทิธ ีเ้บ กิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไดต้ามระเบยีบของราชการจาก 
ด้นสังกัด เมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาแลว้

จงึเรยีนมาเพ ือ่โปรดพจิารณ า และขอความกรณุาประชาสมัพนัธก์ารประชมุวชิาการทาง
สตัวแพทยแ์กบ่คุลากรในหนว่ยงานดว้ย จกัชอบคณุยิง่

งานประชมุวชิาการ CMVC 
ประจำป ี2563

สำนกังานคณะ ผูป้ระสานงาน ะ นางสาวไพรนิทร์ คณุเศษ 
โทรศพัท ์0 5394 8071 โทรสาร 0 5394 8065 
ไปรษณยีอ์เิลค็ทรอบคิส ์ vetserve@ cm u.ac.th

ขอแสดงความนบัถอื

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายสตัวแพทย ์ ดร.ขวญัชาย เครือสคุนธ)์ 
คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร์

สแกน OR Code

mailto:vetserve@cmu.ac.th


โครงการบรกิารรชาการแกช่มุชน 
คณะสตัวนพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

1. ชีอ'โครงการ การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

2. ผูรั้บผิตชอบโครงการ 
หน่วยงาบสนับสบุน

คณะลัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริการวิชาการ คณะลัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ลกัษณะโครงการ การประชุมวิชาการและสัมมนาวิชาการออนไลน์

4. หลักกๆรนละเหตุผล
คณะลตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ มพีนัธกจิสำคัญ คือ ผลติบณัฑติลตัวแพทย ์ การบรกิารวขิาการ 

สขุภาพลตัร ์สรา้งองคค์วามรูเ้พีอ่พฒันาสขุภาพสตัวแ์กช่มุชนและอตุสาหกรรมการเลีย้งลตัรโ์ดยเฉพาะโบภาคเหนอืชอง 
ประเทศไทย ท๋ึ1ด้มุ่งเน้นใบด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมโรคระบาดจากสัตว์ ความปลอดภัยในอาหารท่ีมีด้นกำเบดจากสัตว์ การ 
ฟ้องกันหายนะภัยจากโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดนและการค้าระหว่างประเทศ ช่ีงท้ังหมดน๋ีได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ช่ึงเปีนยุทธศาสตร์ในการเพ่ีมคักยภาพในการแข่งข้น ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาท่ี 
ย่ังยืนชองประเทศ และยุทธศาสตร์ความม่ันคงชองชาติและการต่างประเทศ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการชอง 
คณะๆให้อยู่ใบช้ันแนวหน้าของอาเขียน ดังวิสัยทัศน์ชองคณะฯ “เป็นสถานคีกษาช้ับนำใบเอเชียและรับใช้สังคม” ได้อย่างต่อเน่ือง 
เสมอมา

ป้จจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนนิกิจกรรมและจัดการเรียนการสอบมาแล้วกว่าย่ีสิบปี โดยมีผลงานการผลิต 
บณัฑติสัตวแพทย์เพีอ่ตอบสนองความต้องการในเขตภาคเหนือของประเทศไทย อีกท้ังยังเป็นท่ียอมรับในการเป็นศูนย์กลาง 
วชิาการดา้นสตัวแพทยส์าธารณสขุแหง่ภมูภิาคเอเชยีแปชฟิกิ รวมถงึเปดิใหบ้รกิารสขุภาพสตัว์ในนามโรงพยาบาลสตัว์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ (ซือ่เดิม ะ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์) มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ซ่ืงเป็นหน่วยงาบสนับสนุนใบการให้บริการ 
วิชาการ การเรียน การสอน และการวิจัยชองคณะสัตวแพทยศาสตร์

และปีน้ี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการคณะลัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ประจำป ี 2563 ขึน้ในชว่งระหวา่งวนัที ่ 6 ตลุาคม - 9 ธนัวาคม 2563 โดยแบง่เปน็กจิกรรมสมัมนาวชิาการผา่นระบบ 
ออบใลน์ ต้ังแต่วันพี ่ 6 ตลุาคม 2563 ถึงวับพ่ี 8 ธันวาคม 2563 และการประชุมวิชาการพร้อมกิจกรรมนำเสนอผลงานทาง 
วิชาการในวับทธุพี ่9 ธันวาคม 2563 ณ คณะลัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ภายใตห้วัขอ้งาน “Multisystemic 
Diseases” โดยมุ่งเน้นการประชุมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งชองเคริอข่ายภาคีหุ้นส่วนใน 
กิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย

5. วัตอุประสงค์
1. เพ่ีอส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียบรู้ให้เข้าใจป้ญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ 

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ
2. เพ่ีอระดมทุนสำหรับใช้ส่งเสริมการวิจัย ท่ีมุ่งแก้ป้ญหาหลักของชุมชนและเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

ของประเทศ
3. เพีอ่เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพปศุสัตว์ สัตว์บ้ํา สัตว์เล้ียง และผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
5. เป็นเวทีให้ศิษย์เก่าใด้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติม

6 . รูปนบบกๆรดํๆเนิบงๆน
1. สัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 8 หัวข้อ
2. การประชุมสัมมนาวิชาการเก่ียวกับสัตว์เล้ียง/ สัตว์เศรษฐกิจ
3. การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
4. การนำเสนอผลงาบทางวิชาการ ท้ังรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์



5. นทิรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอบ บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมท้ังภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์

6. การถามตอบนิญหาเก่ียวกับสัตว์

7. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มการประชมุ จำนวนประมาณ 300 คน
1. เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
2. สัตวแพทย์และนักวิชาการในสาขาสัตวแพทย์ และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงาบภาครัฐ
3. บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานเอกขนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการสุขภาพสัตว์
4. คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และผู้สนใจท่ัวใป
5. ศึษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

8. ระยะเวลาดำเนนิการ สัมมนาวิชาการผ่านระบบออนใลน์ ะ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 -  วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งานประชุมวิชาการ ะ วับท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

9. สถานทีด่ำเนนิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

10. อตัราคา่ลงทะเบยีน ใม่มี
11. ผลทีค่าดวา่จะใตร้บั

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายข้ึน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมไต้เพ่ิมพูนความรู้ต้านวิชาการและการดำเนินงาบกิจการด้านสัตว์เล้ียง
3. เป็นการพัฒนาวิชาชีพจากการแลกเปล่ียนองค์ความรู้แบบบูรณาการ
4. ก่อให้เกิดความร่วมมือและเช่ือมโยงระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมาจากต่างสถาบันและหน่วยงาน
5. ประชาชนรักและเอาใจใส่ต่อสัตว์เล้ียงมากข้ึน
6. คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเขยีงใหม ่ มีภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
7. มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเก้ือหบุนอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเล้ียงสัตว์ใบชุมซบ
8. ศึษย์เก่าใต้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมเติม

12. กจิกรรมอืน่ๆ ในงาน
1. การออกร้านของผู้สนับสนุน, นักศึกษา, ชมรมต่าง ๆ
2. นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง  ๆอาทิ กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า 

กลัยาผวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาควิชา โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ และศูนย์ความ 
เปน็เลิศต้านการศึกษาและวิจัยช้าง



กำVเนดการประชมุวชิาการ คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำป ี2563  
“ Theme ะ M ultisystem ic Diseases”

วันท่ี 6 ตลุาคม 2563 -  วันท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ.2563 
ณ คณะสตัวนพทอศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

1. ประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนตุลาคม -  ธันวาคม 2563
O nline ระหว่างเวลา 16.00 - 17.00 น.

คร้ังท่ี 1 6 ตุลาคม 2563 หัวข้อ 
วิทยากร

Diagnostic approach to  the  pruritic dog and cat
ลพ.ญ.ฌัฐวัฌณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวนพทยศาสตร์ มช.

คร้ังท่ี 2 20 ตุลาคม 2563 หัวข้อ 
วิทยากร

Pathology of derm atophytosis 
ผศ.ลพ.ญ.ดร.วินา จูเปีย
ภาควิชาขีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแทพย์สาธารณสุข 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.

คร้ังท่ี 3 27 ตุลาคม 2563 หัวข้อ 
วิทยากร

Peripheral blood film evaluation ะ what lies beneath? 
อ.น.สพ.ดร.นาวิน มานะขัย
ภาควิชาคลปีกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

คร้ังท่ี 4 3 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ 
วิทยากร

Diagnostic approach to  small animal bleeding disorders 
อ.น.สพ.ดร.นาวิน มานะขัย
ภาควิชาคลิปีกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.

คร้ังท่ี 5 10 พฤศจิกายน 2563. หัวข้อ 
วิทยากร

How to  deal with diarrhea cases?
อ.สพ.ญ.ดร.ปีนกาญจน์ จันทวงศ์
ภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

คร้ังท่ี 6 17 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ 
วิทยากร

Case study of chronic diarrhea.
น.สพ.กรฤทธ้ี ชาญฤทธิเสน
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.

คร้ังท่ี 7 24 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ 
วิทยากร

AK1 & CKD diagnosis
ผศ.บ.สพ.ดร.สหัสขัย ต้ังตรงทรัพย์
ภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

00 
>3% 8 ธันวาคม 2563 หัวข้อ 

วิทยากร
AKI & CKD managements 
น.สพ.จิรเดช อำไพพันธุ
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มซ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.



กำหนตการประชมุวชิาการ คณะสตัวนพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัI?ยงใหม ่ประจำจ 2563  
“Theme ะ M ultisystem ic Diseases”

วันท่ี 6 ตลุาคม 2563 -  วันท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ.2563  
ณ คณะสตัวนพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

2. ประชุมวิชาการในใเปแบบ O nsite และ Facebook Live ณ คณะสัตวนพหยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันทุธท่ี 9 ธันวาคม 2563

ท. ห้อง E 115 (ชน 1 อาคาร E)
ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าห้องประชุม E 11508.30 -  09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 -  09.30 น. พิธีเปีด
09.45 -  10.45 บ. ปาฐกถา

องค์ปาฐก

10.45 -  11.00 น. 
11.00 -  12.30 น.

12.30 -  13.00 น. 
13.00 -  14.30 น.

ปาฐกถา เรอง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์ปาฐก โดย ศ.นพ.ดร.สุวัฒน้ จริยาเลิศสักล้ี

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
พักรับประทาบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมพร้อมขมโปสเตอร์
การเสวนา I Welfare & Social ะ Welfare crisis & Social media managem ent ะ
Elephant/ Wildlife/ Exotic pet
วิทยากร 1. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการด่ือสารมวลชุบ มข.

2. น.สพ.ดร.ทวิโภค อังควานิซ ศูนย์อนุรักษ์ข้างไทย
3. น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย 

ผู้ดำเนินรายการ รศ.บ.สพ.ดร.ภัตรโชติ ทิตาราม
ภาควิขาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ปา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณใต้อาคารเอบกประสงค์ (ลาน B)
การบรรยาย II Anesthesia

Immobilization of Wild Elephant
วิทยากร สพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโขติ กรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ปา. และพันธุพืช

General anesthesia in Zoo feline Animal 
วิทยากร ผศ.บ.สพ.ดร.นิธีดล นุรณพิมพ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Tiny Pocket Pet Anesthesia & intubation 
วิทยากร บ.สพ.เขาวพันธ์ ยินหาญม่ิงมงคล โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปข

อ.สพ.ญ.ดร.ภัคบุข บันลิทธ้ี
ภาควิขาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Application of Endoscopy in Elephant 
สพ.ญ.วรางคณา ลังการ์พิบธุ โรงพยาบาลข้างลำปาง
CT -  Scan in Exotic Pet

วิทยากร น.ลพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย

ผู้ดำเนินรายการ โดย อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันลิทธ๋ึ

13.00 -  13.30 น. หัวข้อ
วิทยากร

13.30 -  14.00 น. หัวข้อ
วิทยากร

14.00 -  14.30 บ. หัวข้อ
วิทยากร

ผู้ดำเนินรายการ โดย

- 15.30 น. การบรรยาย III
14.30 -  15.00 น. หัวข้อ

วิทยากร
15.00 -  15.30 น. หัวข้อ

ภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.



กำหนดการประชมุวชิาการ คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจำจ 2563 
“ Theme ะ M ultisystem ic Diseases”

วันท่ี 6 ตลุาคม 2563 -  วันท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ.2563  
ณ คณะสัตวนพหยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

15.30 -  16.00 น. รับประทาบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
16.00 -  17.30 บ. การบรรยาย IV Treatm ent & Application

16.00 -  16.30 น. หัวข้อ Reproductive Science and Assisted Reproductive Technologies for Enhancing

วิทยากร
16.30 -  17.00 น. หัวข้อ 

วิทยากร
17.00 -  17.30 น' หัวข้อ 

วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการ โดย

Captive Breeding of Endangered Species in Asia
ลพ.ญ.ดร.อัมพกา ทองภักดี องค์การสวบสัตว์แห่งประเทศไทย
Update How to  Treatm ent of RGIS (Rabbit Gl)
น.ลพ.เชาวพันธ์ รนหาญม่ิงมงคล โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปช
Update Wound managem ent in Elephant
อ.ลพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันลิทธ้ี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
ผศ.น.ลพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
ภาควิชาคลินิกสัตว์เล้ียงและสัตว์ฟ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ช. ห้อง F 103 (ช๊ัน 1 อาคาร F)
การเสวนา
หัวข้อ รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ ประจำปี 2563
วิทยากร 1. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

2. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
3. บ.สพ.บัณฑิต นวลศรีลาย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาดี

ผู้ดำเนินรายการ น.สพ.กิตติกร บุญศรี
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

11.00 -  12.00 น. การเสวนา
12.00 -  13.00 บ. พักรับประทาบอาหารกลางวับ ณ บริเวณใต้อาคารเอบกประสงค์ (ลาบ B)

ค. หอ้งปฏิบัติการฝาซาก (ช้ัน 1 อาคาร D)
การบรรยายและปฏิบัติการ
หัวข้อ เทคนิคการประเมินโรค PED ในฟาร์มสุกร
วิทยากร 1. รศ.บ.สพ.ดร.ประภาส พัชนี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.

2. รศ.บ.สพ.ภา{นุวัฒน์ แย้มสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
3. ผศ.น.สพ.เทิดสักด่ื ญาโน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.

13.00 -  14.30 น. ภาคบรรยาย
14.30 -  14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
14.45 -  16.15 น. ภาคปฏิบัติการ



กำหนดการประชุมวิชาการ คณะสัดวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจำจ 2563 (ต่อ)
“Theme ะ Multisystemic Diseases”

ตุลาคม -  ธันวาคม 2563 
ณ คณะสัตวนพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ง. หอ้งนาเสนอผลงานทางวิชาการ (ช้ัน 1 อาคาร D และ F) ในวนัๆ5ท่ี 9 ธันวาคม 2563
1. การปาเสนรผลงานภาคโปสเตอร์ บริเวณช้ัน 1 อาคาร ว (จุดลงทะเบียน)

10.45 -  11.00 น. ปาเสนอช่วงท่ี 1
13.00 -  13.30 น. ปาเสนอช่วงท่ี 2

2. การปาเสนอผลงานภาคบรรยาย บริเวณช้ัน 1 อาคาร F
13.30 -  16.30 บ. ปาเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย

(พักรับประทาบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในเวลา 14.30 -  14.45 บ.)

ตวัอยา่งหนา้จอสำหรบัการนำเลนอออนไุลน่

ชอวทยากร
ดาแหนง
สังกัด

Myttisystemic Diseases...



ใบสมัคร
การนำเสนอผลงาน งานประชมุวชิาการ คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ประจำป ี 2563

วนัที ่ 9 ธนัวาคม 2563

ซ่ือ - สกุล....................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................ E-mail....................................................................

ประสงค์นำเสนอผลงานทางวิชาการ
o  ภาคบรรยาย เร ื่อง................................................................................................

รูปแบบนำเสนอ o  นำเสนอแบบออนไลน์ o  นำเสนอในงานประชุม 
o  ภาคโปสเตอร์ เร ื่อง..............................................................................................

ลงซื่อ.......................................................... ผู้สมัคร
วันท่ี.............เดือน............................ พ.ศ..............

รายละเอียดสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
- วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 เป็นวันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงเข้าร่วมการนำเสนอผลงานพร้อมไฟล์ 

บทคัดย่องานวิจัยสำหรับภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย
- สามารถดูรายละเอียดได้จากเวปไซด์งานประชุมฯ
- รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผศ. สพ.ญ ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง, สุจิตราภรณิ อินถา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มซ.โทร. 053 948025



การนำเสนอผลงานไนการประชุมวิซาการ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

การสง่ผลงาน
เป ิดรับผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral P resentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster

P resentation) โดย
1. ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานวิจัยหรือรายงานสัตว์ป่วยที่ยังไม่เคยลงตีพิมฟในวารสารวิชาการ 

หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการใดมาก่อน
2. การส่งผลงาน กำหนด'ให้ 1 คนสามารถส่งผลงานนำเสนอไต้ทั้ง 2 รูปแบบ แต่ผลงานต้องไม่ 

เป็นเรื่องเดียวกัน โดยให้ระบุว่าต้องการนำเสนอรูปแบบใด (oral p resen ta tion  /  p o ste r 
p resenta tion) ในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้การนำเสนอทั้ง 2 รูปแบบน้ัน สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง/ 
รูปแบบ เท่านั้น

3. ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานให้ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน กรอกข้อมูลให้ 
ครบถ้วน แล ้วส ่งใบลงทะเบ ียนการนำเสนอผลงาน พร้อมท ั้งบทคัดย่อ ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ มายังอีเมลล์ K annika.nalam pang® cm u.ac.th

4. ผู้ท ี่ผ ่านการคัดเลือกผลงานแล้ว ให้ติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะสัตว- 
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเวลาที่กำหนด หากท่านไม่ลงทะเบียนจะถือว่าท่าน 
สละสิทธี้ในการนำเสนอผลงาน

กำหนดการ

1 กันยายน - 22 ตุลาคม 2563 เปิดรับบทคัดย่อผลงาน
2 พฤศจิกายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาผลงาน
9 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อฉบับแก้ไข



คำแน ะน า่และการเตรยีมบท คดัยอ่
1. บทคัดย่อให้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร Cordia New) ความยาวของ 

บทคัดย่อไม่เกิน 300 คำ (นับจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) โดยเนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย 
ต้องสอดคล้องกับภาษาอังกฤษ

2. บทคัดย่อประกอบด้วย ซื่อเรื่อง ซื่อผู้แต่ง สังกัด บทคัดย่อ (ที่มา วิธีการ ผล และสรุปผล) 
และ คำสำคัญ ทั้งนื้ลำดับการเขียนบทคัดย่อสามารถดูได้จากตัวอย่าง

3. ผู้ส่งผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ภาษาก่อนจัดส่งโดยหากมี 
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบภายหลังจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานโดยตรง เนื่องจาก 
เจ้าหน้าที่จะไม่ได้ทำการพิสูจน์อักษรหรือตรวจไวยากรณ์ซํ้าให้

รายละเอยีดการน า่เสน อผลงาน รปู แบบ บรรยาย (O ral p r e se n ta tio n )

การนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกการนำเสนอแบบ O nline 
หรือนำเสนอในงานประชุม โดยมีรายละเอียดดังนื้

การนา่เสนอแบบ o n lin e

1. ให้ผู้นำเสนอผลงานถ่ายวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที ความละเอียด HD ในการแนะนำ 
ตัวเอง และนำเสนอผลงานวิจัยของตนในหัวข้อต่าง ๆ

2. ส่งวิดีโอนำเสนอผลงาน ภายในวนัองัคาร ท่ี 1 ธนัวาคม พ .ศ.2 5 6 3
3. ให้ผู้นำเสนอผลงาน เข้าร่วมการประชุมออนไลนํในห้องนำเสนอ เพื่อตอบข้อซักถามและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามกำหนดเวลา

การนา่ เสนอในงานประชมุ

1. จัดเตรียมสื่อนำเสนอในรูปแบบ pow er point โดยกำหนดให้นำเสนอไม่เกิน 10 นาที 
ถาม ตอบ 5 นาที รวมเป็น 15 นาที

2. ผู้นำเสนอจะต้องอยู่ในห้องนำเสนอตลอดช่วงเวลาของการนำเสนอรูปแบบบรรยาย



รายละเอยีดการนำเสนอผลงานรปูแบบโ'ปสเตอร ์ (P o ster  p r e se n ta tio n )

1. กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร จัดทำแนวตั้ง 
จำนวน 1 โปสเตอร์ ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

2. ประกอบด้วย ซื่อเรื่อง ซื่อผู้ทำวิจัย หน่วยงานที่สังกัด บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย 
ผลการวิจัย อภิปรายและสรุปผล เอกสารอ้างอิง/กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

3. กำหนดให้นำเสนอ รวมเวลาในการตอบคำถามไม่เกิน 5 นาทีต่อเรื่อง

ประโยชนท์ ีไ่ดจ้ากการนำเสนอผลงาน

1. เกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
2. การตีพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Proceedings)
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