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มหาวิทยาลัย KU Leuven ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1425 

ณ เมือง Leuven โดยค าสั่ งของพระสันตะปาปา 

(Pope Martin V) และถือเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในโลก เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นหนักในเรื่อง

งานวิจัย และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของ

ประเทศเบลเยียม ทางมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น

ทางด้านการวิจัยและการเรียนท่ีดีเลิศ โดยเฉพาะใน

ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีสาขาท่ีหลากหลาย โดยคติพจน์

ท่ีทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ตั้งไว้คือ “สิ่งท่ีเราจะท า 

เราจะท ามันให้ดีท่ีสุด” ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย KU 

Leuven มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศใน 3 ด้าน คือ (1)  

การเรียนการสอน (2) การวิจัย และ (3) การสร้าง

คุณประโยชน์แก่สังคม จึงมีโรงพยาบาลและศูนย์

การแพทย์ท่ีให้บริการท่ีครบวงจร ปัจจุบันเปิดสอนใน

15 คณะด้วยกัน โดยกิจกรรมท่ีมีการวิจัยจะได้รับการ

แบ่งย่อยอีกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ 

(1) Humanities and Social Sciences  

(2) Science, Engineering and Technology  

(3) Biomedical Sciences  

Credit: KU Leuven 
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Credit: KU Leuven 

โปรแกรมการศึกษาท้ังหมดได้น างานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเป็นพื้นฐาน โดยในปี ค.ศ. 2018 Reuters 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย KU Leuven ไว้ในล าดับท่ี 7 ของโลกในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรม 

(innovative university) ซึ่งเป็นล าดับที่สูงสุดของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้หลักการว่า

มหาวิทยาลัยจะให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และมีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนตลาดและ

อุตสาหกรรม  

ส าหรับสาขาชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัย (Bio-medical Science) ประกอบด้วย 3 คณะได้แก่ Faculties of 

Medicine, Pharmaceutical Science และ Kinesiology and Rehabilitation Science การวิจัยของคณะ

ด าเนินในรูปแบบจากล่างสู่บน (bottom-Up) เน้นความเป็นเลิศของการวิจัยและความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง

ทุน 

คณะเภสัชกรรมมีความเชี่ยวชาญด้านสารภูมิต้านทาน (antibody) ซึ่งเป็นสาขาท่ีก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนี้ 

สามารถน าไปใช้ในสาขามะเร็งวิทยาและโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (autoimmune) และมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย

ด้านยีนบ าบัด (gene therapy) อีกด้วย นอกจากนี้ KUL ยังมี ศูนย์ Drug Design Discovery (CD3) เพื่อส่งเสริม

นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้นวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการค้นพบยา (drug discovery) โดยมีความ

ร่วมมือกับบริษัทเภสัชกรรมชั้นน าต่างๆ เช่น ThromboGenics Novartis และ Johnson & Johnson เป็นต้น โดย

ท าการวิจัยโรค เช่น โรคเอชไอวี ตับอักเสบ บี และ ซี (Hepatitis B and C) โรคพิษสุนัขบ้า และไข้เลือดออก เป็น

ต้น 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัย KU Leuven มีอยู่ 15 วิทยาเขต กระจายอยู่ ณ เมืองต่าง ๆ ในเบลเยียมจ านวน 11 เมือง

ด้วยกัน มีนักศึกษาท้ังสิ้น 56,182 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 8,901 คน โดยนักศึกษาในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

5 ล าดับแรกมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อิตาลี สเปน เยอรมนี และกรีซ นอกกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป 5 

ล าดับแรกมาจาก จีน (824) อินเดีย (434) สหรัฐอเมริกา (287) ตุรกี (191) และเวียดนาม (177) 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย KU Leuven ยังเป็นมหาวิทยาลัยรายแรก ๆ ท่ีจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเป็นการต่อ

ยอดของการวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยวิจัยและพัฒนา Leuven (LRD)  ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัย KU Leuven ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1972 ซึ่งจัดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและประสบ

ความส าเร็จท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรปและเป็นผู้น าในด้านการวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม โดยในระหว่างปี ค.ศ. 

2005 ถึง 2014 มหาวิทยาลัยมีรายได้ 1.4 พันล้านยูโรจากความร่วมมือกับภาคเอกชน และจากการอนุญาตให้ใช้

สิทธิเทคโนโลยีและสิทธิบัตรต่าง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งบริษัทท่ีเกิดจากวิจัยจ านวน 105 บริษัท มีผล

ประกอบการ 750 ล้านยูโรในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา  ความส าเร็จของศูนย์เกิดจากแนวปฏิบัติท่ีดีและความหนักแน่นของ

นโยบายมหาวิทยาลัยท่ีเห็นว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวิจัย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้

หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะเรียนรู้แนวคิด และระบบการท างานของ มหาวิทยาลัย 

KU Leuven ในการจัดการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

Credit: KU Leuven 
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Credit: KU Leuven 

งบวิจัยของมหาวิทยาลัย KU Leuven  

มหาวิทยาลัย KU Leuven ถือเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย โดยได้รับงบประมาณจากภาครัฐซึ่งมาจากสหภาพ
ยุโรป รัฐบาลเบลเยียม และจากภาคเอกชน ในปี 2559 จ านวน 466.6 ล้านยูโร โดยเป็นงบประมาณภายใน 
(Internal Funds) ร้อยละ 19 ซึ่งแบ่งออกเป็น Special Research Fund ร้อยละ 17 และ Industrial Research 
Fund ร้อยละ 2 งบวิจัยท่ีมาจากภายนอก (External Funds)  ร้อยละ 81 ซึ่งแบ่งออกเป็นงบประมาณวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์จากรัฐบาลภูมิภาคแฟลนส์เดอรส์ (Flemish Science Fund)  ร้อยละ 20.1 งบประมาณจากรัฐบาล
ภูมิภาคอื่น ๆ ร้อยละ 14.5 งบประมาณจากต่างประเทศและสหภาพยุโรป ร้อยละ 8.1 งบประมาณวิจัยและ
นวัตกรรมจากภูมิภาคแฟลนส์เดอรส์ (Flemish Science & Innovation Fund ร้อยละ 6.7 งบประมาณจาก  
Industrial Contacts ร้อยละ 26.9 และงบประมาณ Flemish Institute for Biotechnology (VIB) ร้อยละ 4.8 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่ามหาวิทยาลัย KUL ได้รับงบประมาณภายในเพียงร้อยละ 19 ซึ่งงบประมาณส่วนนี้น ามาต่อยอด
เพื่อดึงดูดเงินวิจัยจากแหล่งอื่น ๆ เช่น งบวิจัยจากสหภาพยุโรป และ ภาคธุรกิจเอกชน ท่ีส าคัญ คือ ได้จัดตั้ง KU 
Leuven Research & Development (LRD) มาเป็นหน่วยงานบริหารและจัดสรรการวิจัยของคณาจารย์และ
นักวิจัยอย่างเต็มท่ี และประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง โดย มหาวิทยาลัย KU Leuven เป็นมหาวิทยาลัยในยุโรปท่ีมี
ผลงานเด่นในด้านงานวิจัย และได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 เป็น
ล าดับที่ 5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนท้ังหมด 108 ล้านยูโร ส าหรับ 176 โครงการ  
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ส านักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี KU Leuven Research & Development 

มหาวิทยาลัย KU Leuven มีส านักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี KU Leuven Research & Development (LRD) ซึ่ง

ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1972 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ 

เพื่อก่อตั้งบริษัท start-up บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และ

พัฒนาภูมิภาค เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาล ศูนย์ความรู้และภาคธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่

ท้องตลาด ในปี ค.ศ. 2008 ส านักงาน LRD ชนะเลิศรางวัล IPEC (International Pharmaceutical Excipients 

Council) รางวัลแก่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีเภสัชกรรมท่ีดีที่สุดในโลก โดยจากข้อมูลใน ปี ค.ศ. 2014 ส านักงาน 

LRD มีงบประมาณ 664 ล้านยูโร และสนับสนุนนักวิจัยกว่า 6,400 คน มีสาขาวิจัยท่ีสนับสนุน 4 กลุ่ม ได้แก่ 

เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีสะอาด แมคคาทรอนิกส์ (mechatronics) และชีววิทยาศาสตร์ ในช่วง 40  ปี หลัง

ก่อตั้ง ส านักงานได้สร้างงานแล้วกว่า 5,000 ต าแหน่ง และก่อตั้งบริษัทกว่า 200 บริษัท รวมถึงจดสิทธิบัตร

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ประมาณ 200 ใบต่อปี ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยได้รับรายได้จากลิขสิทธิ์เหล่านั้นมากกว่า 72 

ล้านยูโร จากสถิติข้อมูลในปี ค.ศ. 2016 KU Leuven มีนักเรียนปริญญาเอกชาวต่างชาติร้อยละ 40 และได้ลงทุน

เงินในงานวิจัย 460 ล้านยูโร 

หลังจากที่มหาวิทยาลัย KU Leuven ได้ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเป็นเวลา 40 ปี ในปัจจุปันการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีกลายเป็นกระแสของสังคม รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกหันมาวางนโยบายด้านนวัตกรรม

และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางสังคม โดยเป็นท่ีตระหนักกันว่าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ไม่ได้มีแค่สองประการอีกต่อไป แต่มีสามประการคือ การให้การศึกษา การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ ภารกิจทางสังคมของมหาวิทยาลัย 
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โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการผ่าตัดทารกในครรภ์ของยุโรป 

โรงพยาบาล UZ Leuven ของมหาวิทยาลัย KU Leuven มี
ศู นย์ วิ จั ยทารก ในครรภ์  ( My FetUZ Fetal Research  
Center) ซึ่งมีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านการรักษาทารก
ในครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน Fetoscopic Endolumi-
nal Tracheal Occlusion (FETO) หรือการรักษาทารกใน
ครรภ์ โดยการส่องกล้องผ่านผนังหน้าท้องมารดา เพื่อใส่
บอลลูนขนาดเล็กไปอุดกั้นหลอดลมของทารกขณะอยู่ใน
ครรภ์ชั่วคราว น าไปสู่การสะสมของของเหลวในปอดซึ่งช่วย
กระตุ้นการเพิ่มปริมาตรและความจุของปอด และเมื่อน าบอลลูนออกเมื่อใกล้คลอด จะท าให้การพัฒนาของปอด
สมบูรณ์มากขึ้น ท าให้เพิ่มโอกาสในรอดชีวิตของทารกในครรภ์ ท่ีมีภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่ก าเนิด (Congenital 
diaphragmatic hernia (CDH)) ซึ่งทีมแพทย์ในเครือข่าย (FETO Task Force) เป็นผู้คิดค้นวิธีการรักษาโรค CDH 
ด้วยการใส่บอลลูนดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันโรงพยาบาล UZ Leuven เป็นศูนย์กลางของการรักษากรณีท่ีเข้าข่าย 
CDH จากโรงพยาบาลในเครือข่ายในยุโรป อาทิ จากเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ โรงพยาบาล UZ Leuven ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่องของกระดูกไขสัน
หลัง (Spina Bifida) โดยการผ่าตัดเปิดหน้าท้องมารดาเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีกระดูกสันหลังของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
เพื่อลดความรุนแรงของความพิการท่ีอาจเกิดขึ้น อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้วยนวัตกรรมการแพทย์
สมัยใหม่ 

ที่มา: 

https://thaieurope.net/ 

https://www.kuleuven.be/ 

Credit: cincinnatichildrens.org 
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มหาวิทยาลัย Ghent ตั้งอยู่ ณ เมือง Ghent ประเทศ
เบลเยียม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1817 โดยใช้ภาษาดัตช์
เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน มีจ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด 41,789 คน และมีท้ังหมด 11 คณะและ 86 
แผนกมหาวิทยาลัย Ghent เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี
ชื่อเสียงในประเทศเบลเยียม โดยเฉพาะในด้านสัตว
แพทยศาสตร์ (Veterinary Science)  ชีววิทยาศาสตร์ 
(life science) และด้ านวิทยาศาสตร์การ เกษตร 
(agricultural science)  รวมถึ งการส่ ง เสริ มและ
ผลักดันนักศึกษาในการสร้างงานวิจัยสู่ธุรกิจนวัตกรรม
เพื่อผลิตวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัท spin-off จาก 
 

มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาต่างชาติเป็นจ านวนร้อย
ละ 10 ของนักศึกษาท้ังหมด  และมีนักศึกษาไทยท้ังใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกรวม
ท้ังหมด 13 คน 
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Credit: expatguidekorea.com 

มหาวิทยาลัย Ghent ถือเป็นมหาวิทยาลัยของยุโรปท่ีแรกท่ีมีการจัดตั้งสาขาอยู่ใน Songdo Global University 

Campus ในประเทศเกาหลีใต้ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Ghent เป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงมากมาย โดยมี

จ านวนนักศึกษาในคณะ Medicine and Health Sciences มากท่ีสุด (7,005 คน) งานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย Ghent 

เชี่ยวชาญคือด้านชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ พร้อมท้ัง

ส่งเสริมและผลักดันการท างานวิจัยระหว่างคณะ ท าให้จ านวนบริษัท spin-offs มีท้ังหมด 68 ราย (ระหว่างปีค.ศ. 

2008 – 2016) และได้รับสิทธิบัตร 439 ใบ (ระหว่างปีค.ศ. 2008 – 2017) ซึ่งมหาวิทยาลัย Ghent มีนโยบายการ

ท างานวิจัยแบบล่างขึ้นบน โดยให้อิสระแก่นักวิจันในการวิจัยในหัวข้อท่ีตนเองมีความสนใจและแปรผันงานวิจัย

เหล่านั้นมาเป็นสินค้าและบริการ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Ghent ยังมีการจัดตั้ง Asean plus regional platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่ีท าหน้าเป็น

ตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย Ghent และองค์กรต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และบังคลาเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค ซึ่งถือว่าพันธ

กิจของ Asean plus regional platform มีลักษณะคล้ายกับพันธกิจของส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
ส าหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science) นั้นถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1933 ในชื่อ 

“Veeartsenijschool” (veterinary school) ซึ่งเป็นโรงเรียนด้านสัตวแพทยศาสตร์แห่งท่ี 2 ของประเทศเบลเยียม 

โดยมี Prof.Dr.Cornelius Heymans นักวิจัยรางวัลโนเบลเป็นผู้ผลักดันในการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โดยสาขาสัตว

แพทยศาสตร์เป็นสาขาท่ีมหาวิทยาลัย Ghent มีชื่อเสียงมากท่ีสุดในระดับนานาชาติ ซึ่งสังเกตได้จากการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยและสาขาความเชี่ยวชาญด้านสัตวแพทยศาสตร์จากองค์กรชั้นน าระดับโลกด้านการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถสรุปการจัดอันดับได้ดังตามตารางต่อไปนี้ 

  การจัดอันดับสาขา 

(สัตวแพทยศาสตร)์ 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

จัดอันดับโดย ARWU - Academic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking 
ระดับโลก 1 61 

ระดับประเทศ 1 1 

จัดอันดับโดย CWUR - Center for World University Ranking 
ระดับโลก 1 104 

ระดับประเทศ 1 1 

จัดอันดับโดย QS World University Rankings 
ระดับโลก 17 138 

ระดับประเทศ 1 2 

จัดอันดับโดย Times Higher Education 
ระดับโลก 14 107 

ระดับประเทศ 1 2 

Credit: ugent.be 
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โดยปัจจุบันมีนักศึกษาชาวไทย 1 ท่าน ท่ีก าลังศึกษา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คือ น.สพ. ถิรวุฒิ คงตาทราย มา

ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาเอก โดยท างานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการท างานของไตในแมวท่ีป่วยเป็นภาวะต่อม

ไทรอยด์ท างานเกิน ท้ังก่อนและหลังการรักษาด้วยกัมมันตรังสีไอโอดีน” 

ภาควิชาสัตว์เล็ก (Department of Small Animals) 

ส าหรับภาควิชาสัตว์เล็กของคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตั้งอยู่ท่ีวิทยาเขต Merelbeke (เมเร็ลเบคเคอะ) ซึ่งอยู่ห่างจาก

เมืองเกนต์ประมาน 15 นาที โดยมี Prof. Dr. Luc Van Ham (ลุค ฟัน ฮัม) เป็นหัวหน้าภาควิชา โดยภาควิชาสัตว์

เล็กด าเนินการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางคลินิกในด้านอายุรศาสตร์ ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และ

ประสาทศัลยศาสตร์ของสัตว์เลี้ยงในบ้าน 

โดยในภาควิชาจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มท างานย่อย ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นักศึกษา

ฝึกงาน และแพทย์ประจ าบ้าน แต่ละกลุ่มจะมีความเชี่ยวชาญท่ีแตกต่างกัน เช่น ตจวิทยา (ศึกษาเกี่ยวกับผิวหนัง) 

ประสาทวิทยา และวิทยาทางเดินอาหาร เป็นต้น 
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การเรียนการสอน 

• ปริญญาโทสาขาสัตวแพทยศาสตร์ : มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่อไปนี้ เวชศาสตร์สัตว์เล็ก ศัลยศาสตร์ท่ัวไป

และศัลยศาสตร์ขั้นสูงส าหรับสัตว์เลี้ยง อายุศาสตร์ เภสัชวิทยา ประสาทวิทยา หทัยวิทยา (ศึกษาเกี่ยวกับ

โรคหัวใจและหลอดเลือด) วิสัญญีวิทยา โอษฐวิทยา (ศึกษาเกี่ยวกับโรคท่ีพบในช่องปากและอวัยวะข้างเคียง) 

จักษุวิทยา ตจวิทยา โภชนศาสตร์สัตว์ และพฤติกรรมวิทยา โดยทุกรายวิชาจะมีการฝึกงานทางคลินิกร่วมด้วย 

โดยหลักสูตรใช้ระยะเวลาท้ังหมด 6 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปริญญาตรี 3 ปี และช่วงปริญญาโทอีก 3 ปี 

• ภาควิชาสัตว์เล็กยังด าเนินการเรียนการสอนรายวิชาท่ีอยู่ในหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี เช่น เวชศาสตร์

สัตว์เล็ก ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และประสาทศัลยศาสตร์ 

งานวิจัย 

สาขาการวิจัยท่ีทางภาควิชาให้ความสนใจคือ ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ วิสัญญีวิทยา วิทยาต่อมไร้ท่อ 

ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน หทัยวิทยา และตจวิทยา โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยทางคลินิกเป็นหลัก งานวิจัยภายใต้ภาควิชา

สัตว์เล็กจะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มย่อย ๆ ท่ีเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมไปถึงการท างานร่วมกับหน่วยงาน

อื่นของมหาวิทยาลัย Ghent เช่น โรงพยาบาลประจ ามหาวิทยาลัย Ghent (UZ Ghent) และมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย Utrecht ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 
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งานบริการ 

คลินิกของภาควิชาสัตว์เล็กให้บริการให้ค าปรึกษาและการรักษาซึ่งรวมถึงการรักษาท่ีมีการผ่าตัดเข้าร่วมด้วย 

นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการยังให้ค าปรึกษาแก่สัตวแพทย์ รวมไปถึงท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้แก่อุตสาหกรรม

อาหารและยาส าหรับสัตว์เลี้ยง 

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาสัตว์เลี้ยง 

(Department of Surgery and anaesthesiology of domestic animals) 

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาสัตว์เลี้ยงของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์  ตั้งอยู่ท่ีวิทยาเขต Merelbeke  โดยมี 
Prof. Dr. Frank Gasthuys (ฟรั งค์  กฮัสท์ เฮึส )  เป็น
หัวหน้าภาควิชา อีก ท้ังยัง เป็นคณบดีของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ โดยภาควิชาศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา
สัตว์เลี้ยงประกอบด้วยหน่วยแพทย์ทางคลินิกท่ีท าหน้าท่ี
ให้การเรียนการสอนและการบริการแก่บุคคลท่ัวไปใน
สาขาต่อไปนี้ การตรวจสอบผิดปกติของสัตว์ใหญ่ วิสัญญี
วิทยา (การวางยาสลบ) ศัลยกรรมกระดูก และการผ่าตัด
ท่ัวไป โดยสัตว์ท่ีถูกน ามารักษามากท่ีสุดคือ ม้า (ร้อยละ 
80) โค (ร้อยละ 18) แต่ในขณะเดียวกันก็มีการวินิจฉัยโรค
และรักษาสัตว์อื่น ๆ เช่น แกะ แพะ และสัตว์ต่างแดนด้วย 
โดยการวิจัยจะมุ่งเน้นในสาขาศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่และ
วิสัญญีวิทยา 

การเรียนการสอน 

• ปริญญาโทสาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ศัลยศาสตร์ท่ัวไป  
วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา การศึกษาและวินิจฉัยโรคจาก

การตรวจการเคลื่อนท่ีของอวัยวะ และการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดแบบเฉพาะเจาะจง 

• นักเรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในงานทางคลินิกประจ าวัน โดยนักเรียนปีสุดท้ายท่ีเลือกเรียนการรักษาม้าหรือ
สัตว์ในตระกูลม้า จะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในการตรวจสอบผิดปกติของสัตว์ วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม
กระดูก และการผ่าตัดท่ัวไปในคลินิกของภาค โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายหน้าท่ีท้ังในกะกลางวัน
และกะกลางคืน ในการฝึกภาคปฏิบัติและเรียนรู้ในหลักสูตรเฉพาะทาง 

 

Credit: ugent.be 
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• เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาจะมีส่วนร่วมในหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีเปิดให้แก่นักวิชาชีพใน
สาขานี้โดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงการท าการทดลองในห้องปฏิบัติการด้วย 

• ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาสัตว์เลี้ยงยังถูกจัดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรบแพทย์ประจ าบ้าน ( resident) ใน
สาขาศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา 

งานวิจัย 

สาขาการวิจัยด้านศัลยศาสตร์ท่ีทางสถาบันให้ความสนใจคือ การศึกษาผลลัพธ์จากเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผ่าตัด

สัตว์ใหญ่ การตรวจวินิจฉัยโรคและการักษาโรงมะเร็งผิวหนังในสัตว์ การหาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติในฟันของ

สัตว์ นอกจากนี้ทางภาควิชาศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาสัตว์เลี้ยงยังท าวิจัยด้านโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับข้อต่อท้ัง

ประเภทติดเช้ือและไม่ติดเชื้อ รวมไปถึงการศึกษาถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ถูกด าเนินขึ้น

ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย Ghent และมหาวิทยาลัยแห่งอื่นในต่างประเทศ 

งานบริการ 

คลินิกของภาควิชาศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาสัตว์เลี้ยงให้บริการการรักษาสัตว์ท้ังกะกลางวันและกะกลางคืน ซึ่ง

รวมถึงมีหน่วยฉุกเฉินท่ีคอยให้บริการตลอด 24 ชม. โดยการบริการจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผิดปกติของสัตว์

ใหญ่ วิสัญญีวิทยา (การวางยาสลบ) ศัลยกรรมกระดูก และการผ่าตัดท่ัวไป อีกท้ังทางคลินิกยังมีส่วนร่วมในการสอน

นักศึกษาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์ใหญ่ นอกจากนี้คลินิกยังท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่สาธารณชนท่ัวไป สัตวแพทย์ 

นักวิจัย องค์กรระดับชาติและนานาชาติซึ่งรวมถึงบริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์และหน่วยงานของรัฐบาล  
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คณะวิศวกรรมชีวภาพ (Faculty of Bioscience Engineering) 

ส าหรับคณะวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience Engineering) จัดว่าเป็นคณะชั้นน าของมหาวิทยาลัย Ghent ในการ

สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติของคณะ Bioscience Engineering นั้นสูงถึงร้อย

ละ 28 และมีนักศึกษาไทยรวมท้ังหมดจ านวน 5 คน ซึ่งถือว่าเป็นคณะท่ีนักศึกษาไทยมาเรียนต่อมากท่ีสุด 

นอกจากนี้คณะ Bioscience Engineering ยังมีการจัดตั้งศูนย์การอบรมนานาชาติ (International training cen-

tre, ITC) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและให้ความช่วยเหลือในการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ 

ส าหรับการวิจัยของคณะ Bioscience Engineering จะมุ่งเน้นใน 4 ด้านดังนี้ 1) ทุนธรรมชาติ (natural capital) 

2) การผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างยั่งยืน (sustainable primary production) 3) อาหารและสุขภาพ (food and 

health) 3) เศรษฐกิจชีวภาพและเคมีสีเขียว (bio-economy and green chemistry) และ 4) เทคโนโลยีสะอาด

เพ่ือสิ่งแวดล้อม (clean environmental technology) และได้มีการจัดตั้งวิทยาเขตใหม่ท่ีประเทศเกาหลีใต้ 

ส าหรับโครงการวิจัยท่ีคณะ Bioscience Engineering ได้ท าร่วมกับประเทศไทยมีหลายโครงการในหลายหัวข้อ 

เช่น  

1) การศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อเยื่อของวัวเนื้อ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  
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2) แพลตฟอร์มด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ร่วมกับกรมประมงและองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชีย

และแปซิฟิก (NACA))  

3) การเพิ่มประสิทธิผลของการใช้น้ าในการเกษตรแบบพึ่งพาน้ าฝน (ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์) และ  

4) การวิเคราะห์ระดับโมเลกุลถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาธิตัวกลมกับพืชเขตร้อน เป็นต้น 

อุทยานวิทยาศาสตร์ (science park)  
มหาวิทยาลัย Ghent ยังมีการจัดตั้ งอุทยานวิทยาศาสตร์  ( science park) ท่ีชื่อว่า  “Technologiepark-

Zwijnaarde” เพื่อจัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยของรัฐ และวิสาหกิจท่ีพัฒนา

เทคโนโลยีชั้นสูง ในการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ในปัจจุบันภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้

ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดลองของมหาวิทยาลัยจ านวน 10 แห่ง สถาบันวิจัย 8 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ

บริษัทระดับนานาชาติ 11 แห่ง และวิสาหกิจท่ีพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอีก 60 บริษัท โดยมีผู้ท างานในด้าน

เทคโนโลยีชั้นสูงท้ังหมดประมาณ 3,500 คนในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ และในทุก ๆ ปีก็จะมีบริษัทสตาร์ทอัพเกิด

ขึ้นมาใหม่จากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ประมาณ 10 บริษัทต่อปี 

กลุ่มนวัตกรรมหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้มีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกันได้แก่ 

1) ชีววิทยาศาสตร์ (life science): เทคโนโลยีชีวภาพในพืช (plant biotechnology) และการรักษาโรคโดยใช้

แอนติบอดี (antibody therapeutics) เป็นต้น 

2) วัสดุศาสตร์ (Materials): โลหะ (metallurgy) วิศวกรรมโครงสร้าง (structural engineering) และวัสดุคอมโพ

สิต (composites) เป็นต้น 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Technology): เทคโนโลยีไร้สาย (wireless technologies) การ
วิเคราะห์ข้อมูล (data analytics)  และการเช่ือมโยงกับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) เป็นต้น 

Credit: ugent.be 
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ความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัย Ghent 

หนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) สร้างความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ

มหาวิทยาลัย Ghent (ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน) 

เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ ได้เสด็จทรงงานด้านวิชาการท่ีคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ghent โดยได้

ทรงลงพระนามใน Letter of Intent ส าหรับ

ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ

มหาวิทยาลัยเกนต์ ร่วมกับคณบดีคณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกนต์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคคลากรของ

ท้ังสองสถาบันในสาขาท่ีมีความสนใจร่วมกัน นอกจากนั้นได้เสด็จทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการส าหรับสัตว์เล็ก

ภายในโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมท้ังทรงมีพระปฏิสันถารกับนักศึกษาไทยท่ีศึกษาอยู่ท่ี

มหาวิทยาลัยเกนต์ 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NIA มหาวิทยาลัย Ghent (มกราคม 2562 - ปัจจุบัน) 

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานให้เกิดการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และมหาวิทยาลัย Ghent โดยการลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการ 

การสร้างสตาร์ทอัพ การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการสร้าง Spin-Off companies ในมหาวิทยาลัย ได้แก่หัวข้อ 

Entrepreneurial University Development, Innovative University Development, The Creation of 

Startup and Spin-Off Companies และ University Investment 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง BIOTEC และ มหาวิทยาลัย Ghent (เมษายน 2562 - ปัจจุบัน) 

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2562 ส านักงานท่ีปรึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้า

ร่วมการประชุมและประสานความร่วมมือด้าน  

Agricultural Research and Biotechnology 

ร่วมกับคณะผู้แทนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

พร้อมท้ัง เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่ วมมื อ  (MoU) ด้ านการวิ จั ยการ เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ Department of Bi-

ochemistry and Microbiology มหาวิทยาลัย Ghent โดยน าไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองประเทศ

ในด้าน Bacterium's Genome Sequencing และ Long-term Preservation of Bacteria 
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โดยต่อมานักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทคได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นการจัดการและการเก็บรักษา

เชื้อจุลินทรีย์ ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัย Ghent ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหัวข้อการใช้เทคนิคท่ี

ทันสมัยคือ MALDI-TOF MS ส าหรับงาน Quality Control และหัวข้อ ISO 20387:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่

ด้าน Biotechnology และ Biobanking อีกด้วย โดยการอบรมคร้ังนี้ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการท่ีเกิด

จากการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างไบโอเทคกับมหาวิทยาลัย 

Ghent 

ที่มา: Ugent.be 
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