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      ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร และบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
หลักการและเหตุผล  

    การควบคุมการผลิตสินคาปศุสัตวจากระดับฟารมไปสูผูบริโภคเปน
หลักการที่ดีทีจ่ะลดอันตรายและความเสีย่งของอาหารที่มีจุดกําเนิดมาจากสัตว ที่ไม
ปลอดภัยเกิดขึน้กับผูบริโภค ซ่ึงความรูดานสัตวแพทยจะถกูนํามาใชในการควบคุมและ
ปองกันเพื่อลดโอกาสในการรับโรคที่มาจากสัตว ยา สารเคมี สารพิษจากเชือ้ราและ
มลภาวะจากฟารมปศุสัตวที่อาจปนเปอนมาในกระบวนการผลิตอาหารที่มจีุดกําเนิดมาจาก
สัตวได ดังนัน้การพัฒนาองคความรูของสัตวแพทยสาธารณสุขเพื่อหาวิธีการอันเหมาะสม
ตอการผลิตสัตวที่มีคุณภาพเพื่อเปนอาหารอันปลอดภัยตอผูบริโภคในที่สุด เนื่องจาก
ประเทศไทยไดมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางปศุสัตวจนมีศักยภาพสูงสามารถเปนผูผลิต
อาหารเขาสูตลาดสากลไดมากขึ้น ดังนั้นการตรวจสอบควบคุมตลอดจนการรบัรอง
คุณภาพและความปลอดภยัของอาหารในระดับฟารมถึงผูบริโภคจึงมีความสําคัญมากขึ้น  
                           คณะสัตวแพทยศาสตร ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่จะมีสวนรวม
ในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรดานสัตวแพทยสาธารณสุขภายในประเทศ  
ดังนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร จึงไดจัดทําหลักสูตรสัตวแพทยสาธารณสุข ในระดับ
บัณฑิตศึกษาขึ้นโดยไดสอดคลองกับแนวนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษา



ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการพัฒนางานสัตวแพทย
สาธารณสุขของประเทศใหเขาสูมาตรฐานสากล   
 ปรัชญา  
           ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถแบบบูรณาการ สามารถนําองค
ความรูที่ไดรับจากการศึกษาและประสบการณเพื่อวเิคราะห วจิัยและวางแผนงานทางดาน
สัตวแพทยสาธารณสุข 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังตอไปนี ้

1.  มีความรูความเขาใจทางดานสัตวแพทยสาธารณสุข 
    2. สามารถนําความรูเพื่อนําไปใชในการแกปญหาดานสตัวแพทย
สาธารณสุขได 

3. สามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาและสาเหตุทางดานสัตวแพทย
สาธารณสุขได 

  

กําหนดการเปดสอน 
      จะเปดดําเนนิการเรียนการสอนหลักสูตรนี ้ ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ป
การศึกษา 2550 เปนตนไป 
 

คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
  1. เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ขอ 26.2 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ปรับปรุง 

2.  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาและมีประสบการณใน
ดานสุขภาพสัตว 
 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
         ใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ขอ 27 และขอ 28 (ดูรายละเอยีดในภาคผนวก) หรือ
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 
 

ระบบการศึกษา 



       ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ทุกขอ และหมวดที่ 3 ขอ 11.2 และขอ 12.2 
(รายละเอียดในภาคผนวก 3) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 
 
 

ระยะเวลาการศึกษา 
    ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สัตวแพทยสาธารณสุข ไมเกิน 5ปการศึกษาซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ขอ 14.2  หรือเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 
 

การลงทะเบียนเรียน 
        ใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 (รายละเอียดในภาคผนวก 3) หรือเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 
 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา     
                ใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ยกเวนขอ 36.5 และ 36.6 และหมวดที่ 9 ขอ 54 ยกเวน
ขอที่ 54.1 และ54.3  (รายละเอียดในภาคผนวก 3)  หรือเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 
จํานวนนักศึกษา 
  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่คาดวาจะรับเขาศึกษา 10 คน ในแผน ก แบบ ก 2 
และ 10 คน ในแผน ข 
หลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสัตวแพทยสาธารณสุข มี 2 แผน คือ 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   และแผน ข    
                            หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยและมีรายวิชาเรียน 
เพื่อผลิตนักวิชาการใหมีองคความรูในเนื้อหาวิชา พรอมทั้งมีความสามารถในการวิจัยใน
สาขาวิชาการที่เกี่ยวกับสัตวแพทยสาธารณสุข   
                          หลักสูตรแผน ข เปนหลักสูตรที่สงเสริม และเนนใหนกัศึกษามีองคความรู
ในดานสัตวแพทยสาธารณสุข สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานดานวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล เพื่อแกปญหาทางสัตวแพทยสาธารณสุขไดอยางมีระบบ 
 



 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2    ไมนอยกวา  36  หนวยกติ 
                         นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย
สาธารณสุข แผน ก แบบ ก2  จะตองลงทะเบียนทําการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 
12 หนวยกิต และเรียนรายวิชาอื่นอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

2. หลักสูตร แผน ข  
                 นักศึกษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทย
สาธารณสุข แผน ข จะตองลงทะเบียนวิชา 716  897  การศึกษาอิสระไมนอยกวา  6  หนวย
กิต  และเรยีนรายวิชาอ่ืนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ตัวอยางแผนการศึกษา 
ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

 จํานวนหนวยกติ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 

 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
710 701 สถิติเพื่องานวิจยัทางสัตวแพทย  3 3 

 Statistics for Veterinary  Research    
710 721 การออกแบบการทดลองในทางสัตวแพทยศาสตร                 2 2 

 Experimental Design in Veterinary Medicine   
716 711 โรครับจากสัตวเขตรอน  3 3 

 Tropical Zoonoses Disease    
716 741 การบริหารทางสัตวแพทยสาธารณสุข  3 3 

 Administration of Veterinary Public Health   
716 891 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข  1 1 

 Seminar in Veterinary Public Health    
 รวม  12 12 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  

 จํานวนหนวยกติ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 

 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
716 712 วิทยาการระบาดชั้นสูงทางสัตวแพทย  3 3 

 Advanced Veterinary Epidemiology    
716 713 การวิเคราะหความเสี่ยงทางสัตวแพทยสาธารณสุข                - 3 

 Risk Analysis for Veterinary Public Health   
xxx xxx วิชาเลือก                7 4 

 Elective   
 รวม  10 10 



 
ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

 จํานวนหนวยกติ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 

 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
xxx xxx วิชาเลือก                 3 7 

 Elective    
716 762 สุขภาพสัตวและเศรษฐศาสตร  - 2 

 Animal Health and Economics    
716 899 วิทยานิพนธ  6 - 

 Thesis    
 รวม  9 9 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 จํานวนหนวยกติ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

716 897 การศึกษาอิสระ  - 6 
 Independent study    
716 899 วิทยานิพนธ  6 - 
 Thesis    
 รวม  6 6 
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