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ประวัติความเปนมา 

คณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งอยูริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูดานศาลเจาพอมอดินแดง กอตั้งขึ้นเปน
คณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529  โดยเริ่มรับนักศึกษารุนแรกในป
การศึกษา 2530จํานวน 40 คน ปจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 จํานวน 95 คน/ป 

 คณะสัตวแพทยศาสตร แบงสวนราชการออกเปน 1 สํานักงานคณบดี 7 ภาควิชา และ 2 หนวยงาน ดังนี้ 

1. สํานักงานคณบดี แบงออกเปน 5 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ งานคลัง
และพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

2. ภาควิชา 7 ภาควิชา คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร และ
ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 

3. หนวยงาน 2 หนวยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว และสถานีฟารมฝกนักศึกษา 

โรงพยาบาลสัตว ตั้งอยูบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
(มอดินแดง) เปนสถานท่ีใหบริการประชาชนผูเลี้ยงสัตว และสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุงเนนสัตวเลี้ยง 
และสัตวเศรษฐกิจ นับเปนโรงพยาบาลสัตวที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครื่องมือที่ทันสมัย 
และใหบริการครอบคลุมไปถึงผูเลี้ยงสัตวจากประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงดวย ปจจุบันกําลังอยูในชวงของ
การพัฒนาเปนศูนยชันสูตรและวินิฉัยโรคสัตวอีกทางหนึ่ง   

 สถาน ีฟาร มฝ กน ักศ ึกษา ตั ้งอยู ที ่บ านนาดอกไม  อํา เภอว ังสะพ ุง  จ ังหว ัด เลย ห า งจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประมาณ 180 กิโลเมตร  เปนสถานท่ีฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา ศูนยสาธิตเศรษฐกิจ

พอเพียง และใหบริการหองสัมมนาและท่ีพัก 

 

 

 

 



แผนภูมิการบริหารองคกร 

 



บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิสัยทัศน คณะสัตวแพทยศาสตรช้ันนําของอาเซียนมีความเปนเลิศดานสุขภาพหน่ึงเดียว   

Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health 

พันธกิจ 

  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีกอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควาวิจัย การชันสูตรโรคสัตว และสรางองค
ความรูใหมดานสุขภาพหนึ่งเดียว 

3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง และใหบริการวิชาการแกสังคม ในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน 

4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

เปาประสงคหลัก 1. บัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to Work) 
2. สรางความเขมแข็งทางการวิจัย (Research for One Health) 
3. เปนศูนยกลางสุขภาพสัตวแหงอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub) 
4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพ้ืนบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(Cultural Conservation) 
5. เปนองคกรท่ีทํางานดวยความสุขและเพ่ิมคุณภาพ (Happy Work Place and 

Enhanced Quality) 

คานิยม มุงผลสัมฤทธิ์โดยเนน จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม 

ตราประจํา 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

รูปเทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมอัญเชิญม่ิงมงคลประทานแกสถาบันสถิตเหนือ
ขอนไมซ่ึงสลักเปนชื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน พ้ืนหลังตราสัญลักษณ เปนสีฟาหมน 
แบงเปน 3 ชอง  มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ไดแก วิทยา คือ
ความรูดี จริยา คือความประพฤติดี ปญญา คือความฉลาดเกิดแกการเรียนดีและคิดดี 
ภายใตตราสัญลักษณ มีขอความวา "คณะสัตวแพทยศาสตร" 

สีประจํา 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

สีฟาหมน (รหัสสี  C 80 ) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน 1 ใน 8  สถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตสัตว

แพทย ที่ไดรับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา และคณะมีการเตรียมตัว

เพื่อรับรองการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) 

 คณะสัตวแพทยศาสตร เปนแหลงผลิตทรัพยากรมนุษยดานสัตวแพทย การผลิตสัตวและ

อาหารท่ีปลอดภัย และเปนศูนยกลางสุขภาพสัตวเพื่อชุมชน (Animal Health Hub for 

Community) 



หลักสูตรท่ีเปดสอน 
คณะสัตวแพทยศาสตรผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ปจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการขยายหลักสูตรอยางตอเนื่อง จํานวน 8 
หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

• ระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
o ภาคปกติ และโครงการพิเศษ 

• ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
o สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
o สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย  (ปกติ/นานาชาติ) 
o สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  (ปกติ/โครงการพิเศษ) 

• ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
o สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย (ปกติ/นานาชาติ) 

• ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 
o ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตวเลี้ยง 

 
 

 

 


