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ประวัติความเปนมา
คณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งอยูริมถนนมิตรภาพ บริเวณประตูดานศาลเจาพอมอดินแดง กอตั้งขึ้นเปน
คณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2529 โดยเริ่มรับนักศึกษารุนแรกในป
การศึกษา 2530จํานวน 40 คน ปจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 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 ภาควิช าสัต วแพทยส าธารณสุข ภาควิช าพยาธิชีววิทยา ภาควิชาอายุร ศาสตร และ
ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ
3. หนวยงาน 2 หนวยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว และสถานีฟารมฝกนักศึกษา
โรงพยาบาลสัตว ตั้งอยูบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
(มอดินแดง) เปนสถานที่ใหบริการประชาชนผูเลี้ยงสัตว และสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุงเนนสัตวเลี้ยง
และสัต วเ ศรษฐกิจ นับเปน โรงพยาบาลสัตวที่ใหญที่สุดในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ มีเ ครื่องมือที่ทัน สมัย
และใหบริการครอบคลุมไปถึงผูเลี้ยงสัตวจากประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงดวย ปจจุบันกําลังอยูในชวงของ
การพัฒนาเปนศูนยชันสูตรและวินิฉัยโรคสัตวอีกทางหนึ่ง
สถานีฟ ารม ฝก นัก ศึก ษา ตั ้ง อยู ที ่บ า นนาดอกไม อํ า เภอวัง สะพุง จัง หวัด เลย หา งจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประมาณ 180 กิโลเมตร เปนสถานที่ฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา ศูนยสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และใหบริการหองสัมมนาและที่พัก

แผนภูมิการบริหารองคกร

บริบทของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของอาเซียนมีความเปนเลิศดานสุขภาพหนึ่งเดียว

วิสัยทัศน

Leader in Veterinary Science of ASEAN and Excellence in One Health

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. เปนศูนยกลางความรวมมือในการคนควาวิจัย การชันสูตรโรคสัตว และสรางองค
ความรูใหมดานสุขภาพหนึ่งเดียว
3. เปนศูนยกลางการศึกษาตอเนื่อง และใหบริการวิชาการแกสังคม ในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพื้นบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได
1. บัณฑิตพรอมทํางาน (Ready to Work)
2. สรางความเขมแข็งทางการวิจัย (Research for One Health)
3. เปนศูนยกลางสุขภาพสัตวแหงอาเซียน (ASEAN Animal Health Hub)
4. ทํานุบํารุงภูมิปญญาพื้นบานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม(Cultural Conservation)
5. เปนองคกรที่ทํางานดวยความสุขและเพิ่มคุณภาพ (Happy Work Place and
Enhanced Quality)
มุงผลสัมฤทธิ์โดยเนน จรรยาบรรณ คุณภาพทางวิชาการ และการบริการสังคม

เปาประสงคหลัก

คานิยม
ตราประจํา

รูปเทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแกสถาบันสถิตเหนือ
ขอนไมซึ่งสลักเปนชื่อมหาวิทยาลัยขอนแกน พื้นหลังตราสัญลักษณ เปนสีฟาหมน
คณะสัตวแพทยศาสตร
แบงเปน 3 ชอง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ไดแก วิทยา คือ
ความรูดี จริยา คือความประพฤติดี ปญญา คือความฉลาดเกิดแกการเรียนดีและคิดดี
ภายใตตราสัญลักษณ มีขอความวา "คณะสัตวแพทยศาสตร"
สีประจํา

สีฟาหมน (รหัสสี C 80 )

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน 1 ใน 8 สถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตสัตว
แพทย ที่ไดรับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา และคณะมีการเตรียมตัว
เพื่อรับรองการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)
คณะสัตวแพทยศาสตร เปนแหลงผลิตทรัพยากรมนุษยดานสัตวแพทย การผลิตสัตวและ
อาหารที่ปลอดภัย และเปนศูนยกลางสุขภาพสัตวเพื่อชุมชน (Animal Health Hub for
Community)

หลักสูตรที่เปดสอน
คณะสัตวแพทยศาสตร ผลิ ตบั ณฑิ ตออกไปรับ ใช สังคมในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
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)
• ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
o ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทยคลินิก สาขาวิชาสัตวเลี้ยง

