
    
 

 

Graduate Studies at the 
Faculty of Veterinary Medicine 
Khon Kaen University, Thailand 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 



 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังหลักสูตร
ปกติ และหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร  
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข     
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  
     (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  1 หลักสูตร  
   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย  
     (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 



Graduate study programs 
 
There are both Thai and international graduate programs provided at the 
Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University. Included: 
 
2 programs in master of science  
- Master of Science Program in Veterinary Public Health 
- Master of Science Program in Veterinary Science (International program) 
 
1 programs in doctor of philosophy  
- Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International 
program) 
 
 
 



คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2529 
เพ่ือตอบสนองตอการขยายตัวของการเลีย้งสัตวในพ้ืนท่ี   เริ่มเปดหลกัสูตรระดบั
บัณฑิตศึกษาข้ึนในป พ.ศ. 2546 เพ่ือเนนการทําวิจัยในสาขาสัตวแพทยศาสตร โดย
งานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตมิากกวา 40 เรื่องตอป 
งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการน้ันครอบคลุมหลายแขนง ไดแก สุขภาพหน่ึงเดียว สัตว
แพทยสาธารณสุข ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา เภสัชวิทยา 
พยาธิชีววิทยา อายุรศาสตร ศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ มีกลุมวิจัยหลาย
กลุมวิจัย ไดแก กลุมวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว กลุมวิจัยสารพิษในสัตว กลุมวิจัย
สุขภาพโคเน้ือโคนม กลุมวิจัยสุขภาพสัตวปก และกลุมวิจยัสมุนไพรในสัตว เปนตน 

The Faculty of Veterinary Medicine was established in 1986 in 
response to the rapid expansion of the livestock industry in Thailand. 
The first graduate program has been opened since 2003 for 
strengthening research in the field of veterinary science. Research 
work has been published in international journals more than 40 
articles per year. Current research in the faculty covers many fields 
including one health, veterinary public health, molecular biology, 
microbiology, virology, pharmacology, pathobiology, medicine, surgery 
and theriogenology.  In addition, the faculty has many research 
groups such as preventive technology in livestock, toxin in livestock 
and aquatic animals, beef and dairy cow, poultry health, and herbs, 
etc. 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 
ภาคปกติ: เรียนวันจันทร-ศุกร 
โครงการพิเศษ: เรียนวันเสาร-อาทิตย 
 
หลักสูตรมุงเนนการศึกษาและวิจัยดานสัตวแพทยสาธารณสุข ซึ่งศึกษาและ

วิจัยดานความปลอดภัยของอาหารท่ีมาจากปศุสัตว โรคติดตอจากสัตวสูคน ระบาด
วิทยา การประเมินความเสี่ยงการดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือจุลชีพกอโรค และการผลิต
อาหารเพ่ือความปลอดภัย  
แผนการศึกษา: 
    แผน ก แบบ ก 1 : วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต และสัมมนา 2 หนวยกิต (ไมนับ
หนวยกิต) 
    แผน ก แบบ ก 2 : วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต รายวิชาเรียน 24 หนวยกิต 
ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร: 2 ป  
คุณสมบัติของผูสมัคร: 
    แผน ก แบบ ก 1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณในการทํางานดานสัตว
แพทยสาธารณสุขหรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 2 ป และมีผลงานตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการไมนอยกวา 1 เรื่อง  
     แผน ก แบบ ก 2 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาท่ีเก่ียวของ หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากน้ีใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิธีการคัดเลือก : โดยการสัมภาษณ 
คาธรรมเนียมการศึกษา :  
ภาคปติ  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
 
ประธานหลักสูตร: รศ.น.สพ.ดร.ประพันธศักด์ิ ฉวีราช (chaveerach@kku.ac.th) 

 

mailto:chaveerach@kku.ac.th


Master of Science in Veterinary Public Health 

The program is concentrated in aspects of a component of public 
health activities devoted to the application of veterinary skills, knowledge 
and resources to the protection and improvement of human. The research 
topic includes food safety form animal origins, zoonoses, epidemiology, risk 
assessment in veterinary science, antimicrobial and drug residues, and 
international standard for safety food production. The program offers 2 
tracts of study, A1 and A2. 

A1 tract is a research only program. The students enroll for 36 
credits of research thesis. Duration of study is 2 years. Applicants for A1 
tract must have completed Doctor of Veterinary Medicine degree or a 
Bachelor degree in related sciences. The applicant must have worked in a 
related field for at least 3 years before the date of application or have at 
least 1 article published or presented in scientific conference. 

A2 tract is emphasized on research thesis and coursework. The 
students enroll for 12 credits of research thesis and at least 24 credits of 
coursework. Duration of study is 2 years. Applicants for A2 tract must have 
completed Doctor of Veterinary Medicine degree or a Bachelor degree in 
related sciences, for example, animal science, biology, or health science 

 

 
 



 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย
(นานาชาติ) 
ภาคปกติ: เรียนวันจันทร-ศุกร 
โครงการพิเศษ: เรียนวันเสาร-อาทิตย (เปดรับเฉพาะแผน ก แบบ ก1) 
 

เปนหลักสูตร ท่ีมุงเนนการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
หลายหลายสาขาตามความสนใจของผูเรียน เชน กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา เภสัช
วิทยา พยาธิชีววิทยา ไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยา วิทยาหนอนพยาธิ อายุรศาสตร
สัตวเล้ียง อายุรศาสตรปศุสัตว ศัลยศาสตร วิทยาการสืบพันธุ สัตวแพทย
สาธารณสุข และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย  

 
ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร: 2 ป  
แผนการศึกษา: 
    แผน ก แบบ ก 1 : วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต และสัมมนา 2 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) 
    แผน ก แบบ ก 2 : วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต รายวิชาเรียน 24 หนวยกิต  
คุณสมบัติของผูสมัคร: 
    แผน ก แบบ ก 1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาท่ีเก่ียวของ เคยนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประ ชุม วิชาการ ท่ี มี ผู ท รงคุณ วุฒิ พิ จารณ า หรือ มีผลงาน ตี พิ มพ  ใน
วารสารวิชาการท่ีมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา อยางนอย 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ
ดานการสอนอยางนอย 1 ป หรือ มีเกรดเฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา 
2.75 (ในระบบเกรด 0-4) 
     แผน ก แบบ ก 2 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาท่ีเก่ียวของ  
 

คาธรรมเนียมการศึกษา :  
ภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 



ประธานหลักสูตร:  ผศ. ดร. พีระพล สุขอวน (Sukonp@kku.ac.th) 
 

mailto:Sukonp@kku.ac.th


Master of Science Program in Veterinary Science 

(International Program) 

The program aims to study and research in many branches of 

veterinary sciences depend on learner interested for instance 

anatomy, physiology, pharmacology, pathobiology, virology, 

bacteriology, parasitology, companion medicine, livestock medicine, 

surgery, reproduction, public health and epidemiology. 

Duration of study is 2 years.  
The program offers 2 tracts of study A1 and A2.  

A1 tract is a research base program. The students enroll for 
36 credits of research thesis. Applicants must have completed Doctor 
of Veterinary Medicine degree or a Bachelor degree in related 
sciences. The applicant must have worked in a related field for at 
least 1 year before the date of application or have at least 1 article 
published or presented in scientific conference or got grade point 
average not less than 2.75 (in the 4 grading system). 

A2 tract is emphasized on research thesis and coursework. 
The students enroll for 12 credits of research thesis and at least 24 
credits of coursework. Applicants for A2 tract must have completed 
Doctor of Veterinary Medicine degree or a Bachelor degree in related 
sciences, for example, animal science, biology, or health science. 

 

Tuition fee:  840 USD. 
 
Program director: Assist. Prof. Dr. Peerapol Sukon (sukonp@kku.ac.th) 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
ภาคปกติ: เรียนวันจันทร-ศุกร 
โครงการพิเศษ: เรียนวันเสาร-อาทิตย (เปดรับเฉพาะแผน 1.1 และ 1.2) 
 

เปนหลักสูตร ท่ีมุงเนนการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรการสัตวแพทย 
หลากหลายสาขาตามความสนใจของผูเรียน เชน กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา เภสัชวิทยา 
พยาธิชีววิทยา ไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยา วิทยาหนอนพยาธิ อายรุศาสตรสัตวเล้ียง 
อายรุศาสตรปศุสัตว ศัลยศาสตร วิทยาการสืบพันธุสัตวแพทยสาธารณสุข และระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย ประกอบดวย 4 แผนการศึกษา คือ 

แผน 1.1: วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต สัมมนา 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) ระยะเวลา
เรียน 3 ป 

แผน 1.2: วิทยานิพนธ 72 หนวยกิต สัมมนา 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) ระยะเวลา
เรียน 4 ป 

แผน 2.1: วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต รายวิชา 12 หนวยกิต ระยะเวลาเรียน 3 ป  
แผน 2.2: วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต รายวิชา 24 หนวยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ป 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร: 
    แผน 1.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตหรือเทียบเทา ไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.50 หรือมีผลงานวิชาการ
นําเสนอในท่ีประชุมท่ีมี peer review หรือ มีผลงานตีพิมพ ในวารสารวิชาการอยางนอย 
1 เรื่อง 
    แผน 1.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  
หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ ไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่า กวา 3.0 และมีผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติอยางนอย 1 เรื่อง 
    แผน 2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตหรือเทียบเทา และไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.50 หรือมีผลงานวิชาการ
นําเสนอในท่ีประชุมท่ีมี peer review หรือมีผลงานตีพิมพ ในวารสารวิชาการอยางนอย 
1 เรื่อง หรือ 
     - เปนผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ลงทะเบียนรายวิชาไปแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต ในโครงสราง
หลักสูตร และมีคาคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.50  
    แผน 2.2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  
หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ   



คาธรรมเนียมการศึกษา :  
ภาคปกติ  ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
ประธานหลักสูตร:  ผศ.น.สพ.ดร. พีระพล สุขอวน (sukonp@kku.ac.th) 

 

 

 

mailto:sukonp@kku.ac.th


Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science 

(International Program) 

 

The program aims to study and research in many branches of 

veterinary sciences depend on learner interested for instance anatomy, 

physiology, pharmacology, pathobiology, virology, bacteriology, 

parasitology, companion medicine, livestock medicine, surgery, 

reproduction, public health and epidemiology. 

There are 4 study tracts in the program, 1.1, 1.2, 2.1 and 2.2 tracts. 
Tract 1.1 is emphasized on research dissertation. The students 

must enroll for 48 credits of research dissertation and 2 credits of seminar 
courses. 

Applicants for tract 1.1 must meet at least one of the following 
conditions: 

Complete a master degree in sciences related to veterinary 
medicine with grade point average not less than 3.50 (in the 4 grades 
system) or a presentation in a peer-review conference or a published 
scientific paper. 

Tract 1.2 is emphasized on research dissertation. The students 
must enroll for 72 credits of research dissertation and 3 credits of seminar 
courses. 

Applicants for tract 1.2 must meet at least one of the following 
conditions: 

Complete a bachelor degree in sciences related to veterinary 
medicine with grade point average not less than 3.00 (in the 4 grading 
system) or a presentation in a published scientific paper. 

Currently enroll in the master degree program at the Faculty of 
Veterinary Medicine, Khon Kaen University and have gotten at least 18 
research dissertation credits. 



Tract 2.1 is emphasized on research dissertation and coursework. The 
students must enroll for 36 credits of research dissertation and 12 credits 
of coursework. 

Applicants for tract 2.1 must meet at least one of the following 
conditions: 

Complete a master degree in sciences related to veterinary medicine 
with grade point average not less than 3.50 (in the 4 grading system) or a 
presentation in a peer-review conference or a published scientific paper. 

Currently in the last semester of a master degree program in sciences 
related to veterinary medicine with a grade point average to the current 
semester not less than 3.50. 

Currently enroll in the master degree program at the Faculty of 
Veterinary medicine, Khon Kaen University and have completed at least 18 
credits of the core courses. The grade point average of at least 3.50. 

Tract 2.2 is emphasized on research dissertation and coursework. 
The students must enroll for 48 credits of research dissertation and 24 
credits of coursework. Applicants for tract 2.2 must complete a bachelor 
degree in sciences related to veterinary medicine or currently enroll in the 
last semester in bachelor degree in sciences related to veterinary. 
 
Tuition fee:  1000 USD. 
Program director: Assist. Prof.Dr.Peerapol Sukon (sukonp@kku.ac.th)  

mailto:sukonp@kku.ac.th


 
 
 
 คาสมัครสอบคัดเลือก (application fee subject area )  1,400 บาท (40 USD) 
 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษเทากับครึ่งหน่ึงของคาธรรมเนียมปกติ 
 (Tuition fee for summer semester half of the regular semester) 
 คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ/ภาคการศึกษา  (International student fee /  
Semester)    15,000 บาท (500 USD) 
 คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา/ภาคการศึกษา (Maintaining student’s   status/ 
semester)    2,500 บาท ( 85 USD) 
 คาธรรมเนียมการสอบ/ครั้ง  (Examination fee / each examination)    
 

Examinations 

Program of study 
Regular progra  

(USD) 

International Prog  

(USD) 

1. Comprehensive examination (only Master’s de  10 30 
2. Thesis or Independent study defense  

   ( Graduate  diploma, Master’s degree) 

15 45 

3. Qualifying examination ( Doctoral degree) 15 45 
4. Thesis defense  ( Doctoral degree) 30 90 
5. English proficiency examination (Doctoral degre  25 25 
Note: rate above can be changed according to the current exchange rate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร และแผนการศึกษา  
ติดตอ ประธานหลักสูตร หรือ เว็บไซตบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 

(http://vet.kku.ac.th/งานวิจัยและบริการการศึกษา)  

คาธรรมเนียมเพ่ิมเตมิ (Additional tuition fee ) 

http://vet.kku.ac.th/


โทรศัพท/โทรสาร 043 -202150 
สนใจรายละเอียดการรับสมัคร และดาวนโหลดเอกสารการรับสมัครท่ี 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002   

http://portal.gs.kku.ac.th/ 
Further information on the study programs can be obtained via Graduate 

Program webpage via http://vet.kku.ac.th/ 
International student who is interested in applying to Khon Kaen University 
for a graduate degree program should contact the KKU Graduate School 

(http://inter.gs.kku.ac.th/) to obtain the application information and 
application form, and submit the completed application to the KKU 

Graduate School. The acceptance depends on the KKU Graduate School 
Committee with consent from the faculty/department to which the 

program belongs. 
 

 
Faculty of Veterinary Medicine 

Khon Kaen University 
Khon Kaen, Thailand 40002 

Tel/Fax 043-202150 

http://portal.gs.kku.ac.th/
http://vet.kku.ac.th/
http://portal.gs.kku.ac.th/web/international/
http://inter.gs.kku.ac.th/

