คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะสัตวแพทยศำสตร์
ภำควิชำ/สำขำวิชำ..........สัตวแพทยศำสตร์ ...........
ก. หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป
1.1 กลุ่มสำระศำสตร์ พระรำชำและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศำสตร์ พระรำชำกับกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน 2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable
Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และ
เป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์การนาศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรื อ
ชุมชนในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ
Meaning, principles, concept, importance and goal
of the philosophy of sufficiency; work principles,
understanding and development of the King’s philosophy and
sustainable development; an analysis of application of the
King’s philosophy in the area of interest including individual,
business or community sectors in local and national level
388-100 สุขภำวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2)
(Health for All)
หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ปฏิบตั ิการช่วยชีวติ ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง ปั ญหา
สุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวัย แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริ มสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
Principle and steps of basic life support, practice of
basic life support in simulated situation; common mental
health problems, warning signs, initial assessment and care;
concepts of health and health promotion; first aid
xxx-xxx ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
(Benefit of Mankinds)

1((1)-0-2)

การท ากิ จ กรรมเชิ งบู รณาการองค์ค วามรู ้ เน้น
หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลัก การทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา เพื่ อประโยชน์ เพื่อนมนุ ษ ย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the
philosophy of sufficiency economy, work principles,
understanding and development of King’s philosophy for
the benefits of mankind
1.2 กลุ่มสำระควำมเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
895-001 พลเมืองทีด่ ี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิ ทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สงั คมพหุ
วัฒนธรรม
Role; duty and social responsibility as a
citizen; social organization; law; right; liberty; equality;
living together in a multicultural society
950-101 จิตวิวฒ
ั น์
1((1)-0-2)
(New Consciousness)
การเกิ ดจิ ตปั จจุบันขณะมี สติ หรื อความรู ้สึกตัว
อยู่กบั กายในปั จจุบัน จิ ตสงบ เป็ นกลางในชี วิตประจาวัน
การประยุกต์ใช้สติในการเรี ยน และทากิ จกรรมต่างๆ การ
ใช้ ส ติ ใ คร่ ครวญ ดู ค วามคิ ด และอารมณ์ เข้ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุ งแต่งของ
จิ ต เข้า ใจตนเองและผู ้อื่ น อย่า งมี ค วามสุ ข และแบ่ ง ปั น
Creation of new consciousness or mindfulness,
self – awareness in the present moment, peaceful and
neutral mind in daily life; application of mindfulness in
learning and doing all activities, use of mindfulness to see
thoughts and emotions, understanding the changes of
emotions; understanding one’s self and others with
happiness and sharing

950-102 ชีวติ ทีด่ ี
2((2)-0-4)
(Happy and Peaceful Life)
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การทางาน
อย่างเป็ นทีม การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่ อสารและ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุลกั ษณ์
Various multi cultures; happiness of life;
understanding and acceptance of the difference and
variousness; team work; live in peace; communication skills
and creative solving the problems in multiple pattern society

1.5 กลุ่มสำระกำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและ
ตัวเลข

1.3 กลุ่มสำระกำรเป็ นผู้ประกอบกำร
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผู้ประกอบกำร
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทาแนวคิดธุรกิจด้วย
เครื่ องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business
environment analysis; survey for business opportunity
analysis; using business models with modern business tools
1.4 กลุ่มสำระกำรอยู่อย่ ำงรู้ เท่ ำทัน และกำรรู้ ดจิ ทิ ลั
142-121 โลกแห่ งอนำคต
2((2)-0-4)
(The Future Earth)
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวติ มนุษย์และสังคมยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสี เขียว พลังงานทางเลือก
ระบบนิเวศน์และสิ่ งแวดล้อม ปัญหาโลก ปั ญหาสังคม ความ
เสื่ อมถอยของความก้าวหน้า
Advancement in science; fast-growing technologies
and their impacts on human lifeand modern society in 21st
century; new energy, green energy, alternative energy;
ecosystem and environment; global and social problems;
drawbacks of the advancement
345-104 รู้ ทนั เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Digital Technology Literacy)

การเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย
ฝึ กฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็ นต่อการทางาน
การฝึ กใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
Learn and utilize current technology and future
trends in a secure and understandable way; practice the
applications needed to work; uses of cloud computing
applications for work effectively

2((2)-0-4)

895-011 กำรคิดเพื่อสร้ ำงสุข
2((2)-0-4)
(Creative Thinking)
ความคิดกับความสุข รู ปแบบการคิด นานา
ทัศนะ วิธีคิดกาหนดวิถีทาง รู ปแบบความสุข ความคิดเชิง
บวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และ
การประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการดาเนินชีวติ และ
การทางาน
Thoughts and happiness; cognitive styles;
method of determining; happiness styles; positive
thinking; happiness and education; happiness and
relationships; applying thinking styles in living and
working
895-010 กำรคิดกับพฤติกรรมพยำกรณ์
2((2)-0-4)
(Thinking and Predictable Behavior)
การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์
การตัดสิ นใจ การทานายพฤติกรรม
Systematic thinking; problem solving;
behavioral science;decision making; behavior prediction
1.6 กลุ่มสำระภำษำและกำรสื่ อสำร
890-001 สรรสำระภำษำอังกฤษ
2((2)-0-4)
(Essential English)
โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เป็ นสาระสาคัญ การออกเสี ยง ทักษะ

พื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความ
สั้น ๆ
Essential English grammatical structures and
vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, speaking,
reading, and writing sentences and short messages
890-002 ภำษำอังกฤษในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
(Everyday English)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตวั
และไม่ซบั ซ้อน
เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียด
ไวยากรณ์และสานวนภาษาสาหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่ อสาร
ในชีวติ ประจาวัน
Listening and reading in English on familiar,
straightforward topics for main ideas and details; grammatical
structures and expressions for everyday spoken and written
communication
890-003 ภำษำอังกฤษพร้ อมใช้
2((2)-0-4)
(English on the Go)
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็ น
ปั จจุ บั น เพื่ อ ความเข้ า ใจ การสรุ ปความและการตี ค วาม
ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่ซบั ซ้อนสาหรับการพูดและเขียน
เพื่อสื่ อสารในบริ บทที่หลากหลาย
English listening and reading on current topics for
comprehension, summarization and interpretation; complex
grammatical structures and expressions for everyday spoken
and written communication in various contexts
890-004 ภำษำอังกฤษยุคดิจทิ ลั
2((2)-0-4)
(English in the Digital World)
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั การพูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ
Listening and reading in English in the digital
world; critically responding to listening and reading texts
through speaking and writing
890-005 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร
(English for Academic Success)

2((2)-0-4)

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การ
วิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวจิ ารณญาณ
English listening and reading in academic
contexts; analyzing and responding critically to academic
texts through speaking and writing
ข) หมวดวิชำเฉพำะ
1) กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ (บังคับ)
145-210
5(3-6-6)
โครงสร้ ำงและกำรทำงำนของร่ ำงกำย 1
(Structure and Function of Animal Body I)
รายวิชาบังคับเรี ยนร่ วม : ๑๔๕-๒๑๔
คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี
จุลกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของเซลล์ ระบบโครง
ร่ างและกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ข้อ น้ าไขข้อ กล้ามเนื้อ
ระบบประสาท และระบบปกคลุมร่ างกาย โดยเปรี ยบเทียบ
โครงสร้างและการทางานของร่ างกายสุนขั กับสัตว์ชนิด
ต่างๆ
Embryology, anatomy, radiography, histology
and physiology of cell; musculoskeletal system; bones,
ligaments, joints and synovial fluid; nervous system; skin
and integumentary system based on the comparison of
body structures and functions of dog model to various
animal species
145-211
5(3-6-6)
โครงสร้ ำงและกำรทำงำนของร่ ำงกำย 2
(Structure and Function of Animal Body II)
รายวิชาบังคับเรี ยนร่ วม : 145-210
คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี จุลกาย
วิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของอวัยวะในช่องอก เลือด
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
น้ าเหลือง และระบบทางเดินหายใจ ศึกษาในสุนขั โดย
เปรี ยบเทียบโครงสร้างและการทางานของร่ างกายกับสัตว์
ชนิดต่าง ๆ
Embryology, anatomy, radiography, histology
and physiology of thoracic organs; blood, cardiovascular
system, circulatory system, lymphatic system and
respiratory system based on the comparison of body

structures and functions of dog model to various animal
species
145-212
5(3-6-6)
โครงสร้ ำงและกำรทำงำนของร่ ำงกำย 3
(Structure and Function of Animal Body III)
รายวิชาบังคับเรี ยนร่ วม : 145-210
คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี จุล
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของอวัยวะในช่องท้อง และ
ช่องเชิงกราน ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปั สสาวะ และ
ระบบสืบพันธุ์ ศึกษาในสุนขั โดยเปรี ยบเทียบโครงสร้างและ
การทางานของร่ างกายกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ
Embryology, anatomy, radiography, histology and
physiology of abdominal and pelvic organs; digestive system
and urogenital system based on the comparison of body
structures and functions of dog model to various animal
species.
145-213
4(2-6-4)
โครงสร้ ำงและกำรทำงำนของร่ ำงกำย 4
(Structure and Function of Animal Body IV)
รายวิชาบังคับเรี ยนร่ วม : 145-210
คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี จุ ล
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ อวัยวะรับ
สัมผัสพิเศษ การรักษาสมดุลของร่ างกาย สรี รวิทยาและมหกาย
วิภาคศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางคลินิก ศึ กษาในสุ นัขโดย
เปรี ยบเทียบโครงสร้างและการทางานของร่ างกายกับสัตว์ชนิ ด
ต่าง ๆ
Embryology, anatomy, radiography, histology and
physiology of endocrine system, special sense organs and
body homeostasis; clinical application of anatomy and
physiology; based on the comparison of body structures and
functions of dog model to various animal species
145-214
3(2-3-4)
ชีวเคมีทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Biochemistry)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 324-104
Prerequiste : 324-104
หลักเคมีฟิสิ กส์ โมเลกุลชี วภาพ เอนไซม์ วิตามิ นและ
ฮอร์ โมน สภาพกรด-ด่ าง และระบบบัฟเฟอร์ ของร่ างกาย เม
แทบอลิซึมและชีวพลังงาน หลักพื้นฐานของเทคนิคทางชีวเคมี

และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจและวินิจฉั ยโรคทาง
สัตวแพทย์ ส่ วนประกอบและกลไกการทางานของสารสื่ อ
สัญญาณชี วภาพและการถ่ายทอดสัญญาณเซลล์ในตัวรับ
สั ญ ญาณ โปรตี น จี ตัว น าสื่ อ สั ญ ญาณ ปฏิ บั ติ ก ารทาง
ชีวเคมี
Physicochemistry, biomolecules, enzymes,
vitamins and hormones; acid-base and buffer systems in
the body; metabolism and bioenergetics; principles and
application of biochemical and biotechnology for
diagnosis in veterinary medicine; basic components and
mechanisms of biomolecular and cellular signal
transductions, receptors, protein-G, second messengers;
practice in biochemistry laboratory
145-215
3(2-3-4)
ชีวสถิตใิ นกำรวิจยั ทำงสัตวแพทย์
(Biostatistics in Veterinary Research)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ชีวสถิติในการวิจยั ทางสัตวแพทย์ ชนิดของข้อมูล
การจัดการข้อมูล สถิติพรรณนา การสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมุติฐาน ช่วงของความเชื่อมัน่ การเลือกใช้สถิติ
ที่เหมาะสม การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การ
ประเมินผลการวิเคราะห์ทางสถิติในงานวิจยั ทางสัตว
แพทย์
Biostatistics in veterinary research; type of data;
data management; descriptive statistics; sampling;
hypotheses testing; confidence interval; appropriate
statistical analysis; parametric and non-parametric
analysis; linear regression; evaluation of statistical
analysis in veterinary research
145-220
3(3-0-6)
กำรเลีย้ งสัตว์ และกำรจัดกำรฝูงสัตว์
(Animal Husbandry and Herd Health Management)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน :Prerequiste : ปั จจัยต่าง ๆ ที่ ส าคัญ ในการเลี้ ยงสัตว์ ตัวชี้ วดั ใน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต แนวทางการจัด การที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ตัว ชี้ วัด ต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งพัน ธุ ก รรม การให้

อาหาร การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ และการจัดการสิ่ งแวดล้อม
การวิเคราะห์ปัญหาของฝูง
Various important factors in animal husbandry;
indicators of increased production efficiency; management
strategies associated with various indicators of genetics,
feeding, animal health management and environmental
management; herd health problem identification
145-221
2(1-3-2)
พฤติกรรมสัตว์ และกำรควบคุมบังคับสัตว์
(Animal Behavior and Restraint)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงเป็ นเพื่อน
สัตว์บริ โภค
สัตว์ทดลองและสัตว์ป่า พฤติกรรมการผสมพันธุ์ การตั้งท้อง
การคลอดและการเลี้ยงลูก
การเรี ยนรู ้ของลูกสัตว์และ
พฤติกรรมสังคม การเตรี ยมความพร้อม วิธีการเข้าหา การ
บังคับสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณของสัตวแพทย์
และสวัสดิภาพสัตว์ ความผิดปกติของพฤติกรรมและการแก้ไข
Nature of companion animals, food animals,
laboratory animals and wildlife; behavior of mating,
gestation, parturition and maternity, learning and social
behavior; preparation, approaching and restraining methods
with veterinary ethics and animal welfare; behavior problem
and dealing
145-230
3(2-3-4)
จุลชีววิทยำทำงสัตวแพทย์ 1: แบคทีเรียและรำ
(Veterinary Microbiology I: Bacteria and Fungi)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน :145-214
Prerequiste : 145-214
แบคทีเรี ยและราที่สาคัญทางสัตวแพทย์ คุณสมบัติและ
การจาแนกเชื้อ การเพิม่ จานวนและการเพาะเลี้ยง ความรุ นแรง
การติดต่อ ระบาดวิทยา พยาธิ กาเนิด และพยาธิสภาพ การ
วินิจฉัยแบคทีเรี ยและรา การควบคุมและป้ องกันโรค จุลินทรี ย ์
และการเกิดโรคอุบตั ิซ้ าและโรคอุบตั ิใหม่ การวินิจฉัยการติด
เชื้อแบคทีเรี ยและราทางห้องปฏิบตั ิการ การเตรี ยมอาหารเลี้ยง
เชื้อ การเก็บตัวอย่าง การเพาะและแยกชนิดเชื้อ การทดสอบ
ความไวยาและการควบคุมการปนเปื้ อนของจุลินทรี ย ์
Important bacteria and fungi in veterinary medicine;
general properties and classification; cultivation; virulence

mechanisms; transmission, epidemiology, pathogenesis
and lesions; microbial diagnosis; control and prevention;
microbial and emerging infectious diseases (EID) and reEID; diagnostic laboratory for bacterial and fungal
infection; media preparation, sample collection, culture
and isolation, drug sensitivity test and control of
microbial contamination
145-316
2(2-0-4)
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฮำลำลทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Halal Science Technology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-220, 145-322, 145-351
Prerequiste : 145-220, 145-322, 145-351
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับฮาลาลและฮารอม การผลิต
เนื้อสัตว์ตามหลักฮาลาล สวัสดิ-ภาพสัตว์ อาหารสัตว์ การ
ให้อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การฆ่าและกระบวนการฆ่า
ตามหลักฮาลาล การแปรรู ปเนื้อสัตว์ สารเติมแต่งอาหาร
ในการผลิตภัณฑ์เนื้อฮาลาล
ข้อกาหนดการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเลฮาลาลและผลิตภัณฑ์ สัตว์
ดัดแปลงพันธุกรรม มาตรฐานอาหารฮาลาล (มกอช.
๘๔๐๐-๒๕๕๐) มาตรฐาน Halal Codex Global standard
ZCAC/GL 24-1997 ฮาลาล GMP/HACCP และ Halal-Q
สุขอนามัยและการสุขาภิบาลตามหลักฮาลาล
Overview of Halal and Haram; Halal meat
production; animal welfare requirements, feed, feeding,
raising, slaughtering methods, procedure for Halal
slaughter; meat processing; food additives in production
of halal meat products; transportation requirements;
production of Halal milk, Halal seafood and products;
genetically modified animals; TACFS 8 4 0 0 -2 0 0 7 and
Halal Codex Global standard ZCAC/GL24-1997; Halal
GMP/ HACCP and HAL-Q; Hygiene and sanitation in
halal
145-322
2(2-0-4)
มำตรฐำนกำรสัตว์ เลีย้ ง กำรแปรรูป และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ อง
(Standard of Animal Farming, Processing and
Related Laws)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-220
Prerequiste : 145-220

มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
และการแปรรู ปใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติมาตรฐานฟาร์มสัตว์เลี้ยงใน
ประเทศไทย
องค์ประกอบตัวชี้วดั ของฟาร์มมาตรฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปศุสตั ว์
Standard of animal farming and processing nationally
and internationally; standard of animal farms in Thailand;
indicator composition of standard farm; Laws related to
animal farms
145-323
2(1-2-3)
กำรจัดกำรสัตว์ ทดลอง
(Laboratory Animal Management)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ชนิดและสายพันธุ์สตั ว์ทดลอง สัตว์ทดลองในสภาวะ
ปลอดเชื้อก่อโรค การจัดการอาคารสถานที่ ห้องเลี้ยง กรง วัสดุ
รองนอน อาหาร การขยายพันธุ์เพื่อให้ได้คุณภาพพันธุ์คงที่ กฎ
3R ในการใช้สตั ว์ทดลอง เทคนิคที่ใช้กบั สัตว์ทดลองและการ
ใช้สตั ว์เพื่อการวิจยั สวัสดิภาพสัตว์ คุณธรรม จริ ยธรรมต่อสัตว์
การศึกษาเอกสารทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง
Types and species of laboratory animals; specific
pathogen-free animals; management of premise, cage,
bedding material, feed and feeder; breeding to maintain
stable quality; 3Rs’ rules for laboratory animals; using
techniques for laboratory animals and laboratory animal
research; animal welfare, moral and ethics; scientific paper
study regarding laboratory animals
145-331
3(2-3-4)
จุลชีววิทยำทำงสัตวแพทย์ ๒: ไวรัส
(Veterinary Microbiology II: Viruses)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-230
Prerequiste : 145-230
ไวรัสที่สาคัญทางสัตวแพทย์ คุณสมบัติของเชื้อ การจัด
หมวดหมู่ การเพิ่มจานวนและการจาแนกเชื้อ ความรุ นแรง การ
ติดต่อ ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพ การควบคุม
และป้ องกันโรคจากไวรัส การกาจัดเชื้อการวินิจฉัยการติดเชื้อ
ไวรัสทางห้องปฏิบตั ิการ การเก็บตัวอย่าง การแยกเชื้อไวรัส
การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงและการวินิจฉัยด้วยวิธีทางภูมิคุม้ กัน

Important viruses in veterinary medicine; viral
properties, nomenclature, replication and isolation;
virulence mechanisms; transmission, epidemiology,
pathogenesis and lesion; prevention and control of viral
diseases; disinfection; diagnostic laboratory for viral
infection; sample collection, viral isolation, using of
cultured cells and immunodiagnosis
145-332
3(2-3-4)
พยำธิวทิ ยำทัว่ ไปทำงสัตวแพทย์
(General Veterinary Pathology)
รำยวิชำบังคับเรียนร่ วม: 145-331
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-210, 145-211,145-212,145213,145-230
Prerequiste : 145-210, 145-211,145-212,145-213,145230
ลักษณะกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ
ปฏิกิริยาของเซลล์และเนื้อเยือ่ ในร่ างกายเมื่อเกิดโรค การ
เสื่ อมสภาพของเซลล์ การตายของเซลล์ การตายของ
เนื้อเยือ่ และการปรับตัวของเซลล์และเนื้อเยือ่ ความ
ผิดปกติของหลอดเลือดและการเกิดลิ่มเลือด การอักเสบ
และกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยือ่ การเจริ ญผิดปกติ
ของเซลล์ ชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ ง การเก็บตัวอย่าง
เนื้อเยือ่
และการรักษาสภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัยทาง
พยาธิวทิ ยา และการฝึ กปฏิบตั ิ
Characteristics, pathological changes; reactions of
cell and tissue toward disease processes; cellular
degeneration, cell death, tissue necrosis and cellular
adaptation; vascular disorders and thrombosis;
inflammation and tissue regeneration; abnormal cell
growth, tumor and cancer biology; tissue collection and
preservation for pathological diagnosis and practice
145-333
3(2-3-4)
เภสัชวิทยำทัว่ ไปทำงสัตวแพทย์
(General Veterinary Pharmacology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-214
Prerequiste : 145-214
หลักเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยา
ในทางสัตวแพทย์ กลไกการออกฤทธิ์ หลักการใช้และการ
เลือกใช้ อาการไม่พึงประสงค์และพิษของยา ข้อควรระวัง

ข้อห้ามใช้ การเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน สารสมุนไพร
ออกฤทธิ์ทางสัตวแพทย์
การเขียนใบสัง่ ยาและการปรุ งยา
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ยาในสัตว์
Principles
of
pharmacokinetics
and
pharmacodynamics in veterinary medicine; mechanisms of
action; principles of usage and selection; adverse reactions
and drug toxicities; precautions; contraindications; drug
interactions; herbal active ingredients in veterinary medicine;
drug prescriptions and pharmacy; law and regulations of drug
use in animals
145-334
4(3-3-6)
ปรสิตวิทยำและกีฏวิทยำทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Parasitology and Entomology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ปรสิ ตที่สาคัญทางสัตวแพทย์ หนอนพยาธิ โปรโตซัว
ริ กเก็ทเซีย แมลงและแมง ระบาดวิทยาของการติดเชื้อ รู ปร่ าง
ลักษณะและวงจรชีวติ ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อปรสิ ต การติดต่อ พยาธิกาเนิด และพยาธิสภาพ การวินิจฉัย
ทางปรสิ ต การตรวจอุจจาระ การควบคุม ป้ องกัน และการ
รักษาโรคที่เกิดจากปรสิ ต
การแยกชนิดปรสิ ตภายในและ
ภายนอกทางห้องปฏิบตั ิการ
Important parasites in veterinary medicine; helminths,
protozoa, rickettsia, insects and arachnids; epidemiology,
morphology and life cycle, effects of climate change on
parasite; transmission, pathogenesis and lesion;
parasitological diagnosis, fecal examination; control,
prevention and treatment of parasistic diseases; laboratory
identification of endo- and ectoparasites
145-335
3(2-3-4)
วิทยำภูมคิ ้ มุ กันทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Immunology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-331,145-332
Prerequiste : 145-331,145-332
แนวคิดทางวิทยาภูมิคุม้ กัน กลไกการตอบสนองต่อการ
ติดเชื้อและสิ่ งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย คุณสมบัติของแอนติ
บอดี้และการรับรู ้แอนติเจน
ความต้านทานแต่กาเนิดและ
ภูมิคุม้ กันที่เกิดขึ้นจากการปรับตัว ระบบภูมิคุม้ กันในภาวะ
ปกติและผิดปกติ ภูมิแพ้ ภูมิตา้ นตนเอง และโรคภูมิคุม้ กัน

ภูมิคุม้ กันต่อเนื้องอกและมะเร็ง การเหนี่ยวนาและการ
จัดการการตอบสนองของภูมิคุม้ กัน การผลิตวัคซีนและชีว
ภัณฑ์ เทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุม้ กัน
Concepts in immunology; mechanisms of host
defense against infectious and foreign agents; properties
of antibody and antigen recognition; innate and adaptive
immune responses; immune system in healthy and
disease conditions; allergy, autoimmunity and immune
diseases; immune response to tumor and cancer;
induction and manipulation of the immune response;
production of vaccines and biological products; technics
in immunological diagnosis
145-417
1(0-2-1)
สัมมนำทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Seminar)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : การเสนอรายงานการวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา การค้นคว้าหาข้อมูลและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิ เคราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ง านวิ จัย ในเชิ ง วิ ช าการ และ
จริ ยธรรม การน าเสนอโดยใช้ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
Presentation of research paper in English under
supervision of advisor; using of information technology
for searching of data and academic progress; analysis and
discussion of research paper in academic and ethics
aspects; using of audiovisual equipment and computer
software for paper presentation
145-424
4(3-3-6)
วิทยำกำรสื บพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภำพในสัตว์(Animal
Reproduction and Biotechnology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-210,145-211,145-212,145213
Prerequiste : 145-210,145-211,145-212,145-213
ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เพศผูแ้ ละเพศเมีย
การ
ประเมินลักษณะพ่อและแม่พนั ธุ์ พฤติ-กรรมการสื บพันธุ์
การปฏิสนธิ การตั้งท้อง การคลอด การสร้างน้ านม การรี ด
เก็บและการประเมินน้ าเชื้อ การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง การ

ตรวจระบบสื บพันธุ์และระดับฮอร์โมนเพศ การเหนี่ยวนาการ
เป็ นสัด การผสมเทียม การปฏิสนธินอกร่ างกาย การย้ายฝาก
ตัวอ่อน การเหนี่ยวนาการคลอด เทคโนโลยีโคลนนิ่งและ
เทคโนโลยีสเต็มเซลล์
Reproductive system of male and female animals;
assessment of parent breeding stock; mating behavior,
fertilization, pregnancy, parturition and lactogenesis; semen
collection and evaluation; frozen semen; reproductive and
hormonal examination; induced estrus and synchronization;
artificial insemination; In vitro fertilization; embryo transfer;
induced parturition; cloning and stem cell technologies
145-436
2(2-0-4)
พิษวิทยำทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Toxicology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-333
Prerequiste : 145-333
หลักการทัว่ ไปของพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
พิษ
จลนศาสตร์และพิษฤทธิ์วทิ ยา ความเป็ นพิษต่ออวัยวะ รังสี และ
สารก่อมะเร็ ง พิษจากโลหะหนัก พิษจากสารกาจัดแมลงและ
สารกาจัดศัตรู พืช พิษจากแบคทีเรี ยและเชื้อรา พิษจากสิ่ ง
ปนเปื้ อนในน้ า อาหารสัตว์ และสิ่ งแวดล้อม ความมัน่ คงและ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลไกการออกฤทธิ์ความเป็ นพิษ
อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย และการรักษาความเป็ นพิษ
การทดสอบทางพิษวิทยาในห้องปฏิบตั ิการและในสัตว์ทดลอง
Principles of veterinary toxicology; toxicokinetics and
toxicodynamics; organ toxicity; radiation and carcinogenesis;
metal toxicity; insecticide and herbicide toxicity; bacterial
toxins and mycotoxins; feed and water contamination and
environmental toxicology; biosafety and biosecurity;
mechanisms of action, toxicity, clinical signs, diagnosis and
treatment of toxicity; toxicological testing in vivo and in vitro
324-104
3(3-0-6)
เคมีพื้นฐำน
(Basic Chemistry)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : บทนา ปริ มาณสัมพันธ์ ของเหลว สารละลายและ
สมบัติของสารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี

สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซ้อน กรดเบส เคมี
นิวเคลียร์
Introduction, Stoichiometry, Liquid, Solution and
their properties, Thermodynamics, Chemical kinetics,
Chemical equilibrium, Electrochemistry, Atomic
structure and periodicity, Chemical bonding and
complexes, Acid-base, Nuclear Chemistry
325-105
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรเคมีหลักมูล
(Fundamental Chemistry Laboratory)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ความไม่แน่นอนในการชัง่ และตวง การหาค่าความ
เป็ นกรด-เบสของสารละลาย และการหาปริ มาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า เทคนิคและทฤษฎี
เบื้องต้นของการวิเคราะห์ก่ ึงจุลภาค: การวิเคราะห์แอน
ไอออน และการวิเคราะห์แคตไอออนหมู่ 1
Uncertainty of measurement; pH measurements
and quantitative analysis by titration; thermochemistry;
colligative properties of solutions; rate of reactions;
electrochemistry; semimicro-qualitative analysis of
anions and group I cations
330-106
3(3-0-6)
ชีววิทยำ
(Biology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ
เซลล์ หน้าที่และการแบ่งเซลล์ กระ-บวนการสร้าง
พลังงานของเซลล์ พันธุศาสตร์ ศึกษาเนื้อเยือ่ ของพืชและ
สัตว์ การเจริ ญของสิ่ งมีชีวติ วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ และการทางาน
ของระบบอวัยวะของร่ างกาย
An introduction to major concepts of biology
including chemical aspect, cell structures and functions,
energy transformation, cell reproduction and genetics,
plant and animal tissues, diversity of life, animal

development, biological functions in animals, evolution and
ecology
332-124
2(2-0-4)
ฟิ สิกส์ สำหรับสัตวแพทย์
(Physics for Veterinarians)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสี ยง แสงและเลนส์
ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตัมและรังสี อะตอม นิวเคลียสและ
กัมมันตภาพรังสี และรังสี ไอออไนซิง
Mechanics; fluid; heat; sound; light and lens;
electricity; electromagnetism; quantum and atomic radiation;
nucleus and radioactivity; ionizing radiations
332-134
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ำรฟิ สิกส์ สำหรับสัตวแพทย์
(Physics Laboratory for Veterinarians)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : การวัดและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์และมาตรวัด
ไฟฟ้ ากราฟและสมการ สมบัติยืดหยุ่นของสาร โมเมนต์ความ
เฉื่ อ ย การเหนี่ ย วน าแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า การใช้อ อสซิ ล โลสโคป
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ เสี ยงและการได้ยิน ความหนื ด ของ
ของเหลว เครื่ องนับรังสี
Measurement and uncertainty, electronics devices and
multimeter, graph and equation, elastic properties of
materials, moment of inertia, electromagnetic induction,
oscilloscope, ac circuits, sound and hearing, viscosity of
liquid, radiation counter
515-351
3(3-0-6)
หลักโภชนศำสตร์ สัตว์
(Principles of Animal Nutrition)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ความสาคัญของอาหารที่มีต่อการผลิตสัตว์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสาร
อาหารในร่ างกายสัตว์
กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว
การประเมินคุณภาพ
อาหารสัตว์เบื้องต้น และมาตรฐานการให้อาหารสัตว์

Important roles of feed on animal production;
changing processes of feed nutrients in ruminant and
non-ruminant bodies; basic animal feed evaluation;
feeding standards
530-230
2(2-0-4)
หลักกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
(Principles of Aquaculture)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : นิยามและความสาคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นิเวศวิทยาของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า
การสร้างบ่อ การเลือกชนิดสัตว์น้ า การดาเนินการ และ
การจัดการเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ได้แก่ การจัดการน้ า ลูกพันธุ์สตั ว์น้ า อาหารสัตว์
น้ า โรคและพยาธิสตั ว์น้ า
Definition and importance of aquaculture;
aquaculture systems; ecology of fish pond; fish pond
construction; selection of aquatic animals for culture;
important management in aquaculture such as water
quality; fish seed; diseases and parasites
2) กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ (เลือก)
145-401
2(1-3-2)
เวชศำสตร์ สัตวแพทย์ ทำงเลือก
(Alternative Veterinary Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : อายุรศาสตร์สตั ว์แบบองค์รวม
การรักษาแบบ
ธรรมชาติบาบัด การฝังเข็ม การใช้สมุนไพร การใช้ธารา
บาบัด การใช้อาหารอินทรี ยแ์ ละแนวทางใหม่อื่น ๆ
สาหรับสัตวแพทย์ทางเลือก
Holistic veterinary medicine; homeopathic
treatments, acupuncture treatment, herbal treatment
(phytotherapy), hydrotherapy, organic diet and other new
trends in alternative veterinary medicine
145-402
1(1-0-2)
ธุรกิจสัตว์ เลีย้ ง
(Alternative Veterinary Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : -

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอุปกรณ์เสริ มในการเลี้ยงสัตว์
เลี้ยง เช่น บ้าน กรง เสื้ อผ้า ปลอกคอ สายจูง ที่นอน ธุรกิจการ
ทาโรงแรมสัตว์เลี้ยง ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยง ธุรกิจการฝึ กสุนขั
ธุรกิจการฝึ กผูฝ้ ึ กสุนขั
ธุรกิจการดูแลสุขภาพสัตว์ ธุรกิจ
โรงพยาบาลสัตว์
Pet business; pet accessory equipment business such
as pet house, cage, clothes, collar, leash and bed; pet hotel
business; pet farm business; pet training business; training pet
trainer business; pet care business; animal hospital business
145-403
1(0-3-0)
กำรตัดแต่ งขนสัตว์ เลีย้ ง
(Pet Grooming)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : การดูแลสุขอนามัยส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย การรักษา
ความสะอาด การตัดแต่งขนและการใช้อุปกรณ์ กาจัดกลิ่นใน
สัตว์เลี้ยง การฝึ กปฏิบตั ิการตัดแต่งขนในสุนขั และแมว
Hygienic care; washing and cleaning; grooming and
using of grooming equipment; pet odor elimination; grooming
practice in dogs and cats
145-404
2(1-3-2)
สัตว์ เลีย้ งชนิดพิเศษ
(Exotic Pet)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ชนิดและพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นกสวยงาม สัตว์ฟันแทะ และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอื่น ๆ ธรรมชาติและพฤติกรรม การเลี้ยงดู
อาหารและการให้อาหาร และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การ
เตรี ยมสัตว์เพื่อการประกวด ธุรกิจสัตว์เลี้ยงพิเศษ การเพาะเลี้ยง
สัตว์ชนิดพิเศษที่ถูกกฎหมาย และข้อห้ามทางกฎหมาย
Types and breeds of exotic animals; amphibians,
reptiles, pet birds, rodents and other mammals; nature and
behavior, raising, feed, feeding and basic health care;
preparation for competition; exotic pet business; farming
exotic pets legally and illegal issues
145-405
2(1-3-2)
กำรจัดกำรระบบรองรับกำรดำรงชีวติ ของสัตว์ นำ้
(Aquatic Life Supporting System)

รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ระบบเพื่อรองรับการดารงชีวติ ของสัตว์น้ า การ
ปรับสมดุลของน้ า และความคงตัวของสภาวะแวดล้อม
การจัดการของเสี ย การกรอง การฆ่าเชื้อ การกาจัด
สารประกอบไนโตรเจนและการให้อากาศ
ชนิดและ
องค์ประกอบของระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า การออกแบบ การ
สร้าง การบารุ งรักษาและการแก้ไขปั ญหาในระบบการ
เลี้ยงสัตว์น้ ารู ปแบบระบบปิ ด กึ่งปิ ด และเปิ ด การเสริ ม
สร้างทักษะของผูด้ ูแลระบบ การฝึ กภาคปฏิบตั ิภาคสนาม
Life supporting system for aquatic animals;
maintenance of balanced and stable aquatic environment;
waste management; filtration, disinfection, denitrification
and water aeration; system types and components of
aquaculture; design, construction, maintenance and
troubleshooting in closed, semi-closed, and open
systems; improvement of system care taker; field practice

145-406
3(3-0-6)
กำรจัดกำรธุรกิจสัตว์ ระหว่ ำงประเทศ
(International Animal Business Management)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ธุรกิจสัตว์ระหว่างประเทศ การผลิตสัตว์ในภาคใต้
เพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าโลกและอาเซี ยน บทบาทและหน้าที่
ของสัต วแพทย์แ ละการจัด การในการด าเนิ น ธุ รกิ จสั ต ว์
ภายใต้สภาพแวด-ล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบัน
ทางธุ รกิ จระหว่างประเทศ นโยบายและกลยุท ธ์ องค์กร
ทางธุ ร กิ จสั ต ว์ กฎระเบี ยบและข้อ ปฏิ บัติ ในการด าเนิ น
ธุ รกิ จสัตว์ระหว่างประเทศและระดับโลก โรคสัตว์ขา้ ม
แดน
International animal business; animal production
in southern Thailand for ASEAN and world markets;
roles and responsibility of veterinarian on animal
business management operating under international
environment; international business institution, policy
and strategy; animal business organization; rules and

regulations of international and global animal business
operation; transboundary diseases
3) กลุ่มวิชำชีพ (บังคับ)
3.1 วิชำชีพบังคับ
145-170
1(1-0-2)
เสริมสร้ ำงวิชำชีพสัตวแพทย์ 1:
บทนำสู่ วชิ ำชีพสัตวแพทย์ (เจตคติกำรเป็ นสัตวแพทย์ )
(Veterinary Professional Development I:
Introduction to Veterinary Medicine (Thinking Like a
Veterinarian)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : รากฐานของวิชาการสัตวแพทย์ บทบาทและหน้าที่ใน
3 ด้านหลัก คือการดูแลสุ ขภาพสัตว์ การป้ องกันโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คนและความปลอดภัยของอาหาร สัตวแพทย์และการ
ประมวลความรู ้เพื่อการดูแลและสร้างเสริ มสุ ขภาพสัตว์ สัตว
แพทย์และแนวคิดสุ ขภาพหนึ่งเดียว การบริ หารงานสัตวแพทย์
ในภาครัฐบาลและเอกชน หน้าที่ สัตวแพทย์ในระดับชาติและ
นานาชาติ
Veterinary foundation, role and responsibility in three
main aspects: animal health care, zoonotic prevention and
food safety; veterinarian and integrated knowledge for animal
health care and improvement; veterinarian and idea of one
world one health; veterinary administration in government
and private sectors; veterinary occupation in national and
international levels
145-340
4(3-3-6)
พยำธิวทิ ยำตำมระบบทำงสัตวแพทย์
(Systemic Veterinary Pathology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-332
Prerequiste : 145-332
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิของเนื้อเยือ่ และอวัยวะใน
ระบบต่าง ๆ ของร่ างกายสัตว์ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบน้ าเหลือง ระบบขับถ่าย
ปั สสาวะ ระบบสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไขกระดูก
เลือดและภูมิคุม้ กัน ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัสพิเศษ
ระบบโครงสร้างร่ างกาย ผิวหนัง กระดูก ข้อและเอ็น เทคนิค
การตัดชิ้นเนื้อและการวินิจฉัยชันสูตรซาก

Pathological changes of tissue and organs in
various animal body systems e.g. alimentary, respiratory,
cardiovascular, lymphatic, urinary, reproductive,
endocrine systems, bone marrow, blood and immune,
nervous system and special sense organs, skeletal,
integumentary system, bone, joints and tendons; biopsy
technique and necropsy diagnosis
145-341
3(3-0-6)
เภสัชวิทยำตำมระบบทำงสัตวแพทย์
(Systemic Veterinary Pharmacology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-333
Prerequiste : 145-333
หลัก การใช้ย าตามระบบ คุ ณ สมบั ติ ท างเภสั ช
จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ตามระบบการทางานของ
ร่ างกายทางสัตวแพทย์ อาการไม่พึงประสงค์และข้อควร
ค านึ ง ถึ ง ทางเภสั ช วิท ยาแยกตามระบบการท างานของ
ร่ างกาย หลักการใช้ยาในสัตว์ การประเมินค่าการตกค้าง
สูงสุ ด การตกค้างของยาในเนื้ อเยือ่ หรื อชิ้นส่วนของสัตว์ที่
นามาบริ โภค การประเมินความเสี่ ยงในส่วนของการตรวจ
ประเมินยา และการตกค้างของยาในสิ่ งแวดล้อม
Principles of systemic drug usage; systemic
pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of
drug in veterinary medicine; adverse reactions and
concerns in pharmacological issues defined by body
systemic functions; principles of drug use in animals;
evaluation of maximum residue limits (MRLs); drug
residue in edible tissues, risk assessment in aspect of
drug evaluation and drug residue in environment
145-350
3(2-3-4)
หลักเวชศำสตร์ ทำงสัตวแพทย์
(Principles of Veterinary Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-221,145-331,145-332,145333
Prerequiste : 145-221,145-331,145-332,145-333
รำยวิชำบังคับเรียนร่ วม: 145-340, 145-341
หลักการตรวจสัตว์ป่วยทางคลินิกสาหรับสัตว
แพทย์ การสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับเจ้าของสัตว์
การซักประวัติของสัตว์ป่วย การตรวจ การวินิจฉัยโรค
การรักษาเบื้องต้น การป้ องกัน การแก้ไขกรณี ฉุกเฉิ น การ

ดูแลสัตว์ป่วยในระหว่างการรักษาและในระยะพักฟื้ น การใช้
เครื่ องมือพื้นฐานในคลินิก คุณธรรมและจริ ยธรรมในการดูแล
รักษา และการฝึ กปฏิบตั ิในคลินิก
Principles of clinical procedures for veterinary
practitioners; veterinary communication to animal owners;
history taking; clinical examination; diagnosis; basic
treatment, prevention; emergency treatment; patient care
during treatment and recovery period; usage of basic
equipment in veterinary clinic; moral and ethics in animal
care and clinical practice
145-371
2(1-2-3)
เสริมสร้ ำงวิชำชีพสัตวแพทย์ 2:
ชุมชนพหุวฒ
ั นธรรมสัมพันธ์ สำหรับสัตวแพทย์
(Veterinary Professional Development II: Veterinary
Approach to Multicultural Community)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-170
Prerequiste : 145-170

(Veterinary Professional Development III:
Orientation of Law and Ethics)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-170
Prerequiste : 145-170
กฎหมายและประเภทของกฎหมาย กฎหมาย และ
พระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์
จรรยาบรรณและองค์กรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย์
จริ ยธรรม ทัศนคติ บทบาทของสัตวแพทย์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
นิติวทิ ยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณและคุณธรรมของผู ้
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
Laws and types of law; laws and acts of
veterinary profession; ethics and veterinary council
governing veterinary profession; moral, attitude, roles of
veterinarian and social responsibility; veterinary forensic;
case study of ethics and moral of veterinary practitioners

บทบาทของสัตวแพทย์ และแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
การสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมมนุษย์สมั พันธ์ บทบาทผูน้ าและการ
สร้างทีม เทคนิคการเข้าชุมชนและการเรี ยนรู ้สภาพชีวิตชุมชน
พหุวฒั นธรรม การเข้าประชุมกลุ่มและการประสานงาน การ
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน
หลักการวิจยั ชุมชนเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ การเขียนโครงการ การรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ
การประมวลผลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การกาหนดปั ญหาและจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
การประเมินโครงการ
Roles of veterinarian and the idea of one world one
health; environmental hygiene; human relationship,
leadership and team formation; community approached
technique and learning multicultural living; group meeting
and coordination; identification of community needs;
principles of quantitative and qualitative community research;
proposal writing; quantitative and qualitative data collection;
data verification and analysis; identification and setting
priority of problems; project assessment
145-372
2(2-0-4)
เสริมสร้ ำงวิชำชีพสัตวแพทย์ 3:
กฎหมำยและจรรยำบรรณ

145-374
3(2-3-4)
สัตวแพทย์ สำธำรณสุ ข ๑: จุลชีววิทยำทำงอำหำร
(Veterinary Public Health I: Food Microbiology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-230
Prerequiste : 145-230
จุลชีววิทยาทางอาหาร ความสาคัญและข้อควร
คานึงของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริ ญเติบโต และการเพิ่มจานวนของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
จุลินทรี ยใ์ นอาหารหมัก จุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุทาให้เกิด
โรคจากอาหาร เอนไซม์ สารพิษ สิ่ งปนเปื้ อนจากจุลินทรี ย ์
ในอาหารทั้งก่อนและหลังการแปรรู ป
การวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมเพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร บทบาทของสัตวแพทยสาธารณสุขต่อจุลชีววิทยา
ทางอาหาร
Food microbiology; importance and concern of
food microbes; factors affecting food microbial growth
and proliferation; microbes in fermented foods, microbes
in food-borne diseases; microbial enzymes, toxins,
contaminants in food before and after processing; hazard
identification and critical control points for food safety;
role of veterinary public health in food microbiology

145-442
2(1-3-2)
พยำธิวทิ ยำคลินิกทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Clinical Pathology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340
Prerequiste : 145-340
การตรวจและแปลผลพยาธิสภาพของเลือด ปั สสาวะ
ซีรัม น้ าไขสันหลังและเซลล์วทิ ยา เพื่อการวินิจฉัยโรค ทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้เทคนิคความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคสัตว์ การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
Laboratory examination and interpretation of
pathological changes of blood, urine, serum, cerebrospinal
fluid and cytology for clinical diagnosis; theory and
application of biotechnology for disease diagnosis; problembased discussion
145-443
2(1-3-2)
ชีวเคมีคลินิกทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Clinical Biochemistry)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340
Prerequiste : 145-340
เทคนิ คทางชี วโมเลกุล เพื่ อการตรวจและวินิ จฉัยโรค
เทคโนโลยีดี เอ็น เอ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ชี วภาพและ
พัน ธุ วิ ศ วกรรมทางสั ต วแพทย์ เทคนิ ค ทางชี ว เคมี เพื่ อ การ
วินิจฉัย เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรตและโรคเบาหวาน เม
แทบอลิซึมของไขมันและคีโตน เมแทบอลิ ซึมของพอไฟริ น
และธาตุ เ หล็ ก การทดสอบการท างานของตั บ ตั บ อ่ อ น
กระเพาะลาไส้ ไต ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไตชั้นนอก และ
ต่อมไทรอยด์ การตรวจฮอร์ โมนของระบบสื บพันธุ์ การตรวจ
แคลเซี ยม ฟอสฟอรั ส และแมกนี เซี ย ม การตรวจสมดุ ลของ
ของเหลว อิเล็กโทรไลต์ และภาวะกรดด่าง
Biochemical techniques for disease diagnosis; DNA
technology; application of genetic engineering and
biotechnology in veterinary science; biochemical techniques
for diagnosis of carbohydrate metabolism and diabetes, lipid
and ketone metabolism, porphyrin and iron metabolism; test
of liver function, pancreatic function, gastrointestinal
function, kidney function, pituitary function, adrenocortical
function and thyroid function; reproductive hormone test; test

of calcium, phosphorus, magnesium; fluid, electrolyte
and acid-base balance
145-444
2(2-0-4)
พันธุศำสตร์ คลินิกทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Clinical Genetics)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-350
Prerequiste : 145-350
ความผิดปกติของยีนในระดับเซลล์ทางคลินิก
ความผิดปกติของโครโมโซม ความผิดปกติของออโตโซม
และโครโมโซมเพศ โรคที่เกิดจากยีนเดียว โรคทาง
พันธุกรรม กลไกของการเกิดโรคทางพันธุกรรม ชีว
โมเลกุล โมเลกุลชีวภาพ และพื้นฐานระดับเซลล์ในโรค
ทางพันธุกรรม ผลของการกลายพันธุ์ต่อการทางานของ
โปรตีน พันธุศาสตร์การพัฒนาและการเกิดความผิดปกติ
ตั้งแต่กาเนิด ปัจจัยเสี่ ยงและยีนที่ไวต่อปั จจัยเสี่ ยง พันธุ
ศาสตร์มะเร็ ง การทาแผนที่ยนี และการบ่งชี้ยนี สาเหตุของ
โรค การรักษาและการป้ องกันโรคทางพันธุกรรมในสัตว์
Clinical cytogenetic; chromosome abnormalities,
disorders of autosome and sex chromosome, single-gene
inheritance; genetic diseases; mechanisms, molecular,
biological and cellular basis of genetic diseases; effect of
mutation on protein function; developmental genetics
and congenital anomalies, susceptible genes and risk
factors, cancer genetics, gene mapping and disease gene
identification, treatment and preventing of genetic
diseases in animals
145-451
2(2-0-4)
โภชนำกำรคลินิกสำหรับสัตว์ เลีย้ งเป็ นเพื่อน
(Clinical Nutrition for Companion Animals)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-350
Prerequiste : 145-350
โภชนศาสตร์คลินิกในสุนขั แมว สัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ และม้า วัตถุดิบและความปลอดภัยของอาหารสัตว์ที่
สอดคล้องกับความต้องการอาหารตามสรี รสภาพ การขาด
สมดุลของสาร-อาหาร การวิเคราะห์และวินิจฉัย การ
คานวณและปรับสมดุลอาหารตามความต้องการของ
ร่ างกาย การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Clinical nutrition in dog, cat, exotic pets and
horse; feed stuff and food safety for animals related to

physiological nutrient requirements; nutritional imbalance,
analysis and diagnosis; basic ration formulation and
modification to meet physiological requirements, problembased discussion
145-452
3(3-0-6)
เวชศำสตร์ สัตว์ เลีย้ ง 1: โรคตำมระบบ
(Small Animal Medicine I: Systematic Diseases)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340,145-350
Prerequiste : 145-340,145-350
โรคของระบบต่าง ๆ และภาวะฉุกเฉิ นในสุนขั และแมว
เช่น โรคผิวหนัง โรคระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และ
ระบบสืบพันธุ์ เป็ นต้น สาเหตุของโรค อาการ การตรวจ
วินิจฉัย การรักษาการควบคุมและป้ องกัน
การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Systematic diseases and emergency in dogs and cats
e.g. diseases of skin, gastrointestinal, urogenital diseases
defined on cause of disease, clinical sign, diagnosis,
treatment, prevention and control; problem-based discussion
145-453
2(2-0-4)
เวชศำสตร์ สัตว์ เลีย้ ง 2: โรคติดเชื้อ
(Small Animal Medicine II: Infectious Diseases)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-452
Prerequiste : 145-452
โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในสุนขั และแมว โรคที่มีสาเหตุ
จากเชื้อแบคทีเรี ย เชื้อรา ไวรัส และปรสิ ต สาเหตุโรค ระบาด
วิทยา พยาธิกาเนิด อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การ
ควบคุมและป้ องกัน การจัดการสุขภาพ การถ่ายพยาธิ และการ
ทาวัคซีน การวินิจฉัยโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในสุนขั และแมว
Common infectious diseases in dogs and cats;
diseases caused by bacterial, viral, fungal and parasitic
infection defined on cause, epidemiology, pathogenesis,
clinical signs, diagnosis, treatment, control and prevention;
health management and anti-parasitic treatment and
vaccination; problem oriented approach in dogs and cats
145-454
2(2-0-4)
เวชศำสตร์ สัตว์ เลีย้ งชนิดพิเศษ
(Special Species Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340,145-350

Prerequiste : 145-340,145-350
โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อที่สาคัญในสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษ
โรคในสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
สัตว์เลื้อยคลาน นกสวยงาม สัตว์ฟันแทะ และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมอื่น ๆ โรคจากปั ญหาโภชนาการ สาเหตุ อาการ
การตรวจวินิจฉัย การรักษาและป้องกัน การจัดการสุขภาพ
โปรแกรมการกาจัดพยาธิและการทาวัคซีน การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Important infectious and non-infectious diseases
in special animal species; diseases of amphibians,
reptiles, birds, rodents and other mammals; diseases
caused by nutritional factors defined on cause, clinical
sign, clinical examination, treatment, control and
prevention; health management, anti-parasitic treatment
and vaccination; problem-based discussion
145-460
2(2-0-4)
โภชนำกำรคลินกิ สำหรับสัตว์ บริโภค
(Clinical Nutrition for Food Animals)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : โภชนศาสตร์คลินิกในสัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร และ
สัตว์ปีก วัตถุดิบและความปลอดภัยของอาหารสาหรับ
สัตว์ที่สอดคล้องกับความต้องการอาหารตามสรี รสภาพ
กลไกการเกิดปั ญหาสุขภาพในสภาวะขาดสมดุลของ
สารอาหาร ผลกระทบ การวิเคราะห์และวินิจฉัย การ
คานวณและปรับสมดุลอาหารตามความต้องการของ
ร่ างกาย การจัดการแก้ปัญหาโภชนาการ การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Clinical nutrition in ruminant, swine and poultry;
feed stuff and food safety for animals related to
physiological nutrient requirements; mechanism and
impact of health disorders under nutritional imbalance,
analysis and diagnosis; basic ration formulation and
modification to meet physiological requirements,
problem solving for nutritional disorders; problem-based
discussion
145-461
2(2-0-4)
เวชศำสตร์ สัตว์ เคีย้ วเอื้องขนำดใหญ่
(Large Ruminant Medicine)

รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340,145-350
Prerequiste : 145-340,145-350
โรคในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติด
เชื้อ โรคที่เกิดจากปัญหาการจัดการ โรคและความผิดปกติของ
ระบบสืบพันธุ์ ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม สาเหตุ ระบาด
วิทยา พยาธิกาเนิด อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การควบคุมและป้ องกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการแก้ปัญหาและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Diseases in large ruminants; infectious and noninfectious diseases, diseases caused by mismanagement,
diseases and reproductive disorders, metabolic disorders;
etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis, treatment,
control and prevention; information technology for strategic
planning and solving problems; problem-based discussion
145-462
3(3-0-6)
เวชศำสตร์ สัตว์ เคีย้ วเอื้องขนำดเล็ก
(Small Ruminant Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340,145-350
Prerequiste : 145-340,145-350
โรคในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โรคติดเชื้อ โรคไม่ติด
เชื้อ โรคที่เกิดจากปัญหาการจัดการ โรคและความผิดปกติของ
ระบบสืบพันธุ์ ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม สาเหตุ ระบาด
วิทยา พยาธิกาเนิด อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การควบคุมและป้ องกัน การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
Diseases in small ruminants; infectious and noninfectious diseases, diseases caused by mismanagement,
diseases and reproductive disorders, metabolic disorders;
etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis, treatment,
prevention and control; problem-based discussion
145-473
1(1-0-2)
เสริมสร้ ำงวิชำชีพสัตวแพทย์ 4:
กำรเข้ ำสู่ คลินิกและกำรสื่ อสำรทำงกำรสัตวแพทย์
(Veterinary Professional Development IV:
Clinical Approach and Applied Communication )
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-350
Prerequiste : 145-350

ความสัมพันธ์ระหว่างสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์
การสื่ อสารเพื่อการซักประวัติ การอธิบายภาวะเจ็บป่ วย
ของสัตว์และแผนการรักษา การพยากรณ์โรค การดูแล
สัตว์ระหว่างการรักษา การป้ องกันการติดต่อของโรคสู่
สัตว์อื่นหรื อสู่คน การสื่ อสารกรณี สตั ว์อยูใ่ นภาวะที่เสี่ ยง
ต่อการเสี ย ชีวติ การแก้ไขกรณี ขดั แย้งระหว่างสัตวแพทย์
กับเจ้าของสัตว์ การอธิบายการทาการุ ณยฆาต และการ
สื่ อสารในกรณี เกี่ยวกับปั ญหาทางจริ ยธรรม
Veterinarian and animal owner relationship;
communication in history taking, explanation of animal
sickness and treatment plan, prognosis, animal care
during treatment; prevention of disease transmission to
other animals or humans; communication in case of
animal is in life-threatening condition; dealing with
client’s conflict, explanation of decision to euthanasia
and ethical dilemma
145-475
4(3-3-6)
สัตวแพทย์ สำธำรณสุ ข ๒:
สุ ขศำสตร์ กำรอำหำรและอำหำรฮำลำล
(Veterinary Public Health II: Food Hygiene and
Halal Food)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-316, 145-374
Prerequiste : 145-316, 145-374
สุ ขศาสตร์ การอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร
จากฟาร์ มถึงผูบ้ ริ โภค ความต้องการด้านอาหารปลอดภัย
ในระดับสากล กระบวนการฆ่าสัตว์ สุขศาสตร์โรงฆ่าสัตว์
และการแปรรู ปเนื้ อสั ต ว์ ปั ญ หาและการแก้ ไ ขการ
ปนเปื้ อน การตกค้างของ ยา สารเคมี จุลินทรี ยใ์ นอาหาร
จากสัตว์ การตรวจ และควบคุมคุณภาพอาหาร อาหารจาก
สัตว์ตามข้อกาหนดอาหารฮาลาล บทบาทของสัตวแพทย์
ในกระบวนการแปรรู ป อาหารขั้น ต้น และขั้น ก่ อ นปรุ ง
บทบาทของสัต วแพทย์ด้านสุ ข ศาสตร์ แ ละการอภิ บ าล
อาหาร ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น GMP,
HACCP และ ISO เป็ นต้น
Food hygiene; food safety from farm to table;
international requirement for food safety; animal
slaughtering, slaughter house hygiene and meat
processing; problems and solving of drug, chemical,
microbial, residue contaminations in animal-origin foods;

inspection and control of food quality; Halal requirement for
animal-origin food; veterinary roles at primary and secondary
food processing; veterinary roles in food hygiene and
protection; quality systems in food industry such as GMP,
HACCP, ISO, etc.
145-545
3(2-3-4)
ทัศนวินิจฉัยทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Diagnostic Imaging)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-350, 322-124
Prerequiste : 145-350, 322-124
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยใช้ภาพ
เอกซเรย์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เรโซแนนซ์แม่เหล็ก และอัลตราซาวด์
การจัดท่าทางเพื่อถ่ายภาพทางรังสี ภาพรังสี ปกติ ภาพรังสี ที่
ผิดปกติและการแปลผล การใช้เครื่ องอัลตราซาวด์และการแปล
ผล การประยุกต์ใช้รังสี บาบัดทางสัตวแพทย์ การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Diagnostic imaging modalities; X-ray, X-ray
computed tomography (CT), magnetic resonance imaging
(MRI) and ultrasound; radiographic positioning;
normal/abnormal radiographs and interpretation; ultrasound
examination and interpretation; application of radiotherapy in
veterinary medicine; problem-based discussion
145-546
2(1-3-2)
วิสัญญีวทิ ยำทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Anesthesiology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-341, 145-350
Prerequiste : 145-341, 145-350
การใช้ยาระงับความรู ้สึกแบบเฉพาะที่ เฉพาะส่วนและ
แบบทัว่ ร่ างกาย
การใช้เครื่ องมือสาหรับให้ยาสลบและ
เครื่ องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยาระงับความรู ้สึกชนิดต่าง ๆ เภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ขนาดของยา ผลทางคลินิกและข้อ
ควรระวัง การประเมินสภาพและการเตรี ยมตัวสัตว์ป่วย การเฝ้า
ระวังและดูแลสัตว์ระหว่างการใช้ยาระงับความรู ้สึก การระงับ
ปวด การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภาวะแทรกซ้อนจากการวาง
ยาสลบ การใช้ยาต้านฤทธิ์ยาสลบ การระงับความรู ้สึกในสุนขั
แมว ม้า สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
Use of local, regional and general anesthesia;
application of anesthetic equipment and related tools; types of

anesthetic agents; pharmacokinetics, pharmacodynamics,
doses, clinical effects and cautions; patient evaluation
and preparation; monitoring and care of anesthetized
animal; pain management; prevention and treatment of
anesthetic complications; use of anesthetic antidote;
anesthetic procedures for dogs, cats, horses, pigs,
ruminants and exotic pets and practice
145-547
1(0-3-0)
ทันตกรรมทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Dentistry)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-545, 145-546
Prerequiste : 145-545, 145-546
กายวิ ภ าคการท างานของช่ อ งปากและฟั น การ
บารุ งรักษาอุปกรณ์ทาฟันและอุปกรณ์เสริ มอื่น รังสี วิทยา
ทัน ตกรรม โรคปริ ทัน ต์และทัน ตกรรมปริ ทัน ต์ การขูด
หิ นปูนและการขัดฟัน การให้ยาระงับความรู ้สึก ยาแก้ปวด
และการดูแลหลังการรักษา การสร้างแผนภาพทางทันตก
รรม การถอนฟั น การรักษารากฟั น ทันตกรรมจัดฟัน การ
ให้ความรู ้แก่เจ้าของสัตว์
oral and dental functional anatomy; maintenance
of dental equipment and supplies; dental radiology;
periodontal diseases and treatment; dental scaling;
anesthesia, analgesia and post-surgical support; dental
charting, tooth extraction, endodontic therapy;
orthodontic therapy; animal owner education
145-548
2(1-3-2)
ออร์ โธปิ ดิคส์ ทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Orthopedics)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-545, 145-546
Prerequiste : 145-545, 145-546
ศัลยกรรมของระบบโครงร่ าง กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
ข้อต่อ และกระดูกในสัตว์เลี้ยงเป็ นเพื่อนและสัตว์เลี้ยงเพื่อ
การบริ โภค การซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยและการ
วางแผนการรักษา ภาวะแทรกซ้อนจากศัลยกรรม การฝึ ก
ปฏิบตั ิศลั ยกรรมในสัตว์เลี้ยงเป็ นเพื่อน และสัตว์เลี้ยงเพื่อ
การบริ โภค การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ศัลยกรรม
Surgical treatment of musculoskeletal system,
tendons, joints and bones in companion animals and food

animals; history taking, clinical examination, diagnosis and
treatment planning; complication resulted from surgery;
surgical practice in companion animals and food animals;
solving of surgical problem
145-549
1(0-2-1)
เภสัชวิทยำคลินิกทำงสัตวแพทย์
(Veterinary Clinical Pharmacology)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-341
Prerequiste : 145-341
เภสัชวิทยาคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เภสัช
ภัณฑ์ในทางสัตวแพทย์ การวิเคราะห์การใช้ยาในสัตว์ การ
เลือกยา ขนาดยา วิธีการให้ยา ระยะหยุดยา และการเขียนใบสัง่
ยา แนวทางความก้าวหน้าของเภสัชวิทยาคลินิก เภสัชวิทยาบน
พื้นฐานของลักษณะทางพันธุกรรม สภาพร่ างกาย อายุ โรคและ
ความผิดปกติของสัตว์ การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Clinical pharmacology related to drug application in
veterinary medicine; analysis of drug used in animals; choose
of drugs, dose, drug administration and prescription; trends in
veterinary pharmacology, drug terapy based on genetic, body
condition, age, disease and disorder of animals; problem
based learning
145-555
3(1-6-2)
ศัลยศำสตร์ สัตว์ เลีย้ งเป็ นเพื่อน
(Companion Animal Surgery)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-341, 145-350
Prerequiste : 145-341, 145-350
รำยวิชำบังคับเรียนร่ วม: 145-545, 145-546
หลัก พื้ น ฐานทางศัล ยศาสตร์ ใ นสั ต ว์เลี้ ย งเป็ นเพื่ อ น
หลักการปลอดเชื้ อสาหรับการผ่าตัด สิ่ งอานวยความสะดวก
และห้องผ่าตัดมาตรฐาน การใช้เครื่ องมือผ่าตัด วัสดุเย็บ หมุด
เย็บ เนื้ อเยื่อ การผูก เงื่ อน การเย็บ และปิ ดแผล การห้ามเลื อ ด
และการจัดการแผล ศัลยกรรมของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายใน
สุ นัข แมว ม้า และสัตว์เลี้ยงชนิ ดพิเศษ ยกเว้นระบบโครงร่ าง
กล้ามเนื้ อ เส้นเอ็น ข้อต่อและกระดูก การประเมินสภาพสัตว์
การเตรี ยมตัวสัตว์ป่วย และการดูแลสัตว์ป่วยภายหลังการผ่าตัด
การรั ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นจากศั ล ยกรรม การเลื อ กใช้ ย า
ปฏิชีวนะและสารน้ าบาบัดทางศัลยกรรม การให้คาแนะนาแก่
เจ้าของสัตว์ และการฝึ กผ่าตัด

Principles of companion animal surgery; surgical
asepsis, surgical facilities and operating room; surgical
instrumentations, suture material, tissue staplers, ligation
and suture technique devices, closure methods, surgical
hemostasis, and wound management; surgical treatment
of body systems in dogs, cats, horses and exotic pets
except musculoskeletal system, tendons, joints and bone;
patient evaluation, preparation and post-operative care;
surgical complication treatment; surgical antibiotic
selection and fluid therapy; giving an advice to animal
owners; and surgical practice
145-556
2(2-0-4)
เวชศำสตร์ ม้ำกีฬำและสันทนำกำร
(Equine Sports Medicine and Recreation)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340, 145-350
Prerequiste : 145-340, 145-350
โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่พบบ่อยในม้า ปั ญหา
เกี่ยวกับขาและกีบ ปั ญหาทางด้านระบบสื บพันธุ์ ปั ญหา
โภชนาการ ปั ญหาที่เกิดจากการจัดการผิดพลาด โดย
กล่าวถึงสาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิด อาการ การตรวจ
วินิจฉัย การรักษาและการควบคุมป้ องกันโรค ม้ากีฬาและ
สันทนาการ การเตรี ยมตัว การตรวจสมรรถภาพ การ
จัดการสุขภาพ โปรแกรมการกาจัดพยาธิและการทาวัคซีน
ระบบการเลี้ยงและการจัดการ การวิเคราะห์บทเรี ยนโดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Common infectious and non-infectious diseases,
lameness, reproductive, nutritional and mismanagement
problems which defining on cause, epidemiology,
pathogenesis, clinical sign, diagnosis, treatment,
prevention and control; health management, antiparasitic treatment and vaccination programs; rearing
system and management; problem-based discussion
145-557
2(2-0-4)
เวชศำสตร์ สัตว์ สวนสัตว์ สัตว์ ป่ำและเวชศำสตร์ กำร
อนุรักษ์ (Zoo, Wildlife and Conservation Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340, 145-350
Prerequiste : 145-340, 145-350
การจัดการการเลี้ยงสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า โรค
ที่สาคัญและปั ญหาที่เกิดจากระบบการเลี้ยง การจัดการ

สุขภาพ การป้ องกันโรค และการบริ หารยา การบ่งชี้ปัจจัย
วิกฤติที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ การเฝ้าติดตามสถานะสุขภาพสัตว์
การจับบังคับสัตว์ป่า
และสวัสดิภาพสัตว์ในสภาวะกักขัง
ความสัมพันธ์ดา้ นสุขภาพระหว่าง มนุษย์ สัตว์ และ
สิ่ งแวดล้อม การติดโรคระหว่างสัตว์ป่า ปศุสตั ว์ และมนุษย์
การอนุรักษ์สตั ว์ป่าและการดูแลระบบนิเวศน์ การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Zoo and wildlife management; important diseases and
mismanagement problems; health management, disease
control and drug administration; identifying critical health
factors ; monitoring health status; animal handling and
welfare concern; relationship between human health, animal
health and environmental conditions including disease
transmission among wildlife, livestock and human; wildlife
conservation and ecosystem; problem-based discussion
145-558
2(2-0-4)
เวชศำสตร์ สัตว์ ในสถำนแสดงสัตว์ นำ้ และปลำสวยงำม
(Ornamental Fish and Aquarium Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-230, 145-340, 145-350, 145565
Prerequiste : 145-230, 145-340, 145-350, 145-565
โรคและกลุ่มอาการเฉพาะในปลาสวยงามและสัตว์ใน
สถานแสดงสัตว์น้ า โรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรี ย เชื้อรา ไวรัส
และปรสิ ต โรคของปลาสวยงามและสัตว์ทะเลอื่น ๆ ที่ติดคน
เนื้องอกในปลาสวยงาม และสัตว์ในสถานแสดงสัตว์น้ า การ
ขนส่งและการรักษาในโรงพยาบาล การซักประวัติ การตรวจ
ทางกายภาพ เทคนิคการวินิจฉัยโดยไม่ทาให้สตั ว์ตาย การ
ผ่าตัดและการจัดการแผล การรักษาโรค การป้ องกันและ
ควบคุมโรค การใช้ยาชา ยาระงับปวด การทาการุ ณยฆาตและ
เทคนิคการผ่าซากในปลาสวยงาม และสัตว์ในสถานแสดงสัตว์
น้ า
Specific syndromes and diseases of ornamental fish
and aquarium animals; diseases caused by bacteria, fungi,
viruses and parasites; zoonotic diseases of ornamental fish
and aquarium animals; neoplasia in ornamental fish and
aquarium animals; transport and hospitalization, history
taking, physical examination, non-lethal diagnostic technique,
surgery and wound management, disease treatment, disease

prevention and control, anesthesia, analgesia, euthanasia
and necropsy technique in ornamental fish and aquarium
animals
145-563
3(3-0-6)
เวชศำสตร์ สุกร
(Swine Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340, 145-350
Prerequiste : 145-340, 145-350
โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อที่สาคัญในสุกร โรค
ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรี ย รา ไวรัส และปรสิ ต
โรคจากการจัดการ
โรคและความผิดปกติของระบบ
สื บพันธุ์ สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิด อาการทาง
คลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้ องกัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ และ
การแก้ปัญหาการจัดการผลิตในฟาร์ม
การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Important infectious and non-infectious diseases
of swine; diseases caused by bacterial, fungal, viral and
parasitic infection; diseases caused by mismanagement;
diseases and disorders of reproductive system; etiology,
epidemiology, pathogenesis, clinical sign, diagnosis,
treatment, control and prevention; information
technology for strategic planning and solving production
management problem; problem-based discussion
145-564
3(3-0-6)
เวชศำสตร์ สัตว์ ปีกเพื่อกำรบริโภค
(Poultry Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-340, 145-350
Prerequiste : 145-340, 145-350
โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่สาคัญในสัตว์ปีก โรคที่
มีสาเหตุจากการจัดการหรื อความผิดปกติทางโภชนาการ
โรคไวรัส แบคทีเรี ย รา ปรสิ ต โรคที่เกิดจากหลายปั จจัย
ร่ วมกัน และอื่น ๆ สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิด
อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุม
และป้ องกัน การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Important infectious and non-infectious diseases
in poultry; diseases caused by mismanagement or
nutritional disorders, viruses, bacteria, fungi, parasites
multifactorial etiologic diseases and others; etiology,

epidemiology, pathogenesis, clinical sign, diagnosis,
treatment, control and prevention; problem-based discussion
145-565
3(2-3-4)
เวชศำสตร์ สัตว์ นำ้
(Aquatic Animal Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 530-230,145-340,145-350
Prerequiste : 530-230,145-340, 145-350
โรคสาคัญในสัตว์น้ า สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิ ด
อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและ
ป้ อ งกัน โรค ระบบภู มิคุ ้มกัน ในสัต ว์น้ า พิ ษ วิท ยาในสัตว์น้ า
การเลือกใช้ยาและสารเคมีอย่างเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการวางแผนเชิ งกลยุท ธ์
และการแก้ ปั ญ หาการจัด การผลิ ต ในฟาร์ ม การวิ เคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ฝึ กปฏิบตั ิเวชศาสตร์สตั ว์น้ า
Important diseases in aquatic animals; etiology,
epidemiology, pathogenesis, clinical sign, diagnosis,
treatment, prevention and control; aquatic animal immunity;
aquatic toxicology; appropriate use of drugs and chemicals in
aquaculture; information technology system for strategic
planning and solving production management problems;
problem-based discussion; clinical practice in aquatic animal
medicine
145-566
1(0-3-0)
กำรจัดกำรคุณภำพนำ้ และตะกอนดินในกำรเพำะเลีย้ งสัตว์ นำ้
(Water and Sediment Quality Management for
Aquaculture)
รำยวิชำบังคับเรียนร่ วม: 145-565
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste : ความสาคัญ และคุณสมบัติของน้ าและตะกอนดินที่
ส่งผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ
การจัดการคุณภาพน้ า แหล่งน้ า ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า
และการจัดการคุณภาพของ
ตะกอนดินซึ่งเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปั ญหาของ
คุณภาพน้ าและตะกอนดินที่ทาให้เกิดพยาธิสภาพ
หรื อ
ความเครี ยดในสัตว์น้ า วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา การใช้
ตัวชี้วดั ทางชีวภาพในการจัดการคุณภาพน้ าและตะกอนดิน
Importance and requirement of water and sediment
quality in aquaculture encompasses physical, chemical and

biological variables; management of water quality
parameters, sources of water, environmental impacts and
pond sediment management in intensive aquaculture
systems; problems of water and sediment quality which
can cause pathological conditions or stress in aquatic
animals; methods of analyzing and solving problems;
application of biomarkers in water and sediment quality
management
145-568
3(1-6-2)
ศัลยศำสตร์ สัตว์ บริโภค
(Food Animal Surgery)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-545, 145-546
Prerequiste : 145-545, 145-546
ศัลยกรรมในสัตว์บริ โภค โค แพะ แกะ สุกร และ
สัตว์ปีก การพิจารณาเพื่อการทาศัลยกรรม การประเมิน
สภาพสัตว์ การวางแผนศัลยกรรมและการเตรี ยมตัวสัตว์
การใช้เครื่ องมือ วัสดุเย็บ รู ปแบบการเย็บ การผูกปม และ
การห้ามเลือด ชนิดของแผลและการรักษา ศัลยกรรมของ
ร่ างกายทุกระบบในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ สัตว์เคี้ยว
เอื้องขนาดเล็ก สุกรและสัตว์ปีกเพื่อการบริ โภค ยกเว้น
ระบบโครงร่ าง กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อและกระดูก การ
ดูแลสัตว์ป่วยหลังการทาศัลยกรรม
การแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนจากศัลยกรรม การให้คาแนะนาแก่เจ้าของ
สัตว์ป่วย และการฝึ กปฏิบตั ิ
Surgical procedures in food animals; cattle, goat,
sheep, pigs and poultry; pre-surgical considerations,
patient evaluation, surgical planning and patient
preparation; surgical instrumentations, materials, sutures,
knots, and hemostasis; types of wound and treatment;
surgical treatment of body systems in large ruminants,
small ruminants, pigs and poultry except musculoskeletal
system, tendons, joints and bone; post-operative care,
surgical complication treatment, giving an advice to
animal owner and practice
145-578
4(4-0-8)
สัตวแพทย์ สำธำรณสุ ข 3:
โรคสัตว์ สู่ คนและสุ ขภำพหนึ่งเดียว
(Veterinary Public Health III: Zoonoses and One
Health)

รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-461,145-462,145-463,145-564
Prerequiste : 145-461,145-462,145-463,145-564
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ
และสุขภาพ
ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่ งประกอบด้วยองค์ความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์ สุขภาพสัตว์ และสุขภาวะ
สิ่ งแวดล้อม ระบาดวิทยา การป้ องกัน การควบคุม การเฝ้าระวัง
การตรวจวินิจฉัย การจัดการ บทบาทและหน้าที่ของสัตวแพทย์
ต่อโรคติดต่อระหว่างมนุษย์และสัตว์ ข้อควรคานึงถึงในสุข
ภาวะสิ่ งแวดล้อมและพิษวิทยาสิ่ งแวดล้อม อันประกอบด้วย
สาเหตุ ปั ญหา การประเมินความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยง
กฏหมายและมาตรการควบคุมปัญหาสิ่ งแวดล้อม เช่น อากาศ
น้ า อาหาร ที่อยูอ่ าศัย ของเสี ยจากการเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น การ
วิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Public health involving life quality, health quality in
term of “One world One health” including human health,
animal health and environmental health; epidemiology,
prevention, control, surveillance, diagnosis, managements;
veterinary roles in zoonoses; environmental health concerns
and environmental toxicology including causes, problems,
risk assessment, risk management, laws and regulations in
environmental problems such as air, water, food, residence,
animal waste etc.; problem-based discussion
145-577
4(3-3-6)
ระบำดวิทยำและเวชศำสตร์ ป้องกันทำงสัตวแพทย์ (Veterinary
Epidemiology and Preventive Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-215, 145-461,
145-462,145-563,145-564
Prerequiste: 145-215,145-461,145-462,
145-563,145-564
ระบาดวิทยา ปัจจัยก่อโรค รู ปแบบของโรค การศึกษา
และการใช้โปรแกรมทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาเชิงพรรณา
วิเคราะห์และศึกษาทดลอง การประเมินความเสี่ ยง การตรวจ
คัดกรอง การสอบสวนการระบาด มาตรการและแนวปฏิบตั ิใน
การป้ องกันและควบคุมโรค
Epidemiology, disease determinants, disease patterns;
epidemiological studies, descriptive, analytical, experimental
epidemiology; risk assessments; screening test; outbreak
investigation; strategies and practical measures in prevention
and control

890-172
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับสัตวแพทย์
(Technical English for Veterinarians)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste: คาศัพท์ สานวนที่ใช้ในการศึกษาทางสัตวแพทย์
และสาขาที่เกี่ยวข้อง
การอ่านรายงานทางวิชาการ
บทคัดย่องานวิจยั บทความในวารสาร การวิเคราะห์
สังเคราะห์ เขียนสรุ ปข้อมูลจากเรื่ องที่อ่าน และการ
นาเสนอรายงานปากเปล่า
Vocabulary and expressions in veterinary study
and related fields; reading academic reports, research
abstracts, and journal articles; analyzing, synthesizing,
writing a summary and giving an oral presentation
890-173
3(3-0-6)
ภำษำอังกฤษระดับอำชีพทำงสัตวแพทย์
(Professional English for Veterinary Medicine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 890-172
Prerequiste: 890-172
คาศัพท์ สานวนที่ใช้ในการศึกษาทางสัตวแพทย์
และสาขาที่เกี่ยวข้อง
การอ่านรายงานทางวิชาการ
บทคัดย่องานวิจยั บทความในวารสาร การวิเคราะห์
สังเคราะห์ เขียนสรุ ปข้อมูลจากเรื่ องที่อ่าน และการ
นาเสนอรายงานปากเปล่า
Vocabulary and expressions in veterinary study
and related fields; reading academic reports, research
abstracts, and journal articles; analyzing, synthesizing,
writing a summary and giving an oral presentation
3.2) คลินกิ ปฏิบัติ
145-559
1(0-3-0)
กำรแก้ ปั ญ หำทำงคลินิ ก ในสั ต ว์ เลี้ยงเป็ นเพื่ อ น(Clinical
Problem Solving in Companion Animals)
รำยวิชำบังคับเรียนร่ วม : 145-557
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-452, 145-453
Prerequiste: 145-452, 145-453
การบูรณาการความรู ้ที่มีในโรคสัตว์เลี้ยง ประกอบ
กับ การศึ ก ษาด้ ว ยตนเองในหั ว ข้อ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
เกี่ยวกับการสื บสวนโรค การตั้งสมมติฐาน การหาคาตอบ
จากการตรวจทางห้ อง ปฏิ บัติการ การวินิ จฉัยโรค และ

วางแผนการแก้ปัญหาโดยการรักษา ควบคุมและป้ องกันโรค
Integration of previous knowledge on companion
animal diseases with new knowledge gained through selfdirected learning on the given topics related to disease
investigation, hypothesis creation, finding solution through
laboratory examination, diagnosis and planning for problem
solving by treatment, control and prevention
145-567
1(0-3-0)
กำรแก้ ปัญหำทำงคลินิกในสัตว์ บริโภค
(Clinical Problem Solving in Food Animals)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 145-460,145-461,145-462
Prerequiste: 145-460,145-461,145-462
การบู รณาการความรู ้ที่มีในสัตว์บริ โภค ประกอบกับ
การศึ กษาด้วยตนเองในหัวข้อที่ ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกับการ
สื บสวนโรค การตั้งสมมติฐาน การหาคาตอบจากการชันสู ตร
ทางห้อง ปฏิบตั ิการ การวินิจฉัยโรค และวางแผนการแก้ปัญหา
โดยการรักษา ควบคุมและป้ องกันโรค
Integration of previous knowledge on food animals
with new knowledge gained through self-directed learning on
the given topics related to disease investigation, hypothesis
creation, finding solution through laboratory examination,
diagnosis and planning for problem solving by treatment,
control and prevention
145-680
8(0-24-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ เล็ก
(Clinical Practice in Small Animals )
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรมและ สูติกรรม สัตว์ป่วยวิกฤตและ
ฉุกเฉิ นในสัตว์เล็ก การควบคุมบังคับสัตว์ได้อย่างเหมาะสม
การให้คาแนะนาในการควบคุมและป้ องกันโรค
รวมทั้งมี
ความรู ้เรื่ องการบริ หารโรงพยาบาลสัตว์ การฝึ กปฏิบตั ิอย่างมี
คุณธรรมและจริ ยธรรม การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
Practice in clinical examination, diagnosis, medical,
surgical, and theriogenological treatments in small animals;
appropriate approach and restraint; giving an advice on
disease control and prevention; animal hospital

administration; practice with moral and ethics; problembased discussion
145-681
1(0-3-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ เลีย้ งชนิดพิเศษ
(Clinical Practice in Special Species )
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและ สู ติกรรมในสัตว์เลี้ยงชนิ ด
พิเศษ สัตว์สะเทิ นน้ าสะเทิ นบก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ฟัน
แทะ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ การควบคุมบังคับสัตว์
ได้อ ย่างเหมาะสม การให้ค าแนะน าในการควบคุ ม และ
ป้ องกัน โรค การจัด การฟาร์ ม และการฝึ กปฏิ บัติอ ย่างมี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การวิ เคราะห์ บ ทเรี ย นโดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานได้
Practice in clinical examination, diagnosis,
medical, surgical and theriogenological treatments in
special species including amphibians, reptiles, pet birds,
rodents and other mammals; appropriate approach and
restraint; giving an advice on disease control and
prevention; farm management and economic evaluation;
practice with moral and ethics; problem-based discussion
145-682
1(0-3-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ สวนสัตว์ สัตว์ป่ำและกำรอนุรักษ์
(Clinical Practice in Zoo, Wildlife and Conservation)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายุรกรรม ศัล ยกรรมและ สู ติ กรรมสัต ว์สวนสัต ว์
และสัตว์ป่า การควบคุมบังคับสัตว์ได้อย่างเหมาะสม การ
ให้คาแนะนาในการควบคุ มและป้ องกันโรค การจัดการ
สวนสัตว์และฟาร์ ม การจัดการสิ่ งแวดล้อม การฝึ กปฏิบตั ิ
อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม การวิเคราะห์บทเรี ยนโดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานได้
Practice in clinical examination, diagnosis,
medical, surgical and theriogenological treatments in zoo
and wildlife; appropriate approach and restraint; giving
an advice on disease control and prevention; zoo, farm

and environmental management; economic evaluation;
practice with moral and ethics; problem-based discussion
145-683
2(0-6-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ ในสถำนแสดงสัตว์ นำ้ และปลำสวยงำม
(Clinical Practice in Ornamental Fish and Aquarium)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรมและ สูติกรรม ในปลาสวยงามและสัตว์
ในสถานแสดงสัตว์น้ า การควบคุมบังคับสัตว์ที่เหมาะสม การ
ให้คาแนะนาในการควบคุมและป้ องกันโรค การจัดการสถานที่
เลี้ยง การจัดการสิ่ งแวดล้อม การฝึ กปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานได้
Practice in clinical examination, diagnosis, medical,
surgical and theriogenological treatments in ornamental fish
and aquarium animals; appropriate approach and restraint;
giving an advice on disease control and prevention; aquarium
and environmental management; economic evaluation;
practice with moral and ethics; problem-based discussion
145-684
2(0-6-0)
คลินิกปฏิบัตมิ ้ ำ
(Clinical Practice in Equine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรมและ สูติกรรมในม้า การควบคุมบังคับ
สัตว์ที่เหมาะสม การให้คาแนะนาในการควบคุมและป้ องกัน
โรค การจัดการฟาร์ม การฝึ กปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Practice in clinical examination, diagnosis, medical,
surgical and theriogenological treatments in horse;
appropriate approach and restraint; giving an advice on
disease control and prevention; farm management and
economic evaluation; practice with moral and ethics;
problem-based discussion
145-690
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ เคีย้ วเอื้องขนำดใหญ่
(Clinical Practice in Large Ruminant)

3(0-9-0)

รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและ สูติกรรมในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญ่ ที่เน้นศึ กษาในโค กระบื อ การควบคุ มบังคับ
สัต ว์ได้อย่างเหมาะสม การให้คาแนะน าในการควบคุ ม
และป้ องกันโรค การจัดการฟาร์ มและการประเมินผลทาง
เศรษฐกิจ การฝึ กปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม การ
วิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Practice in clinical examination, diagnosis,
medical, surgical and theriogenological treatments in
large ruminant emphasizing on cattle; appropriate
approach and restraint; giving an advice on disease
control and prevention; farm management and economic
evaluation; practice with moral and ethics; problembased discussion
145-691
3(0-9-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ เคีย้ วเอื้องขนำดเล็ก
(Clinical Practice in Small Ruminant)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและ สูติกรรมในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็กที่เน้นศึกษาในแพะ แกะ การควบคุมบังคับสัตว์
ได้อ ย่างเหมาะสม การให้ค าแนะน าในการควบคุ ม และ
ป้ อ งกัน โรค การจัด การฟาร์ ม และการประเมิ น ผลทาง
เศรษฐกิ จ การฝึ กปฏิ บัติอ ย่างมี คุ ณธรรมและจริ ยธรรม
การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Practice in clinical examination, diagnosis,
medical, surgical and theriogenological treatments in
small ruminant emphasizing on sheep and goat;
appropriate approach and restraint; giving an advice on
disease control and prevention; farm management and
economic evaluation; practice with moral and ethics;
problem-based discussion
145-692
3(0-9-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ุกร
(Clinical Practice in Swine)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ

Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรมและ สูติกรรมในสุกร การควบคุมบังคับ
สัตว์ได้อย่างเหมาะสม การให้คาแนะนาในการควบคุมและ
ป้ องกันโรค การจัดการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ
การฝึ กปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
การวิเคราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Practice in clinical examination, diagnosis, medical,
surgical and theriogenological treatments in swine;
appropriate approach and restraint; giving an advice on
disease control and prevention; farm management and
economic evaluation; practice with moral and ethics;
problem-based discussion
145-693
3(0-9-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ ปีกเพื่อกำรบริโภค
(Clinical Practice in Poultry)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายุรกรรมในสัตว์ปีกเพื่อการบริ โภค อันประกอบด้วย ไก่ เป็ ด
และสัต ว์ปี กเศรษฐกิ จอื่ น ๆ การควบคุ ม บังคับ สัต ว์ได้อ ย่าง
เหมาะสม การให้คาแนะน าในการควบคุ มและป้ องกัน โรค
การจัดการฟาร์ ม และการประเมิ น ผลทางเศรษฐกิ จ การฝึ ก
ปฏิบตั ิการอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม การวิเคราะห์บทเรี ยน
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Practice in clinical examination, diagnosis, medical
treatments in poultry including chicken, duck and other
poultry; appropriate approach and restraint; giving an advice
on disease control and prevention; farm management and
economic evaluation; practice with moral and ethics;
problem-based discussion
145-694
3(0-9-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตว์ นำ้
(Clinical Practice in Aquatic Animals)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิกในสัตว์น้ าจืดและน้ าเค็ม การ
เก็บตัวอย่างทั้งจากตัวสัตว์และสิ่ งแวดล้อม การวินิ จฉัยโรค
การรั ก ษาทางอายุร กรรม การควบคุ ม บั ง คับ สั ต ว์ไ ด้อ ย่า ง

เหมาะสม การให้คาแนะนาในการควบคุมป้ องกันโรค การ
จัด การฟาร์ ม และการประเมิ น ผลทางเศรษฐกิ จ การฝึ ก
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม การวิ เ คราะห์
บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Practice in clinical examination in fresh water
and marine animals, sample collection from both in
animal and environment, diagnosis method and medical
treatment; appropriate approach and restraint; giving
advice for disease control and prevention; farm
management and economic evaluation; practice with
moral and ethics; problem-based discussion
145-695
3(0-9-0)
คลินิกปฏิบัตกิ ำรชันสู ตรซำกและกำรวินิจฉัย
(Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic
Laboratory)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
ฝึ กปฏิบตั ิการตัดชิ้นเนื้อ การผ่าซากเพื่อวินิจฉัย
พยาธิสภาพด้วยตาเปล่า และการตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา
ของเนื้อเยือ่
การวิเคราะห์และแปลผลจากประวัติทาง
คลินิกและการรักษา การสรุ ปผลทางพยาธิวทิ ยา และการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัยโรคขั้น
สุดท้าย ในกลุ่มโรคของสัตว์เลี้ยงเป็ นเพื่อน ปศุสตั ว์ สัตว์
ป่ า สัตว์ทดลอง และสัตว์น้ า การฝึ กปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม
และจริ ยธรรม การวิเคราะห์บทเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
Practice in biopsy and necropsy for macroscopic
and microscopic pathological examinations; analysis and
interpretation of information from clinical history and
treatment; conclusion of pathological and laboratory
results for final diagnosis of companion animals,
livestock, wildlife, laboratory animals and aquatic
animals; practice with moral and ethics; problem-based
discussion
145-696
3(0-9-0)
คลินิกปฏิบัตสิ ัตวแพทย์ สำธำรณสุ ขปฏิบัตกิ ำร(Clinical
Practice in Veterinary Public Health Laboratory)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ

คลินิกปฏิบตั ิและปฏิบตั ิการทางสัตวแพทย์สาธารณสุข
ในแนวความคิดสุขภาพหนึ่งเดียว อันประกอบด้วย สุขภาพ
มนุษย์ สุขภาพสัตว์ และสุขภาวะสิ่ งแวดล้อม จุลชีววิทยาทาง
อาหาร อันประกอบด้วย การตรวจจุลินทรี ยใ์ นอาหาร สารพิษ
สิ่ งปนเปื้ อน จากเชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร การวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม
สุขศาสตร์การอาหาร
อัน
ประกอบด้วย สุขศาสตร์น้ านม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การตรวจเนื้อสัตว์ กระบวนการฆ่าสัตว์ โรง
ฆ่าสัตว์ และสิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร
Practices and laboratories of veterinary public health
in term of “One world One health” including human health,
animal health and environmental health; food microbiology
including examinations of food microbes, toxins and other
contaminants; hazard identification and critical control points;
food hygiene including milk, meat, sea food and animal
products; inspection of meat, slaughter processes, slaughter
house and food contaminations
145-697
3(0-9-0)
งำนวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ สัตวแพทย์
(Research in Veterinary Science)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
Prerequiste: รำยวิชำในชั้นปี 1-5 ทุกรำยวิชำ
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ กระบวนการวิ จยั
การตรวจเอกสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื บค้น
ข้อมู ล การเขี ยนข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย
การขอใช้สั ต ว์เพื่ อ การวิ จัย ให้ ถู กต้อ งตามมาตรฐานการใช้
สัตว์ทดลอง การดาเนิ นการวิจยั ตามแผน การวิเคราะห์ ขอ้ มูล
การเขี ย นรายงานการวิจัย เพื่ อ การตี พิ ม พ์ และการน าเสนอ
ผลงาน จรรยาบรรณคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักวิจยั
Research in veterinary science; research
methodology; literature review and use of information
technology for data searching; preparation of research
proposal; experimental design; preparation of experimental
animals as well as animal ethics required; appropriate
research conduct; data analysis; writing a report or a
manuscript for publication; research presentation; morals and
ethics for researcher
145-409
360 ชั่วโมง

กำรฝึ กงำนทัว่ ไป
(General Training)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste: ฝึ กและดูงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สวนสัตว์ สถาน
บารุ งพันธุ์สตั ว์
หรื อสถานวิจยั ขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานสัตวแพทย์ สังคม
ความสามารถ และความรับผิดชอบของนักศึกษาด้วยการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง โดยนักศึกษาใช้เวลาระหว่าง
ภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3 และ 4 ปฏิบตั ิงานเป็ นสัตวบาล
ในสถานฝึ กงานภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ รวม
ทั้งสิ้นไม่นอ้ ยกว่า 360 ชัว่ โมง
General training at animal farms, zoo or research
station of public and private organizations to develop
basic veterinary knowledge, interpersonal skills,
competency and responsibility through real working
experiences, Training is during summer semesters of 3rd
and 4th academic years for at least 6 weeks of total not
lesser than 360 hours
145-509
120 ชั่วโมง
กำรฝึ กงำนเลือก
(Selective Training)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : Prerequiste: เลือกฝึ กงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สวนสัตว์ หรื อ
ห้องปฏิบตั ิการของสถานวิจยั ขององค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาทักษะรู ้พ้นื ฐานสัตวแพทย์ สังคม
ความสามารถ และความรับผิดชอบของนักศึกษาด้วยการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง โดยนักศึกษาจะเลือกฝึ กตาม
ความสนใจ และใช้เวลาระหว่างภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 5
ไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้นไม่นอ้ ยกว่า 120 ชัว่ โมง
Selective training at animal farms, zoo or research
station of public and private organizations to develop
basic veterinary knowledge, interpersonal skills,
competency and responsibility through real working
experiences, Students can choose to train in their
interested field, Training is during summer semesters of
5th academic year for at least 4 weeks of total not lesser
than 120 hours

