
                                                                 
  ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ภำควชิำ/สำขำวชิำ..........สัตวแพทยศำสตร์........... 

ก. หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
1.1 กลุ่มสำระศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 

       
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน         2((2)-0-4)      
              (The King’s Philosophy and Sustainable  
              Development) 
  ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือ
ชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
  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 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
              (Health for All) 

หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 
  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 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์                         1((1)-0-2) 
(Benefit of Mankinds) 

 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง     
 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 กลุ่มสำระควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  
       
895-001 พลเมืองทีด่ ี                                          2((2)-0-4) 
(Good Citizens) 
   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่อสงัคม
ในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุ
วฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a 
citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society             
 
 950-101 จติววิฒัน์                                             1((1)-0-2) 
(New Consciousness) 
  การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตวั
อยู่กบักายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางในชีวิตประจ าวนั 
การประยกุตใ์ชส้ติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การ
ใช้ส ติ ใค ร่ครวญ ดูความ คิดและอารมณ์  เข้าใจการ
เปล่ียนแปลงของอารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของ
จิต เข้าใจตนเองและผู ้อ่ืนอย่างมีความสุขและแบ่งปัน
 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 ชีวติทีด่ ี                                                      2((2)-0-4) 
(Happy and Peaceful Life)  
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจ
และยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การท างาน
อยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ทกัษะการส่ือสารและ
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์  
 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 
 
1.3 กลุ่มสำระกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 
001-103  ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร                 1((1)-0-2) 
(Idea to Entrepreneurship)  

การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
            
1.4  กลุ่มสำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั และกำรรู้ดจิทิลั  
          
142-121 โลกแห่งอนำคต                                      2((2)-0-4) 
(The Future Earth) 
           ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ กา้วกระโดดทาง
เทคโนโลย ี และผลกระทบต่อชีวติมนุษยแ์ละสงัคมยคุใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก 
ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความ
เส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
           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  รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั                     2((2)-0-4) 
(Digital Technology Literacy)   

  การเรียนรู้และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยใีน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั 
ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน 
การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  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 
 
  1.5 กลุ่มสำระกำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและ 
        ตวัเลข 
          
895-011 กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข                               2((2)-0-4) 
(Creative Thinking) 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานา
ทศันะ วธีิคิดก าหนดวถีิทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิง
บวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ์ และ
การประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวติและ
การท างาน 
 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 กำรคดิกบัพฤตกิรรมพยำกรณ์               2((2)-0-4) 
(Thinking and Predictable Behavior) 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ 
การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; 
behavioral science;decision making; behavior prediction 
 
1.6  กลุ่มสำระภำษำและกำรส่ือสำร   
          
890-001 สรรสำระภำษำองักฤษ               2((2)-0-4) 
(Essential English) 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์
ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะ



พ้ืนฐานการฟัง พดู อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความ
สั้น ๆ 
  Essential English grammatical structures and 
vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, speaking, 
reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002  ภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั   2((2)-0-4) 
(Everyday English) 
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกลต้วั
และไม่ซบัซอ้น เพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั 
  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  ภำษำองักฤษพร้อมใช้                                2((2)-0-4) 
 (English on the Go)  
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็น
ปัจจุบัน  เพื่ อความเข้าใจ การสรุปความและการตีความ 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซ้อนส าหรับการพูดและเขียน
เพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 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 ภำษำองักฤษยุคดจิทิลั                                  2((2)-0-4) 
 (English in the Digital World) 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพดูและ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital 
world; critically responding to listening and reading texts 
through speaking and writing 
 
890-005  ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร                             2((2)-0-4) 
(English for Academic Success) 

 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การ
วเิคราะห์สารเชิงวชิาการ การพดูและการเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
 English listening and reading in academic 
contexts; analyzing and responding critically to academic 
texts through speaking and writing 
 
ข) หมวดวชิำเฉพำะ 
1) กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ (บังคบั) 
145-210                                                      5(3-6-6) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำย 1  
(Structure and Function of Animal Body I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : ๑๔๕-๒๑๔ 
 คพัภะวทิยา มหกายวภิาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี 
จุลกายวภิาคศาสตร์ และสรีรวทิยาของเซลล ์ ระบบโครง
ร่างและกลา้มเน้ือ กระดูก เอน็ ขอ้ น ้ าไขขอ้ กลา้มเน้ือ 
ระบบประสาท และระบบปกคลุมร่างกาย โดยเปรียบเทียบ
โครงสร้างและการท างานของร่างกายสุนขักบัสตัวช์นิด
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) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำย 2 
(Structure and Function of Animal Body II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-210       
คพัภะวทิยา มหกายวภิาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี จุลกาย
วภิาคศาสตร์ และสรีรวทิยาของอวยัวะในช่องอก เลือด 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบไหลเวยีนเลือด ระบบ
น ้ าเหลือง และระบบทางเดินหายใจ ศึกษาในสุนขัโดย
เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายกบัสตัว์
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) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำย 3 
(Structure and Function of Animal Body III) 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-210  

คพัภะวทิยา มหกายวภิาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี จุล
กายวภิาคศาสตร์ และสรีรวทิยาของอวยัวะในช่องทอ้ง และ
ช่องเชิงกราน ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ และ
ระบบสืบพนัธ์ุ ศึกษาในสุนขัโดยเปรียบเทียบโครงสร้างและ
การท างานของร่างกายกบัสตัวช์นิดต่าง 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) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำย 4 
(Structure and Function of Animal Body IV) 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-210  
 คพัภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ ภาพถ่ายทางรังสี จุล
กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวทิยาของระบบต่อมไร้ท่อ อวยัวะรับ
สมัผสัพิเศษ การรักษาสมดุลของร่างกาย สรีรวิทยาและมหกาย
วิภาคศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใชท้างคลินิก ศึกษาในสุนัขโดย
เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายกบัสัตวช์นิด
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) 
ชีวเคมทีำงสัตวแพทย์ 
(Veterinary Biochemistry) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 324-104 
Prerequiste : 324-104 

หลกัเคมีฟิสิกส์ โมเลกุลชีวภาพ เอนไซม์ วิตามินและ
ฮอร์โมน สภาพกรด-ด่าง และระบบบัฟเฟอร์ของร่างกาย เม
แทบอลิซึมและชีวพลงังาน หลกัพ้ืนฐานของเทคนิคทางชีวเคมี

และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรคทาง
สตัวแพทย ์ส่วนประกอบและกลไกการท างานของสารส่ือ
สัญญาณชีวภาพและการถ่ายทอดสัญญาณเซลล์ในตวัรับ
สัญญาณ โปรตีนจี ตัวน าส่ือสัญญาณ ปฏิบัติการทาง
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) 
ชีวสถิตใินกำรวจิยัทำงสัตวแพทย์ 
(Biostatistics in Veterinary Research) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ชีวสถิติในการวจิยัทางสตัวแพทย ์ ชนิดของขอ้มูล 
การจดัการขอ้มูล สถิติพรรณนา การสุ่มตวัอยา่ง การ
ทดสอบสมมุติฐาน ช่วงของความเช่ือมัน่ การเลือกใชส้ถิติ
ท่ีเหมาะสม การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้ การ
ประเมินผลการวเิคราะห์ทางสถิติในงานวจิยัทางสตัว
แพทย ์

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) 
กำรเลีย้งสัตว์และกำรจดักำรฝูงสัตว์ 
(Animal Husbandry and Herd Health Management) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :- 
Prerequiste : - 

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการเล้ียงสัตว ์ตวัช้ีวดัใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แนวทางการจัดการท่ี
เก่ียวข้องกับตัวช้ีวดัต่าง ๆ ในเร่ืองพันธุกรรม การให้



อาหาร การจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
การวเิคราะห์ปัญหาของฝงู 
 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) 
พฤตกิรรมสัตว์และกำรควบคุมบังคบัสัตว์ 
(Animal Behavior and Restraint) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ธรรมชาติของสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน สตัวบ์ริโภค 
สตัวท์ดลองและสตัวป่์า พฤติกรรมการผสมพนัธ์ุ การตั้งทอ้ง 
การคลอดและการเล้ียงลูก การเรียนรู้ของลูกสตัวแ์ละ
พฤติกรรมสงัคม การเตรียมความพร้อม วธีิการเขา้หา การ
บงัคบัสตัวอ์ยา่งถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณของสตัวแพทย์
และสวสัดิภาพสตัว ์ความผิดปกติของพฤติกรรมและการแกไ้ข 

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) 
จุลชีววทิยำทำงสัตวแพทย์ 1: แบคทเีรียและรำ 
(Veterinary Microbiology I: Bacteria and Fungi) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :145-214 
Prerequiste : 145-214 

แบคทีเรียและราท่ีส าคญัทางสตัวแพทย ์ คุณสมบติัและ
การจ าแนกเช้ือ การเพ่ิมจ านวนและการเพาะเล้ียง ความรุนแรง 
การติดต่อ ระบาดวทิยา พยาธิก าเนิด และพยาธิสภาพ การ
วนิิจฉยัแบคทีเรียและรา การควบคุมและป้องกนัโรค จุลินทรีย์
และการเกิดโรคอุบติัซ ้ าและโรคอุบติัใหม่ การวนิิจฉยัการติด
เช้ือแบคทีเรียและราทางหอ้งปฏิบติัการ การเตรียมอาหารเล้ียง
เช้ือ การเก็บตวัอยา่ง การเพาะและแยกชนิดเช้ือ การทดสอบ
ความไวยาและการควบคุมการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์

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 re-
EID; 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) 
วทิยำศำสตร์เทคโนโลยฮีำลำลทำงสัตวแพทย์  
(Veterinary Halal Science Technology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-220, 145-322, 145-351 
Prerequiste : 145-220, 145-322, 145-351 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัฮาลาลและฮารอม การผลิต
เน้ือสตัวต์ามหลกัฮาลาล สวสัดิ-ภาพสตัว ์อาหารสตัว ์การ
ใหอ้าหารสตัว ์ การเล้ียงสตัว ์ การฆ่าและกระบวนการฆ่า
ตามหลกัฮาลาล การแปรรูปเน้ือสตัว ์ สารเติมแต่งอาหาร
ในการผลิตภณัฑเ์น้ือฮาลาล ขอ้ก าหนดการขนส่ง 
ผลิตภณัฑน์ม อาหารทะเลฮาลาลและผลิตภณัฑ ์ สตัว์
ดดัแปลงพนัธุกรรม มาตรฐานอาหารฮาลาล (มกอช. 
๘๔๐๐-๒๕๕๐) มาตรฐาน Halal Codex Global standard 
ZCAC/GL 24-1997 ฮาลาล GMP/HACCP และ Halal-Q  
สุขอนามยัและการสุขาภิบาลตามหลกัฮาลาล 
 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) 
มำตรฐำนกำรสัตว์เลีย้ง กำรแปรรูป และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง 
(Standard of Animal Farming, Processing and 
Related Laws) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-220 
Prerequiste : 145-220 



มาตรฐานการเล้ียงสตัว ์ และการแปรรูปใน
ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติมาตรฐานฟาร์มสตัวเ์ล้ียงใน
ประเทศไทย องคป์ระกอบตวัช้ีวดัของฟาร์มมาตรฐาน 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปศุสตัว ์

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) 
กำรจดักำรสัตว์ทดลอง  
(Laboratory Animal Management) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ชนิดและสายพนัธ์ุสตัวท์ดลอง สตัวท์ดลองในสภาวะ
ปลอดเช้ือก่อโรค การจดัการอาคารสถานท่ี หอ้งเล้ียง กรง วสัดุ
รองนอน อาหาร การขยายพนัธ์ุเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพพนัธ์ุคงท่ี กฎ 
3R ในการใชส้ตัวท์ดลอง เทคนิคท่ีใชก้บัสตัวท์ดลองและการ
ใชส้ตัวเ์พ่ือการวจิยั สวสัดิภาพสัตว ์คุณธรรม จริยธรรมต่อสตัว ์
การศึกษาเอกสารทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัสตัวท์ดลอง 

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) 
จุลชีววทิยำทำงสัตวแพทย์ ๒: ไวรัส  
(Veterinary Microbiology II: Viruses) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-230 
Prerequiste : 145-230 

ไวรัสท่ีส าคญัทางสตัวแพทย ์ คุณสมบติัของเช้ือ การจดั
หมวดหมู่ การเพ่ิมจ านวนและการจ าแนกเช้ือ ความรุนแรง การ
ติดต่อ ระบาดวทิยา พยาธิก าเนิดและพยาธิสภาพ การควบคุม
และป้องกนัโรคจากไวรัส การก าจดัเช้ือการวนิิจฉยัการติดเช้ือ
ไวรัสทางหอ้งปฏิบติัการ การเก็บตวัอยา่ง การแยกเช้ือไวรัส 
การใชเ้ซลลเ์พาะเล้ียงและการวนิิจฉยัดว้ยวธีิทางภูมิคุม้กนั  

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) 
พยำธิวทิยำทัว่ไปทำงสัตวแพทย์  
(General Veterinary Pathology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 145-331 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-210, 145-211,145-212,145-
213,145-230 
Prerequiste : 145-210, 145-211,145-212,145-213,145-
230 

ลกัษณะกระบวนการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพ 
ปฏิกิริยาของเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ในร่างกายเม่ือเกิดโรค การ
เส่ือมสภาพของเซลล ์ การตายของเซลล ์ การตายของ
เน้ือเยือ่ และการปรับตวัของเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ ความ
ผิดปกติของหลอดเลือดและการเกิดล่ิมเลือด การอกัเสบ
และกระบวนการซ่อมแซมของเน้ือเยือ่ การเจริญผิดปกติ
ของเซลล ์ชีววทิยาของเน้ืองอกและมะเร็ง การเก็บตวัอยา่ง
เน้ือเยือ่ และการรักษาสภาพเพ่ือการตรวจวนิิจฉยัทาง
พยาธิวทิยา และการฝึกปฏิบติั  

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) 
เภสัชวทิยำทัว่ไปทำงสัตวแพทย์  
(General Veterinary Pharmacology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-214 
Prerequiste : 145-214 

หลกัเภสชัจลนศาสตร์ และเภสชัพลศาสตร์ของยา
ในทางสตัวแพทย ์กลไกการออกฤทธ์ิ หลกัการใชแ้ละการ
เลือกใช ้ อาการไม่พึงประสงคแ์ละพิษของยา ขอ้ควรระวงั 



ขอ้หา้มใช ้ การเกิดปฏิกิริยากบัยาอ่ืนท่ีใชร่้วมกนั สารสมุนไพร
ออกฤทธ์ิทางสตัวแพทย ์ การเขียนใบสัง่ยาและการปรุงยา 
กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใชย้าในสตัว ์

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) 
ปรสิตวทิยำและกฏีวทิยำทำงสัตวแพทย์  
(Veterinary Parasitology and Entomology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ปรสิตท่ีส าคญัทางสตัวแพทย ์ หนอนพยาธิ โปรโตซวั 
ริกเก็ทเซีย แมลงและแมง ระบาดวทิยาของการติดเช้ือ รูปร่าง
ลกัษณะและวงจรชีวติ ผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อปรสิต การติดต่อ พยาธิก าเนิด และพยาธิสภาพ การวนิิจฉยั
ทางปรสิต การตรวจอุจจาระ การควบคุม ป้องกนั และการ
รักษาโรคท่ีเกิดจากปรสิต การแยกชนิดปรสิตภายในและ
ภายนอกทางหอ้งปฏิบติัการ 

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) 
วทิยำภูมคุ้ิมกนัทำงสัตวแพทย์ 
(Veterinary Immunology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-331,145-332 
Prerequiste : 145-331,145-332 

แนวคิดทางวทิยาภูมิคุม้กนั กลไกการตอบสนองต่อการ
ติดเช้ือและส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้สู่ร่างกาย คุณสมบติัของแอนติ
บอด้ีและการรับรู้แอนติเจน ความตา้นทานแต่ก าเนิดและ
ภูมิคุม้กนัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับตวั ระบบภูมิคุม้กนัในภาวะ
ปกติและผิดปกติ ภูมิแพ ้ ภูมิตา้นตนเอง และโรคภูมิคุม้กนั 

ภูมิคุม้กนัต่อเน้ืองอกและมะเร็ง การเหน่ียวน าและการ
จดัการการตอบสนองของภูมิคุม้กนั การผลิตวคัซีนและชีว
ภณัฑ ์เทคนิควธีิการตรวจวนิิจฉยัทางภูมิคุม้กนั 

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) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

การเสนอรายงานการวิจยัเป็นภาษาองักฤษภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้หาขอ้มูลและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยในเชิงวิชาการ  และ
จริยธรรม การน าเสนอโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์  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) 
วทิยำกำรสืบพนัธ์ุและเทคโนโลยชีีวภำพในสัตว์(Animal 
Reproduction and Biotechnology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-210,145-211,145-212,145-
213 
Prerequiste : 145-210,145-211,145-212,145-213 

ระบบสืบพนัธ์ุในสตัวเ์พศผูแ้ละเพศเมีย การ
ประเมินลกัษณะพอ่และแม่พนัธ์ุ พฤติ-กรรมการสืบพนัธ์ุ 
การปฏิสนธิ การตั้งทอ้ง การคลอด การสร้างน ้ านม การรีด
เก็บและการประเมินน ้ าเช้ือ การผลิตน ้ าเช้ือแช่แขง็ การ



ตรวจระบบสืบพนัธ์ุและระดบัฮอร์โมนเพศ การเหน่ียวน าการ   
เป็นสดั การผสมเทียม การปฏิสนธินอกร่างกาย  การยา้ยฝาก
ตวัอ่อน การเหน่ียวน าการคลอด เทคโนโลยโีคลนน่ิงและ
เทคโนโลยสีเตม็เซลล ์ 

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) 
พษิวทิยำทำงสัตวแพทย์ 
(Veterinary Toxicology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-333 
Prerequiste : 145-333 

หลกัการทัว่ไปของพิษวทิยาทางสตัวแพทย ์ พิษ
จลนศาสตร์และพิษฤทธ์ิวทิยา ความเป็นพิษต่ออวยัวะ รังสีและ
สารก่อมะเร็ง พิษจากโลหะหนกั พิษจากสารก าจดัแมลงและ
สารก าจดัศตัรูพืช พิษจากแบคทีเรียและเช้ือรา พิษจากส่ิง
ปนเป้ือนในน ้ า อาหารสตัว ์ และส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงและ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ กลไกการออกฤทธ์ิความเป็นพิษ 
อาการทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั และการรักษาความเป็นพษิ 
การทดสอบทางพิษวทิยาในหอ้งปฏิบติัการและในสตัวท์ดลอง 

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) 
เคมพืี้นฐำน  
(Basic Chemistry) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

บทน า ปริมาณสมัพนัธ์ ของเหลว สารละลายและ
สมบติัของสารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี 

สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
พนัธะเคมีและสารประกอบเชิงซอ้น 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) 
ปฏิบัตกิำรเคมหีลกัมูล 
(Fundamental Chemistry Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าความ
เป็นกรด-เบสของสารละลาย และการหาปริมาณดว้ยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย 
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า เทคนิคและทฤษฎี
เบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์ก่ึงจุลภาค: การวเิคราะห์แอน
ไอออน และการวเิคราะห์แคตไอออนหมู่ 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) 
ชีววทิยำ 
(Biology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบทางเคมีของ
เซลล ์ หนา้ท่ีและการแบ่งเซลล ์ กระ-บวนการสร้าง
พลงังานของเซลล ์ พนัธุศาสตร์ ศึกษาเน้ือเยือ่ของพืชและ
สตัว ์ การเจริญของส่ิงมีชีวติ ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
นิเวศวทิยา อนุกรมวธิานของพืชและสตัว ์ และการท างาน
ของระบบอวยัวะของร่างกาย 

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) 
ฟิสิกส์ส ำหรับสัตวแพทย์ 
(Physics for Veterinarians) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสียง แสงและเลนส์ 
ไฟฟ้า แม่เหลก็ไฟฟ้า ควอนตมัและรังสีอะตอม นิวเคลียสและ
กมัมนัตภาพรังสี และรังสีไอออไนซิง 

Mechanics; fluid; heat; sound; light and lens; 
electricity; electromagnetism; quantum and atomic radiation; 
nucleus and radioactivity; ionizing radiations 
332-134     1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับสัตวแพทย์   
(Physics Laboratory for Veterinarians) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

การวดัและความผิดพลาด การใชอุ้ปกรณ์และมาตรวดั
ไฟฟ้ากราฟและสมการ สมบติัยืดหยุ่นของสาร โมเมนต์ความ
เฉ่ือย การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เสียงและการได้ยิน ความหนืดของ
ของเหลว เคร่ืองนบัรังสี 

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) 
หลกัโภชนศำสตร์สัตว์   
(Principles of Animal Nutrition) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ความส าคญัของอาหารท่ีมีต่อการผลิตสตัว ์
กระบวนการเปล่ียนแปลงของสาร อาหารในร่างกายสตัว์
กระเพาะรวมและสตัวก์ระเพาะเด่ียว การประเมินคุณภาพ
อาหารสตัวเ์บ้ืองตน้ และมาตรฐานการใหอ้าหารสตัว ์

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) 
หลกักำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้   
(Principles of Aquaculture) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

นิยามและความส าคญัของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
ระบบการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า นิเวศวทิยาของบ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า 
การสร้างบ่อ การเลือกชนิดสตัวน์ ้ า การด าเนินการ และ
การจดัการเก่ียวกบัองคป์ระกอบส าคญัในการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า ไดแ้ก่ การจดัการน ้ า ลูกพนัธ์ุสตัวน์ ้ า อาหารสตัว์
น ้ า โรคและพยาธิสตัวน์ ้ 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) กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ (เลือก) 
145-401     2(1-3-2) 
เวชศำสตร์สัตวแพทย์ทำงเลือก   
(Alternative Veterinary Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

อายรุศาสตร์สตัวแ์บบองคร์วม การรักษาแบบ
ธรรมชาติบ าบดั การฝังเขม็ การใชส้มุนไพร การใชธ้ารา
บ าบดั การใชอ้าหารอินทรียแ์ละแนวทางใหม่อ่ืน ๆ 
ส าหรับสตัวแพทยท์างเลือก 

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) 
ธุรกจิสัตว์เลีย้ง   
(Alternative Veterinary Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 



ธุรกิจสตัวเ์ล้ียง ธุรกิจอุปกรณ์เสริมในการเล้ียงสตัว์
เล้ียง เช่น บา้น กรง เส้ือผา้ ปลอกคอ สายจูง ท่ีนอน ธุรกิจการ
ท าโรงแรมสตัวเ์ล้ียง ธุรกิจฟาร์มเพาะเล้ียง ธุรกิจการฝึกสุนขั 
ธุรกิจการฝึกผูฝึ้กสุนขั ธุรกิจการดูแลสุขภาพสตัว ์ ธุรกิจ
โรงพยาบาลสตัว ์

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) 
กำรตดัแต่งขนสัตว์เลีย้ง   
(Pet Grooming) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

การดูแลสุขอนามยัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การรักษา
ความสะอาด การตดัแต่งขนและการใชอุ้ปกรณ์ ก าจดักล่ินใน
สตัวเ์ล้ียง การฝึกปฏิบติัการตดัแตง่ขนในสุนขัและแมว  

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) 
สัตว์เลีย้งชนิดพเิศษ   
(Exotic Pet) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ชนิดและพนัธ์ุของสตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ สตัวส์ะเทินน ้ า
สะเทินบก สตัวเ์ล้ือยคลาน นกสวยงาม สตัวฟั์นแทะ และสตัว์
เล้ียงลูกดว้ยน ้ านมอ่ืน ๆ ธรรมชาติและพฤติกรรม การเล้ียงดู 
อาหารและการใหอ้าหาร และการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ การ
เตรียมสตัวเ์พ่ือการประกวด ธุรกิจสตัวเ์ล้ียงพิเศษ การเพาะเล้ียง
สตัวช์นิดพิเศษท่ีถูกกฎหมาย และขอ้หา้มทางกฎหมาย 

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) 
กำรจดักำรระบบรองรับกำรด ำรงชีวติของสัตว์น ำ้   
(Aquatic Life Supporting System) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ระบบเพ่ือรองรับการด ารงชีวติของสตัวน์ ้ า การ
ปรับสมดุลของน ้ า และความคงตวัของสภาวะแวดลอ้ม 
การจดัการของเสีย การกรอง การฆ่าเช้ือ การก าจดั
สารประกอบไนโตรเจนและการใหอ้ากาศ ชนิดและ
องคป์ระกอบของระบบการเล้ียงสตัวน์ ้ า การออกแบบ การ
สร้าง การบ ารุงรักษาและการแกไ้ขปัญหาในระบบการ
เล้ียงสตัวน์ ้ ารูปแบบระบบปิด ก่ึงปิด และเปิด การเสริม 
สร้างทกัษะของผูดู้แลระบบ การฝึกภาคปฏิบติัภาคสนาม 

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) 
กำรจดักำรธุรกจิสัตว์ระหว่ำงประเทศ  
(International Animal Business Management) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ธุรกิจสตัวร์ะหวา่งประเทศ การผลิตสัตวใ์นภาคใต้
เพ่ือเขา้สู่ตลาดการคา้โลกและอาเซียน บทบาทและหนา้ท่ี
ของสัตวแพทยแ์ละการจัดการในการด าเนินธุรกิจสัตว์
ภายใตส้ภาพแวด-ลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ สถาบนั
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายและกลยุทธ์ องค์กร
ทางธุรกิจสัตว ์กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการด าเนิน
ธุรกิจสัตวร์ะหว่างประเทศและระดับโลก โรคสัตวข์า้ม
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) กลุ่มวชิำชีพ (บังคบั) 
 3.1 วชิำชีพบังคบั 
145-170     1(1-0-2) 
เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 1:  
บทน ำสู่วชิำชีพสัตวแพทย์ (เจตคตกิำรเป็นสัตวแพทย์) 
(Veterinary Professional Development I:  
Introduction to Veterinary Medicine (Thinking Like a 
Veterinarian) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

รากฐานของวิชาการสัตวแพทย ์บทบาทและหน้าท่ีใน 
3 ดา้นหลกั คือการดูแลสุขภาพสัตว ์การป้องกนัโรคติดต่อจาก
สัตวสู่์คนและความปลอดภยัของอาหาร สัตวแพทยแ์ละการ
ประมวลความรู้เพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพสัตว์ สัตว
แพทยแ์ละแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว การบริหารงานสัตวแพทย์
ในภาครัฐบาลและเอกชน หน้าท่ีสัตวแพทยใ์นระดบัชาติและ
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) 
พยำธิวทิยำตำมระบบทำงสัตวแพทย์   
(Systemic Veterinary Pathology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-332 
Prerequiste : 145-332 

การเปล่ียนแปลงทางพยาธิของเน้ือเยือ่และอวยัวะใน
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสตัว ์ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบหวัใจหลอดเลือด ระบบน ้ าเหลือง ระบบขบัถ่าย
ปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไขกระดูก 
เลือดและภูมิคุม้กนั ระบบประสาทและอวยัวะสมัผสัพิเศษ 
ระบบโครงสร้างร่างกาย ผิวหนงั กระดูก ขอ้และเอน็ เทคนิค
การตดัช้ินเน้ือและการวนิิจฉยัชนัสูตรซาก 

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) 
เภสัชวทิยำตำมระบบทำงสัตวแพทย์   
(Systemic Veterinary Pharmacology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-333 
Prerequiste : 145-333 

หลักการใช้ยาตามระบบ  คุณสมบัติทางเภสัช
จลนศาสตร์ และเภสชัพลศาสตร์ตามระบบการท างานของ
ร่างกายทางสัตวแพทย ์อาการไม่พึงประสงค์และขอ้ควร
ค านึงถึงทางเภสัชวิทยาแยกตามระบบการท างานของ
ร่างกาย หลกัการใชย้าในสัตว์ การประเมินค่าการตกคา้ง
สูงสุด การตกคา้งของยาในเน้ือเยือ่หรือช้ินส่วนของสัตวท่ี์
น ามาบริโภค การประเมินความเส่ียงในส่วนของการตรวจ
ประเมินยา และการตกคา้งของยาในส่ิงแวดลอ้ม 

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) 
หลกัเวชศำสตร์ทำงสัตวแพทย์   
(Principles of Veterinary Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-221,145-331,145-332,145-
333 
Prerequiste : 145-221,145-331,145-332,145-333 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 145-340, 145-341 

หลกัการตรวจสตัวป่์วยทางคลินิกส าหรับสตัว
แพทย ์ การสร้างความสมัพนัธ์ทางวชิาชีพกบัเจา้ของสตัว ์
การซกัประวติัของสตัวป่์วย การตรวจ การวนิิจฉยัโรค 
การรักษาเบ้ืองตน้ การป้องกนั การแกไ้ขกรณีฉุกเฉิน การ



ดูแลสตัวป่์วยในระหวา่งการรักษาและในระยะพกัฟ้ืน การใช้
เคร่ืองมือพ้ืนฐานในคลินิก คุณธรรมและจริยธรรมในการดูแล
รักษา และการฝึกปฏิบติัในคลินิก 

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) 
เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 2:  
ชุมชนพหุวฒันธรรมสัมพนัธ์ส ำหรับสัตวแพทย์  
(Veterinary Professional Development II: Veterinary 
Approach to Multicultural Community) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-170 
Prerequiste : 145-170 
 

บทบาทของสตัวแพทย ์ และแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 
การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มมนุษยส์มัพนัธ์ บทบาทผูน้ าและการ
สร้างทีม เทคนิคการเขา้ชุมชนและการเรียนรู้สภาพชีวิตชุมชน
พหุวฒันธรรม การเขา้ประชุมกลุ่มและการประสานงาน การ
วเิคราะห์ความตอ้งการของชุมชน หลกัการวจิยัชุมชนเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การเขียนโครงการ การรวบรวมขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การประมวลผลและการวเิคราะห์
ขอ้มูล การก าหนดปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
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) 
เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 3:  
กฎหมำยและจรรยำบรรณ  

(Veterinary Professional Development III:  
Orientation of Law and Ethics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-170 
Prerequiste : 145-170 

กฎหมายและประเภทของกฎหมาย กฎหมาย และ
พระราชบญัญติัเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพสตัวแพทย ์
จรรยาบรรณและองคก์รควบคุมวชิาชีพสตัวแพทย ์
จริยธรรม ทศันคติ บทบาทของสตัวแพทยแ์ละความ
รับผิดชอบต่อสงัคม นิติวทิยาศาสตร์ทางสตัวแพทย ์
กรณีศึกษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณและคุณธรรมของผู ้
ประกอบวชิาชีพสตัวแพทย ์

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 
 
 
145-374     3(2-3-4) 
สัตวแพทย์สำธำรณสุข ๑: จุลชีววทิยำทำงอำหำร  
(Veterinary Public Health I: Food Microbiology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-230 
Prerequiste : 145-230 

จุลชีววทิยาทางอาหาร ความส าคญัและขอ้ควร
ค านึงของจุลินทรียใ์นอาหาร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโต และการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรียใ์นอาหาร 
จุลินทรียใ์นอาหารหมกั จุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุท าใหเ้กิด
โรคจากอาหาร เอนไซม ์สารพิษ ส่ิงปนเป้ือนจากจุลินทรีย์
ในอาหารทั้งก่อนและหลงัการแปรรูป การวเิคราะห์
อนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุมเพื่อความปลอดภยัของ
อาหาร บทบาทของสตัวแพทยสาธารณสุขต่อจุลชีววทิยา
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) 
พยำธิวทิยำคลนิิกทำงสัตวแพทย์ 
(Veterinary Clinical Pathology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340 
Prerequiste : 145-340 

การตรวจและแปลผลพยาธิสภาพของเลือด ปัสสาวะ 
ซีรัม น ้ าไขสนัหลงัและเซลลว์ทิยา เพ่ือการวนิิจฉยัโรค ทฤษฎี 
และการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคความรู้ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการวนิิจฉยัโรคสตัว ์ การวเิคราะห์บทเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

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;  problem-
based discussion 
145-443     2(1-3-2) 
ชีวเคมคีลนิิกทำงสัตวแพทย์ 
(Veterinary Clinical Biochemistry) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340 
Prerequiste : 145-340 

เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรค 
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรมทางสัตวแพทย์ เทคนิคทางชีวเคมีเพื่อการ
วนิิจฉัย  เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและโรคเบาหวาน เม
แทบอลิซึมของไขมนัและคีโตน เมแทบอลิซึมของพอไฟริน
และธาตุ เหล็ก การทดสอบการท างานของตับ  ตับ อ่อน 
กระเพาะล าไส้ ไต  ต่อมใตส้มอง  ต่อมหมวกไตชั้นนอก และ
ต่อมไทรอยด์ การตรวจฮอร์โมนของระบบสืบพนัธ์ุ การตรวจ
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม การตรวจสมดุลของ
ของเหลว  อิเลก็โทรไลต ์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) 
พนัธุศำสตร์คลนิิกทำงสัตวแพทย์   
(Veterinary Clinical Genetics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350 
Prerequiste : 145-350 

ความผิดปกติของยนีในระดบัเซลลท์างคลินิก 
ความผิดปกติของโครโมโซม ความผิดปกติของออโตโซม
และโครโมโซมเพศ โรคท่ีเกิดจากยนีเดียว โรคทาง
พนัธุกรรม กลไกของการเกิดโรคทางพนัธุกรรม ชีว
โมเลกลุ โมเลกลุชีวภาพ และพ้ืนฐานระดบัเซลลใ์นโรค
ทางพนัธุกรรม ผลของการกลายพนัธ์ุต่อการท างานของ
โปรตีน พนัธุศาสตร์การพฒันาและการเกิดความผิดปกติ
ตั้งแต่ก าเนิด ปัจจยัเส่ียงและยนีท่ีไวต่อปัจจยัเส่ียง พนัธุ
ศาสตร์มะเร็ง การท าแผนท่ียนีและการบ่งช้ียนีสาเหตขุอง
โรค  การรักษาและการป้องกนัโรคทางพนัธุกรรมในสตัว ์

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) 
โภชนำกำรคลนิิกส ำหรับสัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน  
(Clinical Nutrition for Companion Animals) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350 
Prerequiste : 145-350 

โภชนศาสตร์คลินิกในสุนขั แมว สตัวเ์ล้ียงชนิด
พิเศษ และมา้ วตัถุดิบและความปลอดภยัของอาหารสตัวท่ี์
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการอาหารตามสรีรสภาพ การขาด
สมดุลของสาร-อาหาร การวเิคราะห์และวนิิจฉยั การ
ค านวณและปรับสมดุลอาหารตามความตอ้งการของ
ร่างกาย การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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, problem-
based discussion 
145-452     3(3-0-6) 
เวชศำสตร์สัตว์เลีย้ง 1: โรคตำมระบบ  
(Small Animal Medicine I: Systematic Diseases) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340,145-350 
Prerequiste : 145-340,145-350 

โรคของระบบต่าง ๆ และภาวะฉุกเฉินในสุนขัและแมว 
เช่น โรคผิวหนงั โรคระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่าย และ
ระบบสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ สาเหตุของโรค อาการ การตรวจ
วนิิจฉยั การรักษาการควบคุมและป้องกนั  การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
เวชศำสตร์สัตว์เลีย้ง 2: โรคตดิเช้ือ 
(Small Animal Medicine II: Infectious Diseases) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-452 
Prerequiste : 145-452 

โรคติดเช้ือท่ีพบบ่อยในสุนขัและแมว โรคท่ีมีสาเหตุ
จากเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และปรสิต สาเหตุโรค ระบาด
วทิยา พยาธิก าเนิด อาการ การตรวจวนิิจฉยั การรักษา การ
ควบคุมและป้องกนั การจดัการสุขภาพ การถ่ายพยาธิ และการ
ท าวคัซีน การวนิิจฉยัโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในสุนขัและแมว 

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) 
เวชศำสตร์สัตว์เลีย้งชนิดพเิศษ   
(Special Species Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340,145-350 

Prerequiste : 145-340,145-350 
โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสตัวเ์ล้ียง

ชนิดพิเศษ โรคในสตัวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก 
สตัวเ์ล้ือยคลาน นกสวยงาม สตัวฟั์นแทะ และสตัวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนมอ่ืน ๆ โรคจากปัญหาโภชนาการ สาเหตุ อาการ 
การตรวจวนิิจฉยั การรักษาและป้องกนั การจดัการสุขภาพ 
โปรแกรมการก าจดัพยาธิและการท าวคัซีน การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
โภชนำกำรคลนิกิส ำหรับสัตว์บริโภค   
(Clinical Nutrition for Food Animals) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

โภชนศาสตร์คลินิกในสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง สุกร และ
สตัวปี์ก วตัถุดิบและความปลอดภยัของอาหารส าหรับ
สตัวท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการอาหารตามสรีรสภาพ 
กลไกการเกิดปัญหาสุขภาพในสภาวะขาดสมดุลของ
สารอาหาร ผลกระทบ การวเิคราะห์และวนิิจฉยั การ
ค านวณและปรับสมดุลอาหารตามความตอ้งการของ
ร่างกาย การจดัการแกปั้ญหาโภชนาการ การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
เวชศำสตร์สัตว์เคีย้วเอื้องขนำดใหญ่   
(Large Ruminant Medicine) 



รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340,145-350 
Prerequiste : 145-340,145-350 

โรคในสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่ โรคติดเช้ือ โรคไม่ติด
เช้ือ โรคท่ีเกิดจากปัญหาการจดัการ โรคและความผิดปกติของ
ระบบสืบพนัธ์ุ ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม สาเหตุ ระบาด
วทิยา พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั การ
รักษา การควบคุมและป้องกนั ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการแกปั้ญหาและการวางแผนเชิงกลยทุธ์  การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

Diseases in large ruminants; infectious and non-
infectious 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) 
เวชศำสตร์สัตว์เคีย้วเอื้องขนำดเลก็   
(Small Ruminant Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340,145-350 
Prerequiste : 145-340,145-350 

โรคในสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดเลก็ โรคติดเช้ือ โรคไม่ติด
เช้ือ โรคท่ีเกิดจากปัญหาการจดัการ โรคและความผิดปกติของ
ระบบสืบพนัธ์ุ ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม สาเหตุ ระบาด
วทิยา พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั การ
รักษา การควบคุมและป้องกนั การวเิคราะห์บทเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

Diseases in small ruminants; infectious and non-
infectious 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) 
เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 4: 
กำรเข้ำสู่คลนิิกและกำรส่ือสำรทำงกำรสัตวแพทย์  
(Veterinary Professional Development IV:  
Clinical Approach and Applied Communication ) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350 
Prerequiste : 145-350 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสตัวแพทยแ์ละเจา้ของสตัว ์
การส่ือสารเพื่อการซกัประวติั การอธิบายภาวะเจ็บป่วย
ของสตัวแ์ละแผนการรักษา การพยากรณ์โรค การดูแล
สตัวร์ะหวา่งการรักษา การป้องกนัการติดต่อของโรคสู่
สตัวอ่ื์นหรือสู่คน การส่ือสารกรณีสตัวอ์ยูใ่นภาวะท่ีเส่ียง
ต่อการเสีย ชีวติ การแกไ้ขกรณีขดัแยง้ระหวา่งสตัวแพทย์
กบัเจา้ของสตัว ์ การอธิบายการท าการุณยฆาต และการ
ส่ือสารในกรณีเก่ียวกบัปัญหาทางจริยธรรม 

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) 
สัตวแพทย์สำธำรณสุข ๒:  
สุขศำสตร์กำรอำหำรและอำหำรฮำลำล 
 (Veterinary Public Health II: Food Hygiene and 
Halal Food) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-316, 145-374 
Prerequiste : 145-316, 145-374 

สุขศาสตร์การอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร
จากฟาร์มถึงผูบ้ริโภค ความตอ้งการดา้นอาหารปลอดภยั
ในระดบัสากล กระบวนการฆ่าสตัว ์สุขศาสตร์โรงฆ่าสตัว ์
และการแปรรูป เน้ือสัตว์ ปัญหาและการแก้ไขการ
ปนเป้ือน การตกคา้งของ ยา สารเคมี จุลินทรียใ์นอาหาร     
จากสัตว ์การตรวจ และควบคุมคุณภาพอาหาร อาหารจาก
สตัวต์ามขอ้ก าหนดอาหารฮาลาล  บทบาทของสัตวแพทย์
ในกระบวนการแปรรูปอาหารขั้นต้นและขั้นก่อนปรุง 
บทบาทของสัตวแพทยด์้านสุขศาสตร์และการอภิบาล
อาหาร ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น GMP, 
HACCP และ ISO เป็นตน้  

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) 
ทศันวนิิจฉัยทำงสัตวแพทย์ 
(Veterinary Diagnostic Imaging) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350, 322-124 
Prerequiste : 145-350, 322-124 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวนิิจฉยัโดยใชภ้าพ เอกซเรย ์
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ เรโซแนนซ์แม่เหลก็ และอลัตราซาวด์ 
การจดัท่าทางเพ่ือถ่ายภาพทางรังสี ภาพรังสีปกติ ภาพรังสีท่ี
ผิดปกติและการแปลผล การใชเ้คร่ืองอลัตราซาวดแ์ละการแปล
ผล การประยกุตใ์ชรั้งสีบ าบดัทางสตัวแพทย ์ การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
วสัิญญีวทิยำทำงสัตวแพทย์ 
(Veterinary Anesthesiology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 
Prerequiste : 145-341, 145-350 

การใชย้าระงบัความรู้สึกแบบเฉพาะท่ี เฉพาะส่วนและ
แบบทัว่ร่างกาย การใชเ้คร่ืองมือส าหรับใหย้าสลบและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยาระงบัความรู้สึกชนิดต่าง ๆ เภสชั
จลนศาสตร์ เภสชัพลศาสตร์ ขนาดของยา ผลทางคลินิกและขอ้
ควรระวงั การประเมินสภาพและการเตรียมตวัสตัวป่์วย การเฝ้า
ระวงัและดูแลสตัวร์ะหวา่งการใชย้าระงบัความรู้สึก การระงบั
ปวด การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภาวะแทรกซอ้นจากการวาง
ยาสลบ การใชย้าตา้นฤทธ์ิยาสลบ การระงบัความรู้สึกในสุนขั 
แมว มา้ สุกร สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง สตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ และการฝึก
ปฏิบติั  

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) 
ทนัตกรรมทำงสัตวแพทย์   
(Veterinary Dentistry) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-545, 145-546 
Prerequiste : 145-545, 145-546 

กายวิภาคการท างานของช่องปากและฟัน การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ท าฟันและอุปกรณ์เสริมอ่ืน รังสีวิทยา
ทันตกรรม โรคปริทันต์และทันตกรรมปริทันต์ การขูด
หินปูนและการขดัฟัน การให้ยาระงบัความรู้สึก ยาแกป้วด
และการดูแลหลงัการรักษา การสร้างแผนภาพทางทนัตก
รรม การถอนฟัน การรักษารากฟัน ทนัตกรรมจดัฟัน การ
ใหค้วามรู้แก่เจา้ของสตัว ์

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) 
ออร์โธปิดคิส์ทำงสัตวแพทย์   
(Veterinary Orthopedics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-545, 145-546 
Prerequiste : 145-545, 145-546 

ศลัยกรรมของระบบโครงร่าง กลา้มเน้ือ เสน้เอน็ 
ขอ้ต่อ และกระดูกในสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือนและสตัวเ์ล้ียงเพ่ือ
การบริโภค การซกัประวติั การตรวจ การวนิิจฉยัและการ
วางแผนการรักษา ภาวะแทรกซอ้นจากศลัยกรรม การฝึก
ปฏิบติัศลัยกรรมในสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน และสตัวเ์ล้ียงเพ่ือ
การบริโภค การแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
ศลัยกรรม 

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) 
เภสัชวทิยำคลนิิกทำงสัตวแพทย์   
(Veterinary Clinical Pharmacology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-341 
Prerequiste : 145-341 

เภสชัวทิยาคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชเ้ภสชั
ภณัฑใ์นทางสตัวแพทย ์ การวเิคราะห์การใชย้าในสตัว ์ การ
เลือกยา ขนาดยา วธีิการใหย้า ระยะหยดุยา และการเขียนใบสัง่
ยา แนวทางความกา้วหนา้ของเภสชัวทิยาคลินิก เภสชัวทิยาบน
พ้ืนฐานของลกัษณะทางพนัธุกรรม สภาพร่างกาย อาย ุโรคและ
ความผิดปกติของสตัว ์การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
ศัลยศำสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน   
(Companion Animal Surgery) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 
Prerequiste : 145-341, 145-350 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 145-545, 145-546 

หลักพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ในสัตว์เล้ียงเป็นเพ่ือน 
หลกัการปลอดเช้ือส าหรับการผ่าตดั ส่ิงอ านวยความสะดวก
และห้องผ่าตดัมาตรฐาน การใชเ้คร่ืองมือผ่าตดั วสัดุเยบ็ หมุด
เย็บเน้ือเยื่อ การผูกเง่ือน การเย็บและปิดแผล การห้ามเลือด 
และการจดัการแผล ศลัยกรรมของระบบต่าง ๆ ของร่างกายใน
สุนัข แมว มา้ และสัตวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ ยกเวน้ระบบโครงร่าง 
กลา้มเน้ือ เส้นเอ็น ขอ้ต่อและกระดูก การประเมินสภาพสัตว ์
การเตรียมตวัสตัวป่์วย และการดูแลสตัวป่์วยภายหลงัการผา่ตดั 
การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากศัลยกรรม การเลือกใช้ยา
ปฏิชีวนะและสารน ้ าบ าบดัทางศลัยกรรม การให้ค  าแนะน าแก่
เจา้ของสตัว ์และการฝึกผา่ตดั  

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) 
เวชศำสตร์ม้ำกฬีำและสันทนำกำร   
(Equine Sports Medicine and Recreation) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
Prerequiste : 145-340, 145-350 

โรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือท่ีพบบ่อยในมา้ ปัญหา
เก่ียวกบัขาและกีบ ปัญหาทางดา้นระบบสืบพนัธ์ุ ปัญหา
โภชนาการ ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการผิดพลาด โดย
กล่าวถึงสาเหตุ ระบาดวทิยา พยาธิก าเนิด อาการ การตรวจ
วนิิจฉยั การรักษาและการควบคุมป้องกนัโรค มา้กีฬาและ
สนัทนาการ การเตรียมตวั การตรวจสมรรถภาพ การ
จดัการสุขภาพ โปรแกรมการก าจดัพยาธิและการท าวคัซีน 
ระบบการเล้ียงและการจดัการ การวเิคราะห์บทเรียนโดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน  

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, anti-
parasitic treatment and vaccination programs; rearing 
system and management; problem-based discussion 
145-557 2(2-0-4) 
เวชศำสตร์สัตว์สวนสัตว์ สัตว์ป่ำและเวชศำสตร์กำร
อนุรักษ์(Zoo, Wildlife and Conservation Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
Prerequiste : 145-340, 145-350 

 การจดัการการเล้ียงสตัวส์วนสตัวแ์ละสตัวป่์า โรค
ท่ีส าคญัและปัญหาท่ีเกิดจากระบบการเล้ียง การจดัการ



สุขภาพ การป้องกนัโรค และการบริหารยา การบ่งช้ีปัจจยั
วกิฤติท่ีมีผลต่อสุขภาพสตัว ์ การเฝ้าติดตามสถานะสุขภาพสตัว ์
การจบับงัคบัสตัวป่์า และสวสัดิภาพสตัวใ์นสภาวะกกัขงั 
ความสมัพนัธ์ดา้นสุขภาพระหวา่ง มนุษย ์ สตัว ์ และ
ส่ิงแวดลอ้ม การติดโรคระหวา่งสตัวป่์า    ปศุสตัว ์ และมนุษย ์
การอนุรักษส์ตัวป่์าและการดูแลระบบนิเวศน์ การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
เวชศำสตร์สัตว์ในสถำนแสดงสัตว์น ำ้และปลำสวยงำม 
(Ornamental Fish and Aquarium Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-230, 145-340, 145-350, 145-
565 
Prerequiste : 145-230, 145-340, 145-350, 145-565 

โรคและกลุ่มอาการเฉพาะในปลาสวยงามและสตัวใ์น
สถานแสดงสตัวน์ ้ า โรคท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส 
และปรสิต โรคของปลาสวยงามและสตัวท์ะเลอ่ืน ๆ ท่ีติดคน    
เน้ืองอกในปลาสวยงาม และสตัวใ์นสถานแสดงสตัวน์ ้ า การ
ขนส่งและการรักษาในโรงพยาบาล การซกัประวติั การตรวจ
ทางกายภาพ เทคนิคการวนิิจฉยัโดยไม่ท าใหส้ตัวต์าย การ
ผา่ตดัและการจดัการแผล การรักษาโรค การป้องกนัและ
ควบคุมโรค การใชย้าชา ยาระงบัปวด การท าการุณยฆาตและ
เทคนิคการผา่ซากในปลาสวยงาม และสตัวใ์นสถานแสดงสตัว์
น ้ 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) 
เวชศำสตร์สุกร 
(Swine Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
Prerequiste : 145-340, 145-350 

โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสุกร โรค
ท่ีมีสาเหตจุากการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต 
โรคจากการจดัการ โรคและความผิดปกติของระบบ
สืบพนัธ์ุ สาเหตุ ระบาดวทิยา พยาธิก าเนิด อาการทาง
คลินิก การตรวจวนิิจฉยั การรักษา การควบคุมและป้องกนั  
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยทุธ์  และ
การแกปั้ญหาการจดัการผลิตในฟาร์ม  การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
เวชศำสตร์สัตว์ปีกเพ่ือกำรบริโภค 
(Poultry Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
Prerequiste : 145-340, 145-350 

โรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสตัวปี์ก โรคท่ี
มีสาเหตุจากการจดัการหรือความผิดปกติทางโภชนาการ 
โรคไวรัส แบคทีเรีย รา ปรสิต โรคท่ีเกิดจากหลายปัจจยั
ร่วมกนั และอ่ืน ๆ สาเหตุ ระบาดวทิยา พยาธิก าเนิด 
อาการทางคลินิก การตรวจวนิิจฉยั การรักษา การควบคุม
และป้องกนั การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
เวชศำสตร์สัตว์น ำ้ 
(Aquatic Animal Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 530-230,145-340,145-350 
Prerequiste : 530-230,145-340, 145-350 

โรคส าคญัในสตัวน์ ้ า  สาเหตุ ระบาดวทิยา พยาธิก าเนิด 
อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและ
ป้องกันโรค ระบบภูมิคุ ้มกันในสัตวน์ ้ า พิษวิทยาในสัตวน์ ้ า 
การเลือกใชย้าและสารเคมีอยา่งเหมาะสมในการเพาะเล้ียงสตัว์
น ้ า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
และการแก้ปัญหาการจัดการผลิตในฟาร์ม  การวิเคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ฝึกปฏิบติัเวชศาสตร์สตัวน์ ้ 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) 
กำรจดักำรคุณภำพน ำ้และตะกอนดนิในกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 
(Water and Sediment Quality Management for 
Aquaculture) 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม: 145-565 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 

ความส าคญั และคุณสมบติัของน ้ าและตะกอนดินท่ี
ส่งผลต่อการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าทางดา้นกายภาพ เคมีและชีวภาพ 
การจดัการคุณภาพน ้ า แหล่งน ้ า ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ า และการจดัการคุณภาพของ
ตะกอนดินซ่ึงเหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ปัญหาของ
คุณภาพน ้ าและตะกอนดินท่ีท าใหเ้กิดพยาธิสภาพ หรือ
ความเครียดในสตัวน์ ้ า วธีิการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา การใช้
ตวัช้ีวดัทางชีวภาพในการจดัการคุณภาพน ้ 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) 
ศัลยศำสตร์สัตว์บริโภค 
(Food Animal Surgery) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-545, 145-546 
Prerequiste : 145-545, 145-546 

ศลัยกรรมในสตัวบ์ริโภค โค แพะ แกะ สุกร และ
สตัวปี์ก การพิจารณาเพื่อการท าศลัยกรรม การประเมิน
สภาพสตัว ์ การวางแผนศลัยกรรมและการเตรียมตวัสตัว ์
การใชเ้คร่ืองมือ วสัดุเยบ็ รูปแบบการเยบ็ การผกูปม และ
การหา้มเลือด ชนิดของแผลและการรักษา ศลัยกรรมของ
ร่างกายทุกระบบในสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่ สตัวเ์ค้ียว
เอ้ืองขนาดเลก็ สุกรและสตัวปี์กเพื่อการบริโภค ยกเวน้
ระบบโครงร่าง กลา้มเน้ือ เสน้เอน็ ขอ้ต่อและกระดูก การ
ดูแลสตัวป่์วยหลงัการท าศลัยกรรม การแกไ้ข
ภาวะแทรกซอ้นจากศลัยกรรม การใหค้  าแนะน าแก่เจา้ของ
สตัวป่์วย และการฝึกปฏิบติั 

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) 
สัตวแพทย์สำธำรณสุข 3:  
โรคสัตว์สู่คนและสุขภำพหนึ่งเดยีว 
(Veterinary Public Health III: Zoonoses and One 
Health) 



รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-461,145-462,145-463,145-564 
Prerequiste : 145-461,145-462,145-463,145-564 

สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติ และสุขภาพ 
ตามแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ซ่ึงประกอบดว้ยองคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมนุษย ์ สุขภาพสตัว ์ และสุขภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบาดวทิยา การป้องกนั การควบคุม การเฝ้าระวงั 
การตรวจวนิิจฉยั การจดัการ บทบาทและหนา้ท่ีของสตัวแพทย์
ต่อโรคติดต่อระหวา่งมนุษยแ์ละสตัว ์ ขอ้ควรค านึงถึงในสุข
ภาวะส่ิงแวดลอ้มและพิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม อนัประกอบดว้ย 
สาเหตุ ปัญหา การประเมินความเส่ียง การจดัการความเส่ียง 
กฏหมายและมาตรการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น อากาศ 
น ้ า อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ของเสียจากการเล้ียงสตัว ์ เป็นตน้ การ
วเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
ระบำดวทิยำและเวชศำสตร์ป้องกนัทำงสัตวแพทย์(Veterinary 
Epidemiology and Preventive Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-215, 145-461,  
145-462,145-563,145-564 
Prerequiste: 145-215,145-461,145-462, 
145-563,145-564 

ระบาดวทิยา ปัจจยัก่อโรค รูปแบบของโรค การศึกษา
และการใชโ้ปรแกรมทางระบาดวทิยา ระบาดวทิยาเชิงพรรณา 
วเิคราะห์และศึกษาทดลอง การประเมินความเส่ียง การตรวจ
คดักรอง การสอบสวนการระบาด มาตรการและแนวปฏิบติัใน
การป้องกนัและควบคุมโรค 

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) 
ภำษำองักฤษส ำหรับสัตวแพทย์ 
(Technical English for Veterinarians) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : -  
Prerequiste: - 

ค าศพัท ์ ส านวนท่ีใชใ้นการศึกษาทางสตัวแพทย์
และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การอ่านรายงานทางวชิาการ 
บทคดัยอ่งานวจิยั บทความในวารสาร การวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ เขียนสรุปขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่าน และการ
น าเสนอรายงานปากเปล่า 

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) 
ภำษำองักฤษระดบัอำชีพทำงสัตวแพทย์ 
(Professional English for Veterinary Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 890-172 
Prerequiste: 890-172 

ค าศพัท ์ ส านวนท่ีใชใ้นการศึกษาทางสตัวแพทย์
และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การอ่านรายงานทางวชิาการ 
บทคดัยอ่งานวจิยั บทความในวารสาร การวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ เขียนสรุปขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่าน และการ
น าเสนอรายงานปากเปล่า 

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) คลนิกิปฏบิัต ิ
145-559 1(0-3-0) 
กำรแก้ปัญหำทำงคลินิกในสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน (Clinical 
Problem Solving in Companion Animals) 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 145-557 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-452, 145-453 
Prerequiste: 145-452, 145-453 

การบูรณาการความรู้ท่ีมีในโรคสตัวเ์ล้ียง ประกอบ
กับการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย
เก่ียวกบัการสืบสวนโรค การตั้งสมมติฐาน การหาค าตอบ
จากการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค และ



วางแผนการแกปั้ญหาโดยการรักษา ควบคุมและป้องกนัโรค 
Integration of previous knowledge on companion 

animal diseases 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 
145-567 1(0-3-0) 
กำรแก้ปัญหำทำงคลนิิกในสัตว์บริโภค 
(Clinical Problem Solving in Food Animals) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-460,145-461,145-462 
Prerequiste: 145-460,145-461,145-462 

การบูรณาการความรู้ท่ีมีในสัตวบ์ริโภค  ประกอบกับ
การศึกษาดว้ยตนเองในหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการ
สืบสวนโรค การตั้งสมมติฐาน การหาค าตอบจากการชนัสูตร
ทางหอ้ง ปฏิบติัการ การวนิิจฉยัโรค และวางแผนการแกปั้ญหา
โดยการรักษา ควบคุมและป้องกนัโรค 

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) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เลก็ 
(Clinical Practice in Small Animals  ) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวนิิจฉยั การรักษาทาง
อายรุกรรม ศลัยกรรมและ  สูติกรรม สตัวป่์วยวกิฤตและ
ฉุกเฉินในสตัวเ์ลก็ การควบคุมบงัคบัสตัวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
การใหค้  าแนะน าในการควบคุมและป้องกนัโรค รวมทั้งมี
ความรู้เร่ืองการบริหารโรงพยาบาลสตัว ์ การฝึกปฏิบติัอยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน 

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; problem-
based discussion 
145-681 1(0-3-0) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เลีย้งชนิดพเิศษ   
(Clinical Practice in Special Species ) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายรุกรรม ศลัยกรรมและ   สูติกรรมในสัตวเ์ล้ียงชนิด
พิเศษ สัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก สัตวเ์ล้ือยคลาน สัตวฟั์น
แทะ และสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืน ๆ การควบคุมบงัคบัสตัว์
ได้อย่างเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและ
ป้องกันโรค การจัดการฟาร์ม และการฝึกปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม การวิเคราะห์บทเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานได ้

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) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์สวนสัตว์ สัตว์ป่ำและกำรอนุรักษ์ 
(Clinical Practice in Zoo, Wildlife and Conservation) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและ  สูติกรรมสัตวส์วนสัตว์
และสัตวป่์า การควบคุมบงัคบัสัตวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม การ
ให้ค  าแนะน าในการควบคุมและป้องกันโรค การจดัการ
สวนสัตวแ์ละฟาร์ม การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การฝึกปฏิบติั
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การวิเคราะห์บทเรียนโดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานได ้  

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) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์ในสถำนแสดงสัตว์น ำ้และปลำสวยงำม 
(Clinical Practice in Ornamental Fish and Aquarium) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวนิิจฉยั การรักษาทาง
อายรุกรรม ศลัยกรรมและ   สูติกรรม ในปลาสวยงามและสตัว์
ในสถานแสดงสตัวน์ ้ า การควบคุมบงัคบัสตัวท่ี์เหมาะสม การ
ใหค้  าแนะน าในการควบคุมและป้องกนัโรค การจดัการสถานท่ี
เล้ียง การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานได ้

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) 
คลนิิกปฏิบัตม้ิำ   
(Clinical Practice in Equine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวนิิจฉยั การรักษาทาง
อายรุกรรม ศลัยกรรมและ  สูติกรรมในมา้ การควบคุมบงัคบั
สตัวท่ี์เหมาะสม การใหค้  าแนะน าในการควบคุมและป้องกนั
โรค การจดัการฟาร์ม การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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 3(0-9-0) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เคีย้วเอื้องขนำดใหญ่ 
(Clinical Practice in Large Ruminant) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายรุกรรม ศลัยกรรมและ  สูติกรรมในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง
ขนาดใหญ่ท่ีเน้นศึกษาในโค กระบือ การควบคุมบังคบั
สัตวไ์ด้อย่างเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการควบคุม
และป้องกนัโรค การจดัการฟาร์มและการประเมินผลทาง
เศรษฐกิจ การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การ
วเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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;  problem-
based discussion 
145-691 3(0-9-0) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เคีย้วเอื้องขนำดเลก็ 
(Clinical Practice in Small Ruminant) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายรุกรรม ศลัยกรรมและ   สูติกรรมในสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง
ขนาดเล็กท่ีเนน้ศึกษาในแพะ แกะ การควบคุมบงัคบัสัตว์
ได้อย่างเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและ
ป้องกันโรค การจัดการฟาร์ม และการประเมินผลทาง
เศรษฐกิจ  การฝึกปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
คลนิิกปฏิบัตสุิกร 
(Clinical Practice in Swine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 



Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวนิิจฉยั การรักษาทาง

อายรุกรรม ศลัยกรรมและ  สูติกรรมในสุกร การควบคุมบงัคบั
สตัวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม การใหค้  าแนะน าในการควบคุมและ
ป้องกนัโรค การจดัการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ 
การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การวเิคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์ปีกเพ่ือกำรบริโภค 
(Clinical Practice in Poultry) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายรุกรรมในสตัวปี์กเพ่ือการบริโภค อนัประกอบดว้ย ไก่ เป็ด 
และสัตว์ปีกเศรษฐกิจอ่ืน ๆ การควบคุมบังคับสัตว์ได้อย่าง
เหมาะสม  การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและป้องกันโรค 
การจัดการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ   การฝึก
ปฏิบติัการอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียน
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์น ำ้ 
(Clinical Practice in Aquatic Animals) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ปฏิบติัการตรวจทางคลินิกในสตัวน์ ้ าจืดและน ้ าเคม็ การ
เก็บตวัอย่างทั้ งจากตวัสัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  การวินิจฉัยโรค 
การรักษาทางอายุรกรรม การควบคุมบังคับสัตว์ได้อย่าง

เหมาะสม การใหค้  าแนะน าในการควบคุมป้องกนัโรค การ
จัดการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึก
ปฏิบัติอย่างมี คุณธรรมและจริยธรรม การวิ เคราะห์
บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
คลนิิกปฏิบัตกิำรชันสูตรซำกและกำรวนิิจฉัย 
(Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic 
Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

ฝึกปฏิบติัการตดัช้ินเน้ือ การผา่ซากเพ่ือวนิิจฉยั
พยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า และการตรวจทางจุลพยาธิวทิยา
ของเน้ือเยือ่ การวเิคราะห์และแปลผลจากประวติัทาง
คลินิกและการรักษา การสรุปผลทางพยาธิวทิยา และการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เพ่ือการวนิิจฉยัโรคขั้น
สุดทา้ย ในกลุ่มโรคของสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน ปศุสตัว ์ สตัว์
ป่า สตัวท์ดลอง และสตัวน์ ้ า การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม
และจริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

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) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตวแพทย์สำธำรณสุขปฏบิัตกิำร(Clinical 
Practice in Veterinary Public Health Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 



คลินิกปฏิบติัและปฏิบติัการทางสตัวแพทยส์าธารณสุข 
ในแนวความคิดสุขภาพหน่ึงเดียว อนัประกอบดว้ย สุขภาพ
มนุษย ์ สุขภาพสตัว ์ และสุขภาวะส่ิงแวดลอ้ม จุลชีววทิยาทาง
อาหาร อนัประกอบดว้ย การตรวจจุลินทรียใ์นอาหาร สารพิษ 
ส่ิงปนเป้ือน จากเช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร การวเิคราะห์อนัตราย
และจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม สุขศาสตร์การอาหาร อนั
ประกอบดว้ย สุขศาสตร์น ้ านม เน้ือสตัว ์ อาหารทะเล 
ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์การตรวจเน้ือสตัว ์กระบวนการฆ่าสตัว ์โรง
ฆ่าสตัว ์และส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 

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) 
งำนวจิยัทำงวทิยำศำสตร์สัตวแพทย์ 
(Research in Veterinary Science) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 
Prerequiste: รำยวชิำในช้ันปี 1-5 ทุกรำยวชิำ 

การวิจยัทางวิทยาศาสตร์สัตวแพทย ์กระบวนการวิจยั 
การตรวจเอกสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน้
ขอ้มูล การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย 
การขอใช้สัตว์เพื่อการวิจัยให้ถูกต้องตามมาตรฐานการใช้
สัตวท์ดลอง การด าเนินการวิจยัตามแผน การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และการน าเสนอ
ผลงาน จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมของนกัวจิยั 

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 ช่ัวโมง 

กำรฝึกงำนทัว่ไป 
(General Training) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste: - 

ฝึกและดูงานในฟาร์มเล้ียงสตัว ์ สวนสตัว ์ สถาน
บ ารุงพนัธ์ุสตัว ์ หรือสถานวจิยัขององคก์รภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานสตัวแพทย ์ สงัคม 
ความสามารถ และความรับผิดชอบของนกัศึกษาดว้ยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยนกัศึกษาใชเ้วลาระหวา่ง
ภาคฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 และ 4 ปฏิบติังานเป็นสตัวบาล
ในสถานฝึกงานภาคเรียนละไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ รวม
ทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 360 ชัว่โมง  

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 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนเลือก 
(Selective Training) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste: - 

เลือกฝึกงานในฟาร์มเล้ียงสตัว ์ สวนสตัว ์ หรือ
หอ้งปฏิบติัการของสถานวจิยัขององคก์รภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพฒันาทกัษะรู้พ้ืนฐานสตัวแพทย ์ สงัคม 
ความสามารถ และความรับผิดชอบของนกัศึกษาดว้ยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยนกัศึกษาจะเลือกฝึกตาม
ความสนใจ และใชเ้วลาระหวา่งภาคฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 5 
ไม่นอ้ยกวา่ 4 สปัดาห์ รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 120 ชัว่โมง  

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 


