
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

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

ก. หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
1.1 สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 

       
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 
             
145-109 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์                         1((1)-0-2) 
(Benefit of Mankinds) 

 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the 
philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the 
benefits of mankind 
 
388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
(Health for All) 
 หลักการและขั้ นตอนการช่วยชีวิตขั้ น พ้ืนฐาน 
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแล

เบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
      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 
 
1.2 สำระที ่2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ   
       
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             
 
950-102 ชีวติทีด่ ี                                              3((3)-0-6) 
(Happy and Peaceful Life)  

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การ
รู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน 
การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสงัคม
ท่ีมีความหลากหลาย  
 Consciousness and mindfulness; happiness; 
self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration 
skills; creative problem-solving; living in diversity 
 
1.3 สำระที ่3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 
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  สำระที ่4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนัและกำรรู้ดจิทิลั  
          
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 ฝึกฝน
การใชง้านโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้
งานแอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  
  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 สำระที ่5 กำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
          
895-011 กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข                               2((2)-0-4) 
(Cultivating Happiness through Positivity) 

 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  สำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร   
          
890-001 สรรสำระภำษำองักฤษ               2((2)-0-4) 
(Essential English) 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์
ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะ
พ้ืนฐานการฟัง พดู อ่าน และเขียนระดบัประโยค และ
ขอ้ความสั้น 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) 
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้
ตวัและไม่ซบัซอ้น เพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อ
ส่ือสารในชีวติประจ 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 การพูดและการเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; 
analyzing and responding critically to academic texts through 
speaking and writing 
 
1.7 สำระที ่7  สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์ 
895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
(Thai Khim) 
 ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลง
ขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้น ดว้ยขิมไทย 

 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai 
Khim practice; playing Song Chan or moderate rhythm 
traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021   ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
(Singing, Playing, Dancing) 
 เพลงพ้ืนบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบ
เพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเตน้ร าก า
เคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; 
Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, Kam, Ram 
Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022   จงัหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
(Rhythm and Song) 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก 
ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ กลองยาว 
กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการ
บรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat 
Thum, Khong Wong; rhythm and percussion instruments, 
Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, 
Krap, Mong; playing basic traditional Thai music 
 
895-023   กตีำร์ 1((1)-0-2) 
(Guitar) 
 กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของ
เสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music 
scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024   อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
(Ukulele) 
 อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียง
ของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลง
สมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music 
scale; ukulele melodies; popular music 
 



895-025   ฮำร์โมนิกำ 1((1)-0-2) 
(Harmonica) 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของ
เสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา เพลงสมัย
นิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music 
scale; harmonica melodies; popular music 
 
895-026   ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
(Drama and Self-reflection) 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์
ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; 
human identity; cultural reflection from the film and drama 
 
895-027   อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
(Appreciation in Thai Language) 
 ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความ
งดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values 
and aesthetics expressing meanings as intended 
 
895-028   กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์  1((1)-0-2) 
(Creative Drawing) 
 วาดเส้นจากส่ิงแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การ
ถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
 Drawing environments; sketching three dimensional 
images; drawing from imagination 
 
895-030   ว่ำยน ำ้ 1((1)-0-2) 
(Swimming) 
     การเคล่ือนไหวกับว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน า
กิจกรรมว่ายน ้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมใน
ชีวติประจ าวนั 
     Body movements for swimming; swimming 
activities; application of swimming activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
 

895-031   เทนนิส  1((1)-0-2) 
(Tennis) 
 การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรม
เทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; 
the use of tennis as a medium to enhance the health and 
social skills needed in everyday life 
 
895-032   บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
(Basketball) 
 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว 
เทคนิคและทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของ
การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 

Physical fitness; basic movements; basic 
techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 

 
895-033   กรีฑำ  1((1)-0-2) 
(Track and Field) 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน า
กิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคม
ในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for track and field; track and 
field activities; application of track and field activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895-034   ลลีำศ  1((1)-0-2) 
(Social Dance) 
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ กิจกรรมลีลาศ การน า
กิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคม
ในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for social dance; social dance 
activities; application of social dance activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-035   เปตอง 1((1)-0-2) 
(Petanque) 



 การเคล่ือนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง 
การใช้เปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและทักษะทาง
สงัคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; 
the use of petanque as a medium to enhance the health and 
social skills needed in everyday life 
 
895-036   ค่ำยพกัแรม  1((1)-0-2) 
(Camping) 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย  
การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่าย
พกัแรม การน าไปใช ้
 Background; values of camping; conserving natural 
resources and camping; types of camping; camping activities; 
being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
 
895-037   แบดมนิตนั  1((1)-0-2) 
(Badminton) 
 การเคล่ือนไหวกบัแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั 
การน ากิจกรรมแบดมินตนัใชส้ร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing; badminton 
activities; application of badminton activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-038   เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
(Table Tennis) 
 กิจกรรมการเค ล่ือนไหวร่างกายด้วยกีฬาเท เบิล
เทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis 
as a medium for health promotion; application in daily life 
 
895-039   กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
(Exercise for Health) 

 วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออก
ก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพทางกาย 
หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือก
รูปแบบการออกก าลงักาย การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical 
exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria 
and formats of activities; selections of exercise model; 
application in daily life 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยำศำสตร์ 
340-161   สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
(The Aesthetic in Photography) 
 แสง สี  และ เงา ก ารจัด องค์ป ระกอบภาพ 
สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย ์สุนทรียะในการ
ถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการ
ส่ือสาร 
 Light and shadow; image composition; 
aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in 
photography for the arts; aesthetics in photography for 
communication 
 
เปิดสอนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  วทิยำเขต
หำดใหญ่ 
061-001   ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
(Aesthetics of Thai Dance) 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย การแต่งกาย
ตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์
ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย
ในรูปแบบต่างๆ 
 General knowledge about Thai dance; costumes 
for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai dance 
movements; Thai dance performances 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำร (จัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นภำษำองักฤษ)  
472-116   ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 
(Local Arts and Fabric) 



 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของท้องถ่ิน 
เห็นประโยชน์ของศิลปะสะทอ้นความเป็นอยู่ภายในท้องถ่ิน
ผา่นกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียนพูดคุย
และเรียนรู้กบัครูชุมชน 
 Learning, knowing value and appreciate the local 
arts; knowing the arts reflecting life of local people through 
visiting and exchanging knowledge with the community 
leaders 
 
472-117   สุขภำพด ีชีวมีสุีข  1((1)-0-2) 
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
 การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัย
เบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพดี 
ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงักาย
สามารถพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าคัญ
ของการมีความสุข และ นิสยัการกินดีอยูดี่ 
 Living healthy and happy life; applying basic 
techniques regarding fitness and keeping healthy; the 
importance of physical, mental and emotional wellbeing; 
sports and fitness improve relationships among individuals; a 
necessity to overall happiness and healthy eating habits 
 
เปิดสอนโดยวิทยำลัยนำนำชำติ  วิทยำเขตหำดใหญ่  (จัดกำร
เรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
142-135   พบัเพยีบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
(Paper Craft) 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตดั การพบั 
การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ 
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating 
artworks from paper 
 
142-136   ป้ันดนิให้เป็นดำว   1((1)-0-2) 
(Sculpture) 
 การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียว
ธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น เรียนรู้การใชว้สัดุและเคร่ืองมือ
ต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ัน
ผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรง

เรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้
พ้ืนฐานดา้นงานป้ันเพ่ือต่อยอดต่อไป 
 Molding sculptures using various materials such 
as natural clay or Japanese clay; learning how to 
manipulate these materials and use sculpting tools safely; 
appreciating and criticizing sculpture works through 
reading and discussion; examining geometric, abstract 
and organic forms; fundamentals of sculpture program 
 
142-137   ใครๆ กว็ำดได้ 1((1)-0-2) 
(Everyone Can Draw) 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวาด การฝึกทักษะ 
การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน การลงแสงเงา การวาด
รูปร่างมนุษย ์
 Introduction to basic drawing and practice; 
sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures 
 
142-138   มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
(The Sound of Musics) 
 การศึกษาประวติัศาสตร์ ลกัษณะ องค์ประกอบ 
ผูป้ระพนัธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการพฒันาทกัษะการฟัง
ดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก 
 Exploration of historical periods of both Eastern 
and Western art music; musical styles, musical elements, 
composers and their works; basic musical concepts; 
develop music perception skills and representative 
musical compositions 
 
142-139   ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
(Through The World of Art) 
 ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคใน
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art 
creation 
 
142-234   โลกสวย  1((1)-0-2) 
(Life is Beautiful) 



 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวติ บนพ้ืนฐานของความ
เขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของทัศนคติบวก การ
เรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่าน
ธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์้านต่างๆ พฒันาการด้านอารมณ์
และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผา่นการแสดงออกทางศิลปะ 
การผ่อนคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรง
บนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
 Development of life aesthetics based on 
multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature 
and other aesthetic creations; getting to know yourself and 
others through expressive art; stress release and relaxation 
through different types of arts; searching for inspiration and 
spirit; peaceful co-existence 
 
142-237   ดไีซน์เนอร์ชุดด ำ   1((1)-0-2) 
(The Designers and Their Black Attires) 
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับวิถี
ชีวติประจ าวนั 
 Evolution of design; fundamental of design; design 
process; design in relation to daily basis 
 
รำยวชิำเลือกกลุ่มภำษำ 
891-030   ภำษำมลำยูเบ้ืองต้น  2((2)-0-4) 
(Malay) 
 ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพ่ือใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
วฒันธรรมท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 Words, phrases, and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Malay in everyday 
communication; Malay cultures in provided situations 
 
891-033   ภำษำมลำยูกลำงส ำหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
(Standard Malay for Veterinary Students) 
 หลกัการใช้ภาษามลายูมาตรฐาน เน้นทักษะการฟัง
และพูด ค าศัพท์ ส านวนและประโยคภาษามลายูในการซัก
ประวติัสตัวป่์วย และการอธิบายวธีิการรักษาต่อเจา้ของสตัว ์

 Principles of standard Malay emphasizing on 
listening and speaking skills; vocabulary and expressions 
for animal symptom inquiry; using standard Malay to 
explain animal treatment 
 
ข) หมวดวชิำเฉพำะ 
1) กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ (บังคบั) 
145-110     5(3-6-6) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 1  
(Structure and Function of Animal Body 1) 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 145-111 
 หลกัการท างานของกลอ้งจุลทรรศน์ สรีรวิทยา
ของเซลล์ ค  าศัพท์เบ้ืองต้น มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกาย
วิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และคพัภวิทยาของระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ กระดูก เอ็น ขอ้และ
น ้ าไขข้อ ระบบประสาท โดยศึกษาในร่างกายสุนัข 
ประยกุตเ์ปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกาย
สุนขักบัสตัวช์นิดต่าง ๆ 
 Microscopic principal technique, physiology of 
cells, basic terminology, anatomy, histology, physiology 
and embryology of integumentary system, 
musculoskeletal system, bones, ligaments, joints and 
synovial fluid, nervous system based on the comparison 
of body structures and functions of dog model to various 
animal species 
 
145-111    5(3-6-6) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 2  
(Structure and Function of Animal Body 2) 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 145-110 
 มหกายวิภ าคศาสต ร์  จุลกายวิภ าคศาสต ร์ 
สรีรวทิยา และคพัภวิทยาของระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบ
น ้ าเหลือง ระบบทางเดินหายใจ และการควบคุมอุณหภูมิ
ร่างกาย โดยศึกษาในร่างกายสุนัข ประยุกต์เปรียบเทียบ
โครงสร้างและการท างานของร่างกายสุนัขกับสัตวช์นิด
ต่าง ๆ 
 Anatomy, histology and physiology 
cardiovascular, lymphatic system, respiratory system and 
body thermoregulation based on the comparison of body 



structures and functions of dog model to various animal 
species 
 
145-212    5(3-6-6) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 3    
(Structure and Function of Animal Body 3) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-110, 145-111 
 คพัภวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของ ระบบย่อยอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
และระบบ สืบพัน ธ์ุ  ศึกษ าใน สุนัข เป็ นหลัก  ป ระยุกต์
เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายกบัสัตวช์นิด
ต่าง ๆ 
 Embryology, anatomy, histology and physiology of 
digestive system urogenital system and reproductive system 
based on the comparison of body structures and functions of 
dog model to various animal species 
 
145-213     4((2)-6-4) 
โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 4   
(Structure and Function of Animal Body 4) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-110, 145-111 
 คพัภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อและอวยัวะรับสัมผสัพิเศษ 
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของระบบโครงร่าง กายวิภาค
ศาสตร์เปรียบเทียบของสัตวปี์กและมา้ และภาพถ่ายรังสีของ
ร่างกายสัตว ์ศึกษาในสุนัขโดยเปรียบเทียบโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายกับสัตวช์นิดต่างๆ สรีรวิทยาและมหกาย
วภิาคศาสตร์ท่ีประยกุตใ์ชท้างคลินิก  
 Embryology, anatomy, histology and physiology of 
endocrine glands and special sense organs, comparative 
anatomy of skeletal system, avian anatomy, equine anatomy 
and radiology of animal body based on the comparison of 
body structures and functions of dog model to various animal 
species. 
 
145-114   ชีวเคมทีำงสัตวแพทย์ 3((2)-3-4) 
(Veterinary Biochemistry) 
 หลกัเคมีฟิสิกส์ โมเลกลุชีวภาพ เอนไซม ์วิตามินและ
ฮอร์โมน สภาพกรด-ด่าง และระบบบัฟเฟอร์ของร่างกาย เม

แทบอลิซึมและชีวพลงังาน หลกัพ้ืนฐานของเทคนิคทาง
ชีวเคมีและเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการตรวจและวนิิจฉยัทาง
สตัวแพทย ์ส่วนประกอบและกลไกการท างานของสารส่ือ
สัญญาณชีวภาพและการถ่ายทอดสัญญาณเซลล์ในตวัรับ
สญัญาณ โปรตีนจี ตวัน าส่ือสญัญาณ ปฏิบติัการทางชีวเคมี 
 Physicochemistry; biomolecules; enzymes; 
vitamins and hormones; acid-base and buffer system 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 
 
145-216    1((1)-0-2) 
วทิยำศำสตร์เทคโนโลยฮีำลำลทำงสัตวแพทย์  
(Veterinary Halal Science Technology) 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัฮาลาลและฮารอม การผลิต
เน้ือสัตวต์ามหลกัฮาลาล สวสัดิภาพสัตว ์อาหารสัตว ์การ
ให้อาหารสัตว ์การเล้ียงสัตว ์การฆ่าและกระบวนการฆ่า
ตามหลกัฮาลาล การแปรรูปเน้ือสตัว ์สารเติมแต่งอาหารใน
การผลิตภณัฑ์เน้ือฮาลาล ขอ้ก าหนดการขนส่ง ผลิตภณัฑ์
นม อาหารทะเลฮาลาลและผลิตภัณฑ์  สัตว์ดัดแปลง
พนัธุกรรม มาตรฐานอาหารฮาลาล (มกอช. 8400-2550) 
มาตรฐาน  Halal Codex Global standard ZCAC/GL 24-
1997 ฮาลาล GMP/HACCP และ Halal-Q สุขอนามยัและ
การสุขาภิบาลตามหลกัสตัวแพทยแ์ละหลกัอาหารฮาลาล 
 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 dairy products, Halal seafood and 
products; genetically modified animals; TACFS 8400-
2007 and Halal Codex Global standard ZCAC/GL24-
1997; Halal GMP/ HACCP and HAL-Q; Hygiene and 
sanitation in halal 
 



145-220    2((2)-0-4) 
กำรเลีย้งและกำรจดักำรฟำร์มสัตว์บริโภค   
(Animal Husbandry and Farm Management) 
 ปัจจัยต่างๆ ท่ีส าคญัในการเล้ียงสัตว ์พนัธ์ุสัตว ์การ
ปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์การจดัการโรงเรือนเล้ียงสัตว ์อาหารสัตว์
และการจดัการดา้นอาหารสตัว ์และระบบการเล้ียงปศุสตัวช์นิด
ต่างๆ 
 Important factors in animal husbandry; breed and 
breeding system; housing management; feed and feeding 
management; animal husbandry system 
 
145-221    2((1)-3-2) 
พฤตกิรรมสัตว์และกำรควบคุมบงัคบัสัตว์   
(Animal Behavior and Restraint) 
 ธรรมชาติของสัตวเ์ล้ียงเป็นเพื่อน สัตวบ์ริโภค และ
สตัวป่์า พฤติกรรมการผสมพนัธ์ุ การตั้งทอ้ง การคลอดและการ
เล้ียงลูก การเรียนรู้ของลูกสัตวแ์ละพฤติกรรมสังคม การเตรียม
ความพร้อม วิธีการเขา้หา การบงัคบัสัตวอ์ยา่งถูกตอ้งตามหลกั
จรรยาบรรณของสัตวแพทยแ์ละสวสัดิภาพสัตว ์ความผิดปกติ
ของพฤติกรรมและการแกไ้ข 
 Nature of companion animals, food animals, and 
wildlife; behavior of mating, gestation, parturition, maternity, 
learning and social behavior; preparation, approaching and 
restraining methods with veterinary ethics and animal welfare, 
behavior problem and dealing 
 
145-223   กำรจดักำรสัตว์ทดลอง  2((2)-0-4) 
(Laboratory Animal Management) 
 ชนิดและสายพัน ธ์ุสัตว์ทดลอง ระบบการเล้ียง
สัตวท์ดลอง การจดัการอาคารสถานท่ี ห้องเล้ียง กรง วสัดุรอง
นอน อาหารและอุปกรณ์ให้อาหาร การขยายพนัธ์ุเพื่อให้ได้
คุณภาพพนัธ์ุคงท่ี กฎ 3R ในการใชส้ัตวท์ดลอง เทคนิคท่ีใชก้บั
สัตว์ทดลองและการใช้สัตว์เพื่อการวิจัย สวัสดิภาพสัตว ์
คุณธรรม จริยธรรม ต่อสัตว ์การศึกษาเอกสารทางวทิยาศาสตร์
เก่ียวกบัสตัวท์ดลอง 
 Types and species of laboratory animals; system of 
the care of laboratory animal; management of premise, cage, 
bedding material, feed and feeder;  breeding to maintain stable 
quality; 3 Rs’ rules for laboratory animals; using techniques 

for laboratory animals and laboratory animal research; 
animal welfare, moral and ethics; scientific paper study 
regarding laboratory animals 
 
145-230    3((2)-3-4) 
จุลชีววทิยำทำงสัตวแพทย์ 1: แบคทเีรียและรำ  
(Veterinary Microbiology 1: Bacteria and Fungi) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-114 
 แบค ที เรี ยและรา ท่ี ส าคัญ ท างสั ต วแพท ย ์
คุณสมบัติและการจ าแนกเช้ือ การเพ่ิมจ านวนและการ
เพาะเล้ียง ความรุนแรง การติดต่อ ระบาดวิทยา และพยาธิ
ก าเนิด การวินิจฉัยแบคทีเรียและรา การควบคุมและ
ป้องกนัโรค จุลินทรียแ์ละการเกิดโรคอุบติัซ ้ าและโรคอุบติั
ให ม่  ก ารวิ นิ จฉั ยการ ติด เช้ื อแบค ที เรียและราท าง
ห้องปฏิบติัการ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ การเก็บตวัอยา่ง 
การเพาะและแยกชนิดเช้ือ การทดสอบความไวยาและการ
ควบคุมการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์
 Important bacteria and fungi in veterinary 
medicine; general properties and classification; 
cultivation; virulence mechanisms; transmission, 
epidemiology and pathogenesis; microbial diagnosis; 
control and prevention; microbial and emerging 
infectious diseases (EID) and re-EID; diagnostic 
laboratory for bacterial and fungal infections; media 
preparation, sample collection, culture and isolation; drug 
sensitivity test and control of microbial contamination 
 
145-231    2((2)-0-4) 
จุลชีววทิยำทำงสัตวแพทย์ 2: ไวรัส   
(Veterinary Microbiology 2: Viruses) 
 ไวรัสท่ีส าคญัทางสัตวแพทย ์คุณสมบติัของเช้ือ 
การจดัหมวดหมู่ การเพ่ิมจ านวนและการจ าแนกเช้ือ ความ
รุนแรง การติดต่อ ระบาดวิทยา และพยาธิก าเนิด การเก็บ
ตวัอยา่ง การแยกเช้ือไวรัส การใชเ้ซลลเ์พาะเล้ียงและการ
วินิจฉัยดว้ยวิธีทางภูมิคุม้กนั การวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัส
ทางห้องปฏิบติัการ การก าจดัเช้ือ การควบคุมและป้องกนั
โรคจากไวรัส 
 Important viruses in veterinary medicine; viral 
properties, nomenclature, replication and isolation; 



virulence mechanisms; transmission, epidemiology and 
pathogenesis; sample collection, viral isolation, using of 
cultured cells and immunodiagnosis; diagnostic laboratory for 
viral infection; disinfection; prevention and control of viral 
diseases; 
 
145-232   พยำธิวทิยำทัว่ไปทำงสัตวแพทย์ 4((3)-3-6) 
(General Veterinary Pathology) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-110, 145-111, 145-212, 145-
213, 145-230 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 145-231 
 ลักษณะและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางพยาธิ
สภาพของเซลลแ์ละเน้ือเยื่อเม่ือเกิดการเสียหาย การเส่ือมสภาพ 
การตายของเซลล์ และการปรับตัว การเกิดล่ิมเลือด ความ
ผิดปกติของหลอดเลือด การเปล่ียนแปลงการไหลเวียนของ
เลือด และสภาวะช็อก การอักเสบและซ่อมแซม การติด
เช้ือจุลินทรีย ์พยาธิก าเนิดในโรคติดเช้ือ และความผิดปกติของ
ระบบอวยัวะ การเจริญผิดปกติของเซลล ์เน้ืองอกและมะเร็ง จุล
พยาธิวทิยาและการฝึกปฏิบติั  
 Characteristics and pathological changes of cells and 
tissues toward cell injury, cell degeneration, cell death, cell 
necrosis and cell adaptation; thrombosis, vascular disorders, 
alterations in blood flow and shock; inflammation and 
healing; microbial infection, pathogenesis in microbial  
diseases and disorders of organ systems; abnormal cell 
growth, tumors and cancers; histopathology and practice 
 
145-266       3((2)-3-4) 
กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้และกำรจดักำรคุณภำพน ำ้เบ้ืองต้น  
(Principle of Aquaculture and Water Quality) 
 ความส าคัญและรูปแบบของการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า 
นิเวศน์การเล้ียงสัตวน์ ้ า การเลือกชนิดและการสร้างบ่อเล้ียง
สัตวน์ ้ า ระบบการจดัการท่ีส าคญัในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เช่น 
ลูกพนัธ์ุและพ่อแม่พนัธ์ุ การอนุบาล อาหารและสุขภาพสัตวน์ ้ า 
การจดัการคุณภาพน ้ าและตะกอนดินท่ีส่งผลต่อการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ าทั้งทางดา้นกายภาพ เคมีและชีวภาพ ปัญหาของคุณภาพ
น ้ าและตะกอนดินท่ีท าให้เกิดพยาธิสภาพ ความเครียดและ
สุขภาพในสัตว์น ้ า วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การใช้
ตวัช้ีวดัทางชีวภาพในการจดัการคุณภาพน ้ าและตะกอนดิน 

 Importance of aquaculture and systems; fish 
pond ecology; selection of aquatic animals for culture and 
pond construction; optimal management systems in 
aquaculture such as seed and brood stocks; nursery, feed 
and health in aquatic animals Including water and 
sediment qualities in aquaculture encompasses physical, 
chemical and biological variables; problems of water and 
sediment quality which can cause pathological 
conditions, stresses, and health in aquatic animals; 
methods of analyzing and solving problems; application 
of biomarkers in water and sediment quality management 
 
145-315   ชีวสถิตใินกำรวจิยัทำงสัตวแพทย์     3((2)-3-4) 
(Biostatistics in Veterinary Research) 
 ชีวสถิติในการวิจัยทางสัตวแพทย์ ชนิดของ
ขอ้มูล สถิติพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การสุ่มตวัอยา่ง การ
เลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสม สถิติพาราเมตริกและสถิตินอน
พาราเมต ริก  การวิ เคราะห์ การถดถอยเชิง เส้น  การ
ประเมินผลการวิเคราะห์ทางสถิติในงานดา้นระบาดวิทยา
และงานวจิยัทางสตัวแพทย ์
 Biostatistics in veterinary research; type of data; 
descriptive statistics; inferential statistics; sampling; 
appropriate statistical analysis; parametric and non-
parametric analysis; linear regression; evaluation of 
statistical analysis in veterinary epidemiology and 
veterinary research. 
 
145-333   เภสัชวทิยำทัว่ไปทำงสัตวแพทย์ 3((2)-3-4) 
(General Veterinary Pharmacology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-114 
 หลกัเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของ
ยาในทางสัตวแพทย ์กลไกการออกฤทธ์ิ หลกัการใชแ้ละ
การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อาการไม่พึงประสงค์
และพิษของยา ขอ้ควรระวงั ขอ้หา้มใช ้การเกิดปฏิกิริยากบั
ยาอ่ืนท่ีใช้ร่วมกัน สารสมุนไพรออกฤทธ์ิทางสัตวแพทย ์
การเขียนใบสั่งยาและการปรุงยา กฎหมายและขอ้บังคบั
เก่ียวกบัการใชย้าในสตัว ์
 Principles of pharmacokinetics and 
pharmacodynamics in veterinary medicine; mechanisms 



of action; principles of rationale drug 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   ปรสิตวทิยำและกฏีวทิยำทำงสัตวแพทย์    3((3)-0-6) 
(Veterinary Parasitology and Entomology) 
 ปรสิตท่ีส าคญัทางสัตวแพทย ์หนอนพยาธิ โปรโตซวั 
ริกเก็ทเซีย สัตว์ขาข้อ ระบาดวิทยาของการติดเช้ือ รูปร่าง
ลกัษณะและวงจรชีวิต การติดต่อ และพยาธิก าเนิด การวินิจฉัย
ทางปรสิต การควบคุม ป้องกัน และการรักษาโรคท่ีเกิดจาก
ปรสิต  
 Important parasites in veterinary medicine; 
helminths, protozoa, rickettsia, arthropods; epidemiology, 
morphology and life cycle; transmission and pathogenesis; 
diagnosis of parasite; control, prevention and treatment of 
parasitic diseases 
 
145-335   วทิยำภูมคุ้ิมกนัทำงสัตวแพทย์ 3((2)-3-4) 
(Veterinary Immunology)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-231, 145-232 
 แนวคิดภูมิคุม้กนัทางสัตวแพทย ์ระบบคอมพลีเมนต ์
และภูมิคุ ้มกันแต่ก าเนิด แอนติบอด้ี การรับรู้แอนติเจน และ
ภูมิคุม้กนัจากการปรับตวั การตอบสนองต่อการติดเช้ือและส่ิง
แปลกปลอมท่ีเขา้สู่ร่างกาย ภูมิคุม้กนัในภาวะเกิดโรค ภูมิแพ ้
ภูมิไวเกิน ภูมิตา้นตนเอง และโรคภูมิคุม้กนั ภูมิคุม้กนัต่อเน้ือ
งอกและมะเร็ง วคัซีน และชีวภัณฑ์ส าหรับสัตว ์เทคนิคการ
วนิิจฉยัทางภูมิคุม้กนัและการฝึกปฏิบติั 
 Concepts in veterinary immunology; complement 
system and innate immunity; antibody and antigen 
recognition; mechanisms of host defense against infectious 
and foreign agents; immune system in disease conditions; 
allergy, hypersensitivity, autoimmunity and immunological 
diseases; immune response to tumor and cancer; vaccines and 
biological products for animals; immunological diagnostic 
techniques and practice 
 
 

145-336    1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรปรสิตวทิยำและกฏีวทิยำทำงสัตวแพทย์ 
(Laboratory of Veterinary Parasitology and 
Entomology) 
 การเก็บตวัอย่าง การเตรียมตวัอย่าง เทคนิคการ
ตรวจวนิิจฉยัปรสิตทางหอ้งปฏิบติัการ การแยกชนิดปรสิต
ภายในและภายนอกทางห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
 Collection, specimen preparation, laboratory 
diagnosis technique of parasitology; laboratory 
identification of endo- and ectoparasites; field work 
 
145-337   พษิวทิยำทำงสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
(Veterinary Toxicology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-333 
 หลกัการทั่วไปของพิษวิทยาทางสัตวแพทย ์พิษ
จลนศาสตร์และพิษฤทธ์ิวิทยา ความเป็นพิษต่ออวยัวะ พิษ
จากรังสีและสารก่อมะเร็ง พิษจากโลหะหนัก พิษจากสาร
ก าจดัแมลงและสารก าจดัศตัรูพืช พิษจากแบคทีเรียและเช้ือ
รา พิษจากส่ิงปนเป้ือนในน ้ า อาหารสัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม 
กลไกการออกฤทธ์ิความเป็นพิษ อาการทางคลินิกการ
ตรวจวินิจฉัย และการรักษาความเป็นพิษ การทดสอบทาง
พิษวิทยาในหลอดทดลองหรือนอกร่างกายสัตวแ์ละใน
สตัวท์ดลอง 
 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; mechanisms of action, toxicity, clinical signs, 
diagnosis and treatment of toxicity; toxicological testing 
in vitro and in vivo 
 
145-523   กำรจดักำรสุขภำพฝูงสัตว์ 2((2)-0-4) 
(Herd Health Management) 
 ธุรกิจการเล้ียงสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ การ
จัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มปศุสัตว์ การใช้
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวงัผลผลิต บทบาทของสัตว
แพทยใ์นการท างานในระบบการผลิตสตัว ์



 Animal raising business, animal production system, 
health and production management in livestock farms, use of 
information technology for production surveillance, the role 
of a veterinarian in working on animal production system 
 
324-108   เคมพืี้นฐำนส ำหรับวทิยำศำสตร์สุขภำพ      3(3-0-6) 
(Basic Chemistry for Health Science) 
 บทน า ปริมาณสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ พนัธะเคมี สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่
พ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเรียนในขั้นสูงใน
วชิาชีพต่อไป  
 Introduction; stoichiometry; atomic structure and 
periodic table; chemical bonding; solutions; thermodynamics; 
chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base; 
electrochemistry; nuclear chemistry: All the topics will lead to 
basic understanding in chemistry to be applied to health 
science and to the advanced related chemistry topics of 
interest. 
 
325-105   ปฏิบัตกิำรเคมมูีลฐำน 1(0-3-0) 
(Fundamental Chemistry Laboratory)  
 ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง การหาค่าความ
เป็นกรด -เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต สารละลายบัฟเฟอร์ เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟ
ของสารละลาย อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอน
ไอออนและแคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค ไฟฟ้าเคมี  
 Uncertainty of measurement; pH measurements and 
quantitative analysis by titration; buffer solution; 
thermochemistry; colligative properties of solutions; rate of 
reactions; semimicro-qualitative analysis of anions and group 
I cations; electrochemistry 
 
330-106   ชีววทิยำ 3(3-0-6) 
(Biology) 
 การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ องค์ประกอบทาง
เคมีของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์การแบ่งเซลล ์
กระบวนการสร้างพลงังานของเซลล์ เน้ือเยื่อของพืชและสัตว ์

การเจริญของสัตว ์อนุกรมวิธานของพืชและสัตว ์และการ
ท างานของระบบอวยัวะของร่างกาย นิเวศวทิยา  
 Study on basic biological science; chemical 
basis of life; cell structure and function; cell division; 
energy transformation; plant and animal tissues; animal 
development; plant taxonomy and animal taxonomy; 
biological function of animal; ecology 
 
332-124   ฟิสิกส์ส ำหรับสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
(Physics for Veterinarians)  
 กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสียง แสงและ
เลนส์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตัมและรังสี อะตอม 
นิวเคลียสและกมัมนัตภาพรังสี และรังสีไอออไนซิง  
 Mechanics; fluids; heat; sound; light and lens; 
electricity; electromangnetism; quantum and atomic 
radiation; nucleus and radioactivity; ionizing radiations 
 
332-134   ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับสัตวแพทย์ 1(0-3-0) 
(Physics Laboratory for Veterinarians)  
 การวดัและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์และ
มาตรวดัไฟฟ้า กราฟและสมการ สมบัติยืดหยุ่นของสาร 
โมเมนต์ความเฉ่ือย การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ออสซิลโลสโคป เสียงและการได้ยิน ความหนืดของ
ของเหลว เคร่ืองนบัรังสี  
 Measurement and uncertainty; electronics 
devices and multi-meters; graph and equation; elastic 
properties of materials; moment of inertia; 
electromagnetic induction; oscilloscope; sound and 
hearing; viscosity of liquid; radiation counter 
 
515-351   หลกัโภชนศำสตร์สัตว์  3(3-0-6) 
(Principles of Animal Nutrition) 
 ความส าคัญของอาหารท่ี มีต่อการผลิตสัตว ์
กระบวนการเปล่ียนแปลงของสารอาหารในร่างกายสัตว์
กระเพาะรวมและสัตวก์ระเพาะเด่ียว 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 
 
2) กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ (เลือก) 
145-405       3((2)-3-4) 
กำรจดักำรระบบรองรับกำรด ำรงชีวติของสัตว์น ำ้  
(Aquatic Life Supporting System) 
 ระบบเพ่ือรองรับการด ารงชีวติของสตัวน์ ้ า การปรับ
สมดุลของน ้ า และความคงตวัของสภาวะแวดลอ้ม การจดัการ
ของเสีย การกรอง การฆ่าเช้ือ การก าจดัสารประกอบ
ไนโตรเจนและการใหอ้ากาศ ชนิดและองคป์ระกอบของระบบ
การเล้ียงสตัวน์ ้ า การออกแบบ การสร้าง การบ ารุงรักษาและ
การแกไ้ขปัญหาในระบบการเล้ียงสตัวน์ ้ ารูปแบบระบบปิด ก่ึง
ปิดและเปิด การเสริมสร้างทกัษะของผูดู้แลระบบ การฝึก
ภาคปฏิบติัภาคสนาม  
 Life supporting system for aquatic animals; 
maintenance of balanced and stable aquatic environment; 
waste management; filtration, disinfection, de-nitrification 
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   กำรจดักำรธุรกจิสัตว์อย่ำงมืออำชีพ 3((3)-0-6) 
(Professional Animal Business Management) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 001-103 
 การเร่ิมตน้เขา้สู่ผูป้ระกอบการใหม่ส าหรับธุรกิจสตัว ์
การเรียนรู้และพฒันาองคค์วามรู้การประกอบการธุรกิจผา่น
ประสบการณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสตัวมื์ออาชีพ เรียนรู้บทบาท
และหนา้ท่ีของสตัวแพทยแ์ละการจดัการในการด าเนินธุรกิจ
สตัว ์ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของธุรกิจ สถาบนัทางธุรกิจ 
นโยบายและกลยทุธ์ องคก์รทางธุรกิจสตัว ์ กฎระเบียบและขอ้
ปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจสตัว ์ วางแผนเป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสตัวใ์หม่ภายใตก้ารสร้างมูลค่า การออกแบบธุรกิจ 
การตลาด การเขียนแผนธุรกิจ การเงิน และการจดัการธุรกิจ 
 Introduces theory, practice and research into 
starting and growing new ventures of animal business. 
Knowledge and skill development focuses on start-up 
planning as well as learning-by-doing through adaptive 

execution from professional ventures. Roles and 
responsibility of veterinarian on animal business 
management operating under business environment, 
institution, policy and strategy will be introduced. Topics 
include matching types of new venture animal business 
to entrepreneurial goals, the value creation process, 
designing business models for value, assessing market 
attractiveness, writing business plans, franchising and 
managing growth. 
 
145-407  3((3)-0-6) 
กำรวนิิจฉัยโรคข้ำงเตยีงในสุนัขและแมว  
(Bedside Diagnosis in Dog and Cat) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350 
 แนวปฏิบติัการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การ
วางแผนการตรวจวนิิจฉยั การติดตามอาการ ตลอดจนการ
ส่ือสารกบัเจา้ของสตัว ์ ของแผนกสตัวป่์วยนอก สตัวป่์วย
ใน และสตัวป่์วยวกิฤติ ของสุนขัและแมว 
 Clinical guidelines for history taking, physical 
examination, diagnostic plan, follow up, client 
communications of out-patient, in-patient department and 
critical care unit in dog and cat 
 
145-408   จกัษุวทิยำทำงสัตวแพทย์ 3((3)-0-6) 
(Veterinary Ophthalmology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350, 145-452, 145-453 
 จกัษุวทิยาทางสตัวแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
พนัธุกรรม และ โรคทางจกัษุวทิยาในมา้ การซกัประวติั
สตัวป่์วย การตรวจ การวนิิจฉยัโรค การรักษา การบนัทึก
ขอ้มูล รวมถึงการเขียนใบสัง่ยาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 Veterinary ophthalmology related to genetics 
and ophthalmologic diseases; ophthalmologic diseases; 
in horse’s history taking, ocular examination, diagnosis, 
treatment, recording including proper prescription 
writing 
 
145-410    3((3)-0-6) 
เทคโนโลยชีีวภำพทำงวทิยำกำรสืบพนัธ์ุสัตว์  
(Advanced Biotechnology of Reproduction) 



รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-212 
 การรีดเก็บน ้ าเช้ือ การตรวจประเมินและเก็บรักษา
น ้ าเช้ือ การเหน่ียวน าการเป็นสดั การแช่แขง็เซลลไ์ข่และตวั
อ่อน การผสมเทียม การผลิตตวัอ่อนในหลอดทดลอง การ
คดัเลือกเพศตวัอสุจิและตวัอ่อน การยา้ยฝากตวัอ่อน การผลิต
ตวัอ่อนทรานเจนิกส์ในสตัว ์ และเทคนิคทางชีวโมเลกลุท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 Semen collection, assessment and preservation; 
control of ovulation in female; cryopreservation of gametes 
and embryos; artificial insemination (AI); in vitro production 
(IVP); sperm and embryo sexing; embryo transfer (ET); 
transgenic animal production and its related molecular 
biology techniques 
 
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) 

รากฐานของวชิาการสตัวแพทย ์ บทบาทและหนา้ท่ีใน 
3 ดา้นหลกั คือการดูแลสุขภาพสตัว ์ การป้องกนัโรคติดต่อจาก
สตัวสู่์คนและความปลอดภยัของอาหาร สตัวแพทยแ์ละการ
ประมวลความรู้เพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพสตัว ์ สตัว
แพทยแ์ละแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว การบริหารงานสตัวแพทย์
ในภาครัฐบาลและเอกชน หนา้ท่ีสตัวแพทยใ์นระดบัชาติและ
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   พยำธิวทิยำตำมระบบทำงสัตวแพทย์ 4((3)-3-6) 
(Systemic Veterinary Pathology) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-232 
 พยาธิวทิยาของระบบอวยัวะ การเปล่ียนแปลงทาง
พยาธิของเน้ือเยือ่และอวยัวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
สตัว ์ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ตบั ระบบหายใจ หวัใจ
หลอดเลือดและระบบน ้ าเหลือง ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 
ระบบสืบพนัธ์ุ ต่อมไร้ท่อ เลือดและไขกระดูก ระบบ
ประสาทและอวยัวะรับสมัผสัพิเศษ ระบบโครงร่าง กระดูก 
ขอ้ เอน็ และผิวหนงั การเตรียมช้ินเน้ือ การชนัสูตรวนิิจฉยั
ซากและการฝึกปฏิบติั 
 Pathology of organ systems; pathological 
changes of tissue and organs in animal body systems e.g. 
alimentary, hepatobiliary, respiratory, cardiovascular and 
lymphatic, urinary, reproductive, endocrine systems, blood 
and bone marrow, nervous system and special sense 
organs, skeletal, bone, joints and tendons, integumentary 
system; tissue processing technique, diagnostic necropsy 
and practice 
 
145-341   4((4)-0-8) 
เภสัชวทิยำตำมระบบทำงสัตวแพทย์    
(Systemic Veterinary Pharmacology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-333 
 หลกัการใชย้าในสตัวอ์ยา่งสมเหตุผลตามระบบ 
คุณสมบติัทางเภสชัจลนศาสตร์ และเภสชัพลศาสตร์ตาม
ระบบการท างานของร่างกายทางสตัวแพทย ์ อาการไม่พึง
ประสงคแ์ละขอ้ควรค านึงถึงทางเภสชัวทิยาแยกตามระบบ
การท างานของร่างกาย การประเมินค่าการตกคา้งสูงสุด การ
ตกคา้งของยาในเน้ือเยือ่หรือช้ินส่วนของสตัวท่ี์น ามาบริโภค 
การประเมินความเส่ียงในส่วนของการตรวจประเมินยา และ
การตกคา้งของยาในส่ิงแวดลอ้ม 
 Rationale of systemic drug usage in animal; 
systemic pharmacokinetic and pharmacodynamic 
properties of drug in veterinary medicine; adverse 
reactions and concerns in pharmacological issues defined 
by body systemic functions; evaluation of maximum 
residue limits (MRLs); drug residue in edible tissues, risk 
assessment in aspect of drug evaluation and drug residue in 
environment 
 



145-342   พยำธิวทิยำคลนิิกทำงสัตวแพทย์ 3((2-3-4) 
(Veterinary Clinical Pathology)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340 
 การตรวจ วเิคราะห์ และแปลผลพยาธิสภาพของเลือด 
ซีร่ัม ไขกระดูก ปัสสาวะ เซลลว์ทิยา และเทคนิคชีวโมเลกลุเพ่ือ
การวนิิจฉยัโรคในสตัว ์ การทดสอบการท างานของระบบอวยัะ 
เทคนิคและการประยกุตใ์ชท้างคลินิก การวเิคราะห์และแปลผล
โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
 Laboratory examination and interpretation of 
pathological changes of blood, serum, urine, cytology and 
molecular techniques for disease diagnosis in animals; function 
test of organ systems; techniques and applications for clinical 
diagnosis; case-based discussion 
 
145-344   พนัธุศำสตร์คลนิิกทำงสัตวแพทย์ 2((2)-0-4) 
(Veterinary Clinical Genetics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 330-106 
 ชีวเคมีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม กลไกของการเกิด
โรคทางพนัธุกรรม ความผิดปกติของยนีในระดบัเซลล ์ และ
โครโมโซมทางคลินิก โรคท่ีเกิดจากยนีเด่ียว ความผิดปกติของเม
แทบอลิสมโดยก าเนิด การแสดงออกท่ีผิดปกติร่วมกบั
ส่ิงแวดลอ้ม พนัธุศาสตร์ทางเภสชัวทิยา พนัธุศาสตร์ภูมิคุม้กนั 
ปัจจยัเส่ียงและยนีท่ีไวต่อปัจจยัเส่ียง การรักษาและการป้องกนั
โรคพนัธุกรรมในสตัว ์ พนัธุศาสตร์มะเร็ง การท าแผนท่ียนีและ
การบ่งช้ียนีสาเหตขุองโรค การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางอณูชีว
โมเลกลุเพื่อตรวจวนิิจฉยัโรคพนัธุกรรมในสตัว ์ การเพาะพนัธ์ุ 
และคดัเลือกพนัธ์ุสตัว ์  
 Biochemistry of inheritance; mechanisms of genetic 
diseases; clinical cytogenetic and chromosome abnormalities; 
single-gene inheritance; inborn errors of metabolism; genotype-
environmental interaction; pharmacogenetics; immunogenetics; 
susceptible gene and risk factor; treatment and preventing of 
genetic diseases in animals; cancer genetics; gene mapping and 
disease gene identification; molecular techniques for diagnosis 
genetic diseases in animals; animal breeding and selection 
 
145-350   หลกัเวชศำสตร์ทำงสัตวแพทย์ 4(3-3-6) 
(Principles of Veterinary Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-231, 145-232, 145-333 

 หลกัการตรวจสตัวป่์วยทางคลินิกส าหรับสตัว
แพทย ์ การสร้างความสมัพนัธ์ทางวชิาชีพกบัเจา้ของสตัว ์
การซกัประวติัของสตัวป่์วย การตรวจ การวนิิจฉยัโรค การ
รักษาเบ้ืองตน้ การป้องกนั การแกไ้ขกรณีฉุกเฉิน การดูแล
สตัวป่์วยในระหวา่งการรักษาและในระยะพกัฟ้ืน การใช้
เคร่ืองมือพ้ืนฐานในคลินิก คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดูแลรักษา 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: ชุมชนพหุวฒันธรรม
สัมพนัธ์ส ำหรับสัตวแพทย์ 
(Veterinary Professional Development 2: Veterinary 
Approach to Multicultural     Community) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-170 
 บทบาทของสตัวแพทย ์ และแนวคิดสุขภาพหน่ึง
เดียว การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม มนุษยสมัพนัธ์ บทบาทผูน้ า
และการสร้างทีม เทคนิคการเขา้ชุมชนและการเรียนรู้สภาพ
ชีวติชุมชนพหุวฒันธรรม การเขา้ประชุมกลุ่มและการ
ประสานงาน การวเิคราะห์ความตอ้งการของชุมชน 
หลกัการวจิยัชุมชนเชิงปริมาณและคุณภาพ การเขียน
โครงการ การรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล การก าหนดปัญหาและ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การประเมินโครงการ การ
น าเสนอโครงการ และการท างานเป็นทีมร่วมกบัชุมชนพหุ
วฒันธรรม 
 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 
researchs; proposal writing; quantitative and qualitative 



data collection; data verification and analysis; identification 
and setting priority of problems; project assessment and 
working together with multicultural community 
 
145-374       3((3)-0-6) 
สัตวแพทย์สำธำรณสุข 1: จุลชีววทิยำทำงอำหำร   
(Veterinary Public Health 1: Food Microbiology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-230 
 จุลชีววทิยาทางอาหาร ความส าคญัและขอ้ควรค านึง
ของจุลินทรียใ์นอาหาร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และ
การเพ่ิมจ านวนของจุลินทรียใ์นอาหาร จุลินทรียใ์นอาหารหมกั 
จุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคอาหารเป็นพิษ ส่ิงปนเป้ือน
จากจุลินทรียใ์นอาหารทั้งก่อนและหลงัการแปรรูป การวเิคราะห์
อนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุมเพื่อความปลอดภยัของ
อาหาร บทบาทของสตัวแพทยสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
อาหารปลอดภยั 
 Food microbiology; important and concern of food 
microbes; factors affecting food microbial growth and 
proliferation; microbes in fermented foods, microbes in food-
borne diseases; contaminants in food before and after 
processing; hazard identification and critical control points for 
food safety; role of veterinary public health on food safety. 
 
145-424   หลกัวทิยำกำรสืบพนัธ์ุสัตว์  2((2)-0-4) 
(Veterinary Reproduction Concept) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-212 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพัน ธ์ุ  การ
ประเมินลกัษณะพ่อและแม่พนัธ์ุ พฤติกรรมการสืบพนัธ์ุ การตั้ง
ทอ้ง การคลอด การสร้างน ้ านม รวมไปถึงการรีดเก็บ และการ
ประเมินน ้ าเช้ือในสัตวช์นิดต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัทางสตัวแพทย ์
การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพทางระบบสืบพนัธ์ุพ้ืนฐาน เช่น การเก็บ
รักษาน ้ าเช้ือ การเหน่ียวน าการเป็นสัด การผสมเทียม และการ
ยา้ยฝากตวัอ่อน  
 Reproductive anatomy and physiology including 
parent breeding stock assessment; mating behavior, pregnancy, 
parturition and lactogenesis; semen collection and evaluation 
with emphasis on species considered of veterinary importance; 
basis for reproductive technologies such as semen preservation, 

estrus synchronization, artificial insemination and embryo 
transfer 
 
145-425   วทิยำกำรสืบพนัธ์ุสัตว์  3((2)-3-4) 
(Theriogenology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-212 
 สูติศาสตร์ เธนุเวชวทิยา วทิยาแอนโดร และการ
จดัการลูกสตัวแ์รกเกิด การจดัการผสมพนัธ์ุระหวา่งสตัว์
เพศผูแ้ละเพศเมีย การวนิิจฉยัการตั้งทอ้ง การดูแลสตัวต์ั้ง
ทอ้ง การจดัการการคลอดในสตัวท่ี์มีภาวะคลอดยาก และ
การดูแลลูกสตัวแ์รกเกิดในสตัวช์นิดต่างๆ ท่ีมีความส าคญั
ทางสตัวแพทย ์ รวมไปถึงกระบวนการวนิิจฉยัความไม่
สมบูรณ์พนัธ์ุในสตัวเ์พศผูแ้ละเพศเมีย   
 Veterinary obstetrics, gynecology, and andrology 
and neonatal care in animal species; breeding management 
of the male and female; pregnancy diagnosis, care of 
pregnant animals, management of parturition and dystocia, 
aspects of neonatal care in species considered of veterinary 
importance, infertility diagnosis in male and female animal 
species 
 
145-445   ทศันวนิิจฉัยทำงสัตวแพทย์  4((3)-3-6) 
(Veterinary Diagnostic Imaging) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350, 322-124 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวนิิจฉยัโดยใชภ้าพ 
เคร่ืองเอกซเรย ์ อลัตราซาวด ์ เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ และเร
โซแนนซ์แม่เหลก็ การจดัท่าทางเพ่ือถ่ายภาพทางรังสี 
ภาพรังสีปกติ ภาพรังสีท่ีผิดปกติและการแปลผล การใช้
เคร่ืองอลัตราซาวดแ์ละการแปลผล การประยกุตใ์ชรั้งสี
บ าบดัทางสตัวแพทย ์
 Diagnostic imaging modalities; X-ray, 
ultrasound, computed tomography (CT), and magnetic 
resonance imaging (MRI); radiographic positioning; 
normal/abnormal radiographs and interpretation; 
ultrasound examination and interpretation; application of 
radiotherapy in veterinary medicine 
 
145-446   วสัิญญีวทิยำในสัตว์เลก็  2(1-3-2) 
(Veterinary Anesthesiology) 



รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 
การบรรยายการประเมินสภาพสัตวแ์ละการเตรียมตวั

สัตว์ป่วย การใช้เค ร่ืองมือส าหรับให้ยาสลบ การ เฝ้าระวัง
สญัญาณชีพ ยาระงบัความรู้สึกชนิดต่าง ๆ ยาเตรียมการสลบ การ
ระงับ ป วด  ก ารน าสลบ  ก าร ป้ อ งกัน และแก้ไข ปั ญห า
ภาวะแทรกซอ้นจากการวางยาสลบ การดูแลสัตวฟ้ื์นจากยาสลบ
ในสุนขั แมวและสตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ และการฝึกปฏิบติั 

Lectures in patient evaluation and preparation, 
anesthetic equipment; patient monitoring; type of anesthetic 
agent; preoperative anesthesia; pain management; induction of 
anesthesia; critical incident during anesthesia; postoperative 
management in dog, cat, and exotic pets; practice. 
 
145-448   ออร์โธปิดกิส์ทำงสัตวแพทย์  2(1-3-2) 
(Veterinary Orthopedics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 145-445, 145-446 
 กายวิภาคศาสตร์ทางออร์โธปิดิกส์ทางสัตวแพทย ์
หลกัการศลัยกรรมทางออร์โธปิดิกส์ทางสัตวแพทยใ์นสัตวเ์ล้ียง
เป็นเพื่อน การซักประวติั การตรวจ การวินิจฉัยและการวาง
แผนการรักษา การดูแลสตัวป่์วยก่อนและหลงัผา่ตดัทางออร์โธปิ
ดิกส์ ภาวะแทรกซอ้นจากศลัยกรรม การฝึกปฏิบติัศลัยกรรมทาง
ออร์โธปิดิกส์ในสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน  
 Applied anatomy of veterinary orthopedics, principle 
of orthopedic surgery in companion animals; history taking, 
clinical examination, diagnosis and treatment planning, pre and 
post operative care for orthopedic patients; complication 
resulted from surgery; orthopedic surgery practice in 
companion animals 
 
145-451   โภชนศำสตร์คลนิิกส ำหรับสัตว์ 2((2)-0-4) 
(Clinical Nutrition for Animals)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 515-351 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 145-452, 145-453 
 โภชนศาสตร์คลินิกในสุนขั แมว สัตวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ 
และมา้ ส่วนประกอบของสารอาหารท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับความต้องการอาหารตามสรีรสภาพ การวิ เคราะห์และ
วนิิจฉยัโรคท่ีเกิดจากการขาดสมดุลของอาหาร แนวทางการปรับ
อาหารตามความตอ้งการของร่างกาย การวิเคราะห์บทเรียนโดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน  

 Clinical nutrition in dog, cat, exotic pets and 
horse; balanced nutrients for animals related to 
physiological nutrient requirements; analysis and diagnosis 
of nutritional diseases; nutrient modification to meet 
physiological requirements; problem-based discussion 
 
145-452   อำยุรศำสตร์ในสุนัขและแมว 1 3(3-0-6) 
(Canine and Feline Medicine 1) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-341, 145-350 
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม : 145-453 
 โรคของสุนขัและแมวท่ีส าคญัตามระบบต่าง ๆ ใน
โรคทางหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและล าไส้ โรคทาง
หวัใจและหลอดเลือด โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคทาง
ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ โรคตบั น ้ าดี และตบัอ่อน โรคต่อม
ไร้ท่อ โรคทางระบบกลา้มเน้ือและระบบประสาท โรคทาง
ผิวหนัง โรคตา และโรคทางระบบสืบพนัธ์ุ โดยกล่าวถึง
สาเหตุของโรค อาการ ขั้นตอนและวิธีตรวจวินิจฉัย การ
รักษาและป้องกนัโรค 
 Internal medicine in dog and cat; etiology, 
clinical signs, clinical diagnostic procedures, treatment and 
prevention of esophageal and gastrointestinal diseases, 
cardiovascular diseases, respiratory diseases, diseases of 
urinary system, hepatobiliary diseases and pancreatic 
diseases, endocrine diseases, diseases of neuromuscular 
system, skin diseases, ocular diseases and diseases of 
reproductive system 
 
145-453   อำยุรศำสตร์ในสุนัขและแมว 2 2((2-0-4) 
(Canine and Feline Medicine 2) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-341, 145-350 
 โรคของสุนขัและแมวท่ีส าคญั เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ในระบบต่าง ๆ ท่ีส าคัญ การแก้ไขภาวะความไม่สมดุลย์
ของอิเล็กโทรไลต์และความผิดปกติของกรด-เบส ความ
ผิดปกติของโรคเลือดและการถ่ายเลือด โรคติดเช้ือท่ีส าคญั
ในสุนัขและแมว มะเร็งวิทยา ความผิดปกติของโรค
พฤติกรรม โดยกล่าวถึงสาเหตุของโรค อาการ ขั้นตอนและ
วธีิตรวจวินิจฉัย การรักษาและป้องกนัโรค รวมถึงการใชย้า
ปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลในทางคลินิก  



Internal medicine in dog and cat, emergency 
medicine, correction of electrolyte imbalance and acid-base 
disorders, hematopoietic disorders and blood transfusion; 
important infectious diseases in dog and cat; oncology; 
behavioral disorders; etiology; clinical signs; clinical diagnostic 
procedures; treatment and prevention; and rational drug use of 
antimicrobial agents in clinical field 
 
145-455   ศัลยศำสตร์สัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน 4(3-3-6) 
(Companion Animal Surgery) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 
 หลกัพ้ืนฐานทางศลัยศาสตร์ในสุนขัและแมว หลกัการ
ปลอดเช้ือส าหรับการผ่าตดั การใชเ้คร่ืองมือผ่าตดั วสัดุเยบ็ การ
เยบ็ และการผูกเง่ือน ศลัยกรรมของระบบต่าง ๆ ของร่างกายใน
สุนัข แมว และสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษ ยกเว ้นระบบโครงร่าง
กลา้มเน้ือ เส้นเอ็น ข้อต่อ กระดูก และประสาท การดูแลสัตว์
ป่วยหลงัการผา่ตดั และการฝึกปฏิบติั 
  Principles of dog and cat surgery; surgical asepsis, 
surgical instrumentations, suture material, suture pattern, 
ligation and suture technique devices; surgical treatment of 
body systems in dogs, cats, and exotic pets except 
musculoskeletal system, tendons, joints, bone and nervous 
system; post-operative care; surgical practice. 
 
145-461   เวชศำสตร์สัตว์เคีย้วเอื้อง  4((4)-0-8) 
(Ruminant Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
 หลกัการส าคญัในเวชศาสตร์ของสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก น าองค์ความรู้พ้ืนฐานทางการจดัการฟาร์ม
สัตว์ พยาธิวิทยา ระบบสืบพันธ์ุ ภูมิคุ ้มกัน อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์เบ้ืองต้นมาวางแนวทางในการจัดการ การรักษา 
ป้องกนั ควบคุม และ/หรือการก าจดัโรคส าหรับสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง
ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ได ้ 
 Core competences in medicine of large and small 
ruminants; by building on previous knowledge in animal 
husbandry, pathology, reproduction, immunology, principal 
medicine and surgery; principles of veterinary treatment, 
prevention, control and/or eradication of large and small 
ruminant species. 

145-463   เวชศำสตร์สุกร 3((3)-0-6) 
(Swine Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
 โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสุกร โรค
ท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต โรค
จากการจัดการ โรคและความผิดปกติของระบบสืบพนัธ์ุ 
สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกัน การ
แกปั้ญหาการจดัการผลิตในฟาร์ม การวเิคราะห์บทเรียนโดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 Important infectious and non-infectious diseases 
of swine; diseases caused by bacteria, fungal, viral and 
parasite infections; diseases caused by mismanagement; 
diseases and disorders of reproductive system; etiology, 
epidemiology, pathogenesis, clinical sign, diagnosis, 
treatment, control and prevention; solving production 
management problem; problem-based discussion 
 
145-464   เวชศำสตร์สัตว์ปีกเพ่ือกำรบริโภค 3(3-0-6) 
(Poultry Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-220, 145-232, 145-340, 145-
350 
 โรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสตัวปี์ก โรคท่ี
มีสาเหตุจากการจัดการหรือความผิดปกติทางโภชนาการ 
โรคไวรัส แบคทีเรีย รา ปรสิต โรคท่ีเกิดจากหลายปัจจัย
ร่วมกนั และอ่ืน ๆ สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด อาการ
ทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและ
ป้องกนั 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 
 
145-465   เวชศำสตร์สัตว์น ำ้เพ่ือกำรบริโภค 3(2-3-4) 
(Food Aquatic Animal Medicine)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350, 145-266 



 โรคส าคัญในสัตว์น ้ าเพ่ือการบริโภค สาเหตุ พยาธิ
วิทยา อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุม
และป้องกนัโรค ระบบภูมิคุม้กนัในสัตวน์ ้ า  พิษวิทยาในสัตวน์ ้ า 
การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และการฝึก
ปฏิบติัเวชศาสตร์สตัวน์ ้ าเพ่ือการบริโภค 
 Important diseases in food aquatic animals; etiology, 
pathology, clinical signs, diagnosis, treatment and prevention; 
aquatic animal immunity; aquatic toxicology; rational drug use 
in aquaculture; clinical practice in food aquatic animal 
medicine 
 
145-472       2((2)-0-4) 
เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 3: กฎหมำยและจรรยำบรรณ  
(Veterinary Professional Development 3: Orientation of 
Law and Ethics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-170, 145-371 
 กฎหมายและประเภทของกฎหมาย กฎหมาย และ
พระราชบญัญติัเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพสัตวแพทย ์จรรยาบรรณและ
องค์กรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย ์จริยธรรม ทัศนคติ บทบาท
ของ 
สัตวแพทยแ์ละความรับผิดชอบต่อสังคม นิติวิทยาศาสตร์ทาง
สัตวแพทย ์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 
 
145-473       1((1)-0-2) 
เสริมสร้ำงวิชำชีพสัตวแพทย์ 4: กำรเข้ำสู่คลินิกและกำรส่ือสำร
ทำงกำรสัตวแพทย์ 
(Veterinary Professional Development 4: Clinical Approach 
and Applied Communication) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-350 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัตวแพทยแ์ละเจา้ของสัตว ์การ
ส่ือสารเพื่อการซกัประวติั การอธิบายภาวะเจ็บป่วยของสตัวแ์ละ
การพยากรณ์โรค การส่ือสารในสถานการณ์ ท่ียากต่อการ

ตดัสินใจ การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน การอธิบายการท า
การุณยฆาตและปัญหาทางจริยธรรม  

Veterinarian and animal owner relationship; 
Communication for history taking, explanation of animal 
illness and prognosis; 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 2: สุขศำสตร์กำรอำหำรและอำหำร
ฮำลำล   
(Veterinary Public Health 2: Food Hygiene and Halal 
Food 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-216, 145-374) 
 สุขศาสตร์การอาหาร ความปลอดภยัของอาหาร
จากฟาร์มถึงผูบ้ริโภค ความตอ้งการดา้นอาหารปลอดภยัใน
ระดบัสากล กระบวนการฆ่าสตัว ์สุขศาสตร์โรงฆ่าสตัว ์และ
การแปรรูปเน้ือสัตว ์ปัญหาและการแกไ้ขการปนเป้ือน การ
ตกคา้งของยา สารเคมี จุลินทรียใ์นอาหารจากสตัว ์การตรวจ 
และควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ อาหารจากสตัวต์ามขอ้ก าหนดอาหารฮาลาล 
บทบาทของสตัวแพทยใ์นกระบวนการแปรรูปอาหารขั้นตน้
และขั้นก่อนปรุงบทบาทของสัตวแพทยด์า้นสุขศาสตร์และ
การอภิบาลอาหาร การประเมินความเส่ียง ระบบคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร 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 and residue contaminations in animal-origin 
foods; inspection and control of food quality by 
Agricultural Commodity and Food Standards, Halal 
requirement for animal-origin food; veterinary roles at 
primary and secondary food processing; veterinary roles in 
food hygiene and protection; risk analysis; quality systems 
in food industry such as GMP, HACCP and ISO, etc. 
 
145-547   ทนัตกรรมทำงสัตวแพทย์  2(1-3-2) 
(Veterinary Dentistry) 



รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-445, 145-446 
 กายวิภาคการท างานของช่องปากและฟัน การสร้าง
แผนภาพทางทันตกรรม อุปกรณ์ท าฟัน รังสีวิทยาทันตกรรม 
โรคปริทันต์และการรักษา การดูแลสุขภาพช่องปาก การขูด
หินปูนและขดัฟัน การใชย้าอย่างสมเหตุสมผล การให้ยาระงบั
ความรู้สึก ยาลดปวดและการดูแลหลงัผ่าตดั การถอนฟัน และ
การใหค้วามรู้แก่เจา้ของสตัว ์

Oral and dental functional anatomy; dental charting; 
dental equipment; dental radiology; periodontal diseases and 
treatment; dental care, dental scaling and polishing; rational 
drugs use, anesthesia, analgesia drugs and post-surgical care; 
tooth extraction and animal owner education 
 
145-549   เภสัชวทิยำคลนิิกทำงสัตวแพทย์ 1(0-2-1) 
(Veterinary Clinical Pharmacology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-341 
 เภสัชวิทยาคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกับการประยุกต์ใชเ้ภสัช
ภณัฑใ์นทางสตัวแพทย ์การวเิคราะห์การ  ใชย้าในสตัว ์การเลือก
ยา ขนาดยา วิธีการให้ยา ระยะหยุดยา และการเขียนใบสั่งยา 
แนวทางความก้าวหน้าของเภสัชวิทยาคลินิก เภสัชวิทยาบน
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, withdrawal period and 
prescription; trends in veterinary pharmacology, drug therapy 
based on genetic, body condition, age, disease and disorder of 
animals; problem based learning 
 
145-554   เวชศำสตร์สัตว์เลีย้งชนิดพเิศษ 2((2)-0-4) 
(Exotics Animals Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
 โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสตัวเ์ล้ียงชนิด
พิเศษ โรคในสัตว์สะเทินน ้ าสะเทินบก สัตว์เล้ือยคลาน นก
สวยงาม สัตวฟั์นแทะ และสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนมอ่ืน ๆ โรคจาก
ปัญหาโภชนาการ สาเหตุ อาการ การตรวจวนิิจฉยั การรักษาและ
ป้องกนั การจดัการสุขภาพ โปรแกรมการก าจดัพยาธิและการท า
วคัซีน 

 Important infectious and non-infectious diseases 
in exotic animals; 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 
 
145-556   เวชศำสตร์และศัลยศำสตร์ม้ำ 2(2-0-4) 
(Equine Medicine and Surgery) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
 โรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือท่ีพบบ่อยในมา้ ปัญหา
เก่ียวกับขาและกีบ ปัญหาทางด้านระบบสืบพนัธ์ุ ปัญหา
โภชนาการ ปัญหาท่ี เกิดจากการจัดการผิดพลาด โดย
กล่าวถึงสาเหตุ พยาธิก าเนิด อาการ การตรวจวินิจฉัย การ
รักษาและการควบคุมป้องกนัโรคในมา้ การจดัการสุขภาพ 
โปรแกรมการก าจดัพยาธิและการท าวคัซีน ระบบการเล้ียง
และการจดัการ หลกัการศลัยกรรมในมา้ และการดูแลหลงั
ผา่ตดั  

Common infectious and non-infectious diseases, 
lameness, reproductive, nutritional and mismanagement 
problems which defining on cause, pathogenesis, clinical 
sign, diagnosis, treatment, prevention and control in horse; 
health management, anti-parasitic treatment and 
vaccination programs; rearing system and management; 
principle equine surgery and post-operative care. 
 
145-557   เวชศำสตร์กำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำ 2((2)-0-4) 
(Wildlife Conservation Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
 หลกัการส าคญัในเวชศาสตร์การอนุรักษ์สัตวป่์า 
องค์ความ รู้ พ้ื นฐานทางพยาธิวิท ยา ระบบ สืบพัน ธ์ุ 
นิเวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิคุม้กนั อายรุศาสตร์
และศัลยศาสตร์เบ้ืองตน้ในสัตวป่์า การจัดการและรักษา
ส าหรับสัตวป่์า หลกัการจดัการสัตวป่์าเพื่อการอนุรักษส์ัตว์
ป่าและนิเวศวทิยา 
 Conservation medicine of wildlife species; 
pathology, reproduction, ecology and natural resources, 
immunology, principal medicine and surgery in wildlife; 
principles of veterinary management and treatment of 



wildlife species; wildlife management, medicine, conservation 
and ecology in wildlife. 
 
145-558       2(2-0-4) 
เวชศำสตร์สัตว์ในสถำนแสดงสัตว์น ำ้และปลำสวยงำม  
(Aquarium Animal and Ornamental Fish Medicine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  145-340, 145-350, 145-266 
 โรคส าคัญในสัตว์ในสถานแสดงสัตว์น ้ า และปลา
สวยงาม สาเหตุ พยาธิวิทยา อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย 
การรักษา การควบคุมและป้องกนัโรค ชีววิทยาและพฤติกรรม
สัตวใ์นสถานแสดงสัตวน์ ้ า การจบับังคบั การผ่าตดั การระงับ
ความรู้สึก การจดัการแผล การจัดการสุขภาพและการควบคุม
โรคในสถานแสดงสตัวน์ ้ า 

Important diseases in aquarium animals and 
ornamental fish; etiology, pathology, clinical signs, diagnosis, 
treatment and prevention; biology and animal behavior of 
aquarium animals; restraint; surgery; anesthesia and analgesia; 
wound management; health management and disease control in 
aquarium 
 
145-568   วสัิญญีและศัลยศำสตร์สัตว์บริโภค 3(2-3-4) 
(Food Animal Surgery and Anesthesia) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 
 ศลัยกรรมในสตัวบ์ริโภค สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง สุกร และสตัว์
ปีก การพิจารณาเพื่อการท าศัลยกรรม การประเมินสภาพสัตว ์
การวางแผนศัลยกรรมและการเตรียมตวัสัตว ์การใช้เคร่ืองมือ 
วสัดุเยบ็ รูปแบบการเยบ็ การผูกปม และการห้ามเลือด ชนิดของ
แผลและการรักษา ศลัยกรรมในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง สุกรหรือสัตวปี์ก
เพ่ือการบริโภค ยกเวน้ระบบโครงร่างกลา้มเน้ือ เส้นเอ็น ขอ้ต่อ
และกระดูก การดูแลสัตวป่์วยหลงัการท าศลัยกรรม การแกไ้ข
ภาวะแทรกซ้อนจากศลัยกรรม การให้ค  าแนะน าแก่เจา้ของสัตว์
ป่วย และการฝึกปฏิบติั 
 Surgical procedures in food animals; ruminants, pigs 
and poultry; presurgical 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 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 
 
145-576       3((3-0-6) 
สัตวแพทย์สำธำรณสุข 3: โรคสัตว์สู่คนและสุขภำพหนึ่ง
เดยีว   
(Veterinary Public Health 3: Zoonoses and One Health) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-464, 145-463, 145-461 
 สาธารณสุขท่ี เก่ียวข้องกับ คุณภาพชีวิต  และ
สุขภาพ ตามแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ซ่ึงประกอบดว้ยองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพมนุษย ์สุขภาพสัตว ์และสุข
ภาวะส่ิงแวดลอ้ม ระบาดวิทยา การป้องกนั การควบคุม การ
เฝ้าระวงั การตรวจวินิจฉัย การจัดการ บทบาทและหน้าท่ี
ของสัตวแพทยต์่อโรคติดต่อระหวา่งมนุษยแ์ละสตัว ์ขอ้ควร
ค านึงถึงในสุขภาวะส่ิงแวดลอ้มและพิษวิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
อนัประกอบดว้ย สาเหตุ ปัญหา การประเมินความเส่ียง การ
จัดการความเส่ียง กฎหมายและมาตรการควบคุมปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น อากาศ น ้ า อาหาร ท่ีอยู่อาศยั ของเสียจาก
การเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ การวิเคราะห์บทเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
 Public health involving life quality, health 
quality in terms 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 : 145-315, 145-461, 145-463, 145-
464 
 หลกัการพ้ืนฐานวทิยาการระบาดทางการสตัว
แพทยแ์นวคิดของการเกิดโรคและตวัก าหนดการวดัการเกิด
โรคและความถ่ีของการเกิดโรค รูปแบบของการศึกษาทาง



วทิยาการระบาด การตรวจวนิิจฉยัและคดักรองโรค การเก็บ
ตวัอยา่งและการค านวนจ านวนตวัอยา่งทางวทิยาการระบาด การ
สอบสวนและการเฝ้าระวงัโรค การป้องกนัและควบคุมโรค การ
น าเสนอขอ้มูลทางวทิยาการระบาดและการประยกุตใ์ชว้ทิยาการ
ระบาดในทางสาธารณสุข 
 Principles of veterinary epidemiology, concepts of 
disease occurrence and determinants; measurement of disease 
occurrence and frequency; types of epidemiological studies; 
screening and diagnostic test; epidemiological samplings and 
sample size determinations; outbreak investigation and disease 
surveillance; disease prevention and control; epidemiological 
data presentation and application of epidemiology in public 
health 
 
890-173   ภำษำองักฤษระดบัอำชีพทำงสัตวแพทย์ 3((3)-0-6) 
(Professional English for Veterinary Medicine)  
 ค าศพัท ์ ประโยค และการส่ือสารส าหรับสตัวแพทย ์
การซกัประวติัสตัวป่์วย การส่ือสารกบัเจา้ของสตัว ์ การเขียน
อาการ การวนิิจฉยั และการรักษาในทะเบียนประวติัสตัวป่์วย  
 Vocabulary, sentences, and expressions for veterinary 
practitioners; taking a clinical history, asking for past accidents 
and sickness; telling the owner what to do, writing about 
symptoms; diagnostic examination and treatment in the record 
 
3.2) คลนิกิปฏบิัต ิ
145-559    3((1)-6-2) 
ทกัษะกำรแก้ปัญหำทำงคลนิิกในสัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน   
(Clinical Problem-Solving Skills in Companion Animals) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-424, 145-425, 145-452, 145-453, 
145-445, 145-446, 145-547, 145-448, 145-455 
 การบูรณาการความรู้ท่ี มีในโรคสัตว์เล้ียงและการ
จดัการสัตวเ์ล้ียง ท่ีเก่ียวกบัการ ซกัประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจ
และแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค และวางแผนการ
แก้ปัญหา โดยการรักษาอย่างสมเหตุสมผล ควบคุมและป้องกัน
โรค 
 Integration of knowledge on companion animal 
diseases and management related to disease investigation, 
hypothesis creation, finding solution through laboratory 

examination, diagnosis and planning for problem solving by 
rational treatment, control and prevention 
 
145-567     1(0-3-0) 
กำรบูรณำกำรทำงสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหำปศุสัตว์   
(Clinical Problem Solving and Integration for Livestock)  
 การบูรณาการความรู้ท่ีมีในสัตวป์ศุสัตว ์ประกอบ
กบัการศึกษาด้วยตนเองในหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกับ
การวเิคราะห์ปัญหาหรือโรค การตั้งสมมติฐาน การหาค าตอบ
จากการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยปัญหา หรือ
โรค และวางแผนการแก้ปัญหาโดยการรักษา ควบคุมและ
ป้องกนั 
 Integration of previous veterinary knowledge on 
livestock animals with new knowledge gained through self-
directed learning on the given topics related to problem or 
disease investigation, hypothesis creation, finding solution 
through laboratory examination, diagnosis and planning for 
problem solving by treatment, control and prevention 
 
145-584   คลนิิกปฏิบัตม้ิำ 2(0-4-2) 
(Clinical Practice in Equine) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-556 
 ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและสูติกรรมในม้า การควบคุม
บงัคบัสัตวท่ี์เหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและ
ป้องกนัโรค การจดัการฟาร์ม การฝึกปฏิบัติอยา่งมีคุณธรรม
และจริยธรรม 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 
 
145-590   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เคีย้วเอื้อง 1 3(0-6-3) 
(Clinical Practice in Ruminant 1) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-461, 145-
425, 145-568 



 ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายรุกรรม ศลัยกรรมและสูติกรรมในสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่ท่ี
เน้นศึกษาในโค การควบคุมบังคับสัตวอ์ย่างเหมาะสม การให้
ค  าแนะน าในการควบคุมและป้องกนัโรค การจดัการฟาร์มและการ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 Practice in clinical examination, diagnosis, medical, 
surgical and theriogenological treatment in 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 
 
145-592   คลนิิกปฏิบัตสุิกร 3(0-6-3) 
(Clinical Practice in Swine) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-463, 145-424, 
145-425 
 ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายรุกรรม ศลัยกรรมหรือสูติกรรมในสุกร การควบคุมบงัคบัสัตว์
อย่างเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและป้องกันโรค 
การจดัการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบัติ
อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 Practice in clinical examination,diagnosis, medical, 
surgical or theriogenological treatment in swine; appropriate 
approach and restraint; giving an advice on disease control and 
prevention; farm management and economic evaluation; practice 
with moral and ethics 
 
145-595   .  3(0-6-3) 
คลนิิกปฏิบัตกิำรชันสูตรซำกและกำรวนิิจฉัย   
(Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic Laboratory) 
 ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างช้ินเน้ือ การผ่าซากเพ่ือ
วินิจฉัยพยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า และการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา 
การวิเคราะห์และแปลผลจากประวติัทางคลินิกและการรักษา การ
สรุปผลทางพยาธิวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เพ่ือการวินิจฉยัโรคขั้นสุดทา้ย ในกลุ่มโรคของสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน 
ปศุสัตว์ สัตว์สวนสัตว์ หรือสัตว์ทดลอง โดยฝึกปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม การวิเคราะห์บทเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

 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, zoo or 
laboratory animals; practice with moral and ethics; problem-
based discussion 
 
145-680   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เลก็ 1 3(0-6-3) 
(Clinical Practice in Small Animals 1)   
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-452, 145-
453, 145-445, 145-446, 145-448, 145-455, 145-451 
 ปฏิบัติการซักประวติั ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย 
การรักษา การติดตามผลการรักษาในทางคลินิก การฝึกปฏิบติั
ทกัษะและประมวลความรู้ต่าง ๆ และพิเคราะห์โรคในทางอายุ
รกรรม สูติกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สัตวป่์วยวิกฤติ และสัตว์
ป่วยใน รวมถึงฝึกการส่ือสารกับเจ้าของสัตว์ โดยการฝึก
ปฏิบติัเป็นไปตามคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณและ
แห่งวชิาสตัวแพทย ์
 Practice for history taking physical examination 
diagnosis treatment and follow up in small animal clinic, 
integration of clinical skills, knowledge and diagnostic skills 
in veterinary medicine, theriogenology, emergency and 
critical patients and in-patient care and client 
communications with veterinary moral and ethics 
 
145-685   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เลก็ 2 4(0-8-4) 
(Clinical Practice in Small Animals 2) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-452, 145-
453, 145-445, 145-446, 145-448, 145-455, 145-451 
 ฝึกปฏิบติัการประเมินสภาพสตัวแ์ละการเตรียมตวั
สตัวป่์วย การเลือกใชย้าสลบให้เหมาะสมกบัสัตวป่์วย การเฝ้า
ระวงัสัญญาณชีพ การดูแลสัตวฟ้ื์นจากยาสลบ การวางแผน
การรักษาทางศลัยกรรม การท าศัลยกรรม การดูแลสัตวป่์วย
ภายหลงัการผา่ตดั และทศันวนิิจฉยั  
 Practice in patient evaluation and preparation; 
selecting anesthetic agents; patient monitoring; postoperative 
management; planning surgical treatment; surgery; post-
operative care; diagnostic imaging. 



145-681   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เลีย้งชนิดพเิศษ 1(0-2-1) 
(Clinical Practice in Exotic Pets) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-554 
 ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรมหรือสูติกรรมในสัตวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ การ
ควบคุมบงัคบัสัตวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการเล้ียง
ดู การจดัการ การควบคุมและป้องกนัโรค 
 Practice in clinical examination, diagnosis, medical, 
surgical or theriogenological treatments in exotic pets; 
appropriate approach and restraint; giving an advice on care and 
management; disease control and prevention 
 
145-682     1(0-2-1) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตว์สวนสัตว์ สัตว์ป่ำและกำรอนุรักษ์   
(Clinical Practice in Zoo, Wildlife and Conservation) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-457 
 ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายรุกรรม ศลัยกรรมหรือสูติกรรมสัตวส์วนสตัวแ์ละสตัวป่์า การ
ควบคุมบังคับสัตว์ได้อย่างเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการ
ควบคุมและป้องกันโรค การจัดการสวนสัตว์ และการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Practice in clinical examination, diagnosis, medical, 
surgical or theriogenological treatments in zoo and wildlife; 
appropriate approach and restraint; giving an advice on disease 
control and prevention; zoo and environmental management 
 
145-691   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์เคีย้วเอื้อง 2 3(0-6-3) 
(Clinical Practice in Ruminant 2) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-461, 145-425, 
145-568 
 ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทาง
อายุรกรรม ศลัยกรรมและสูติกรรมในสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดเล็กท่ี
เนน้ศึกษาในแพะ แกะ การควบคุมบงัคบัสัตวอ์ยา่งเหมาะสม การ
ให้ค  าแนะน าในการควบคุมและป้องกนัโรค การจดัการฟาร์มและ
การประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบติัอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 Practice in clinical examination, diagnosis, medical, 
surgical and theriogenological treatment in 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 
 
145-693   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์ปีกเพ่ือกำรบริโภค 3(0-6-3) 
(Clinical Practice in Poultry) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 145-220, 145-232, 145-340, 145-
350, 145-464 
 ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ทางอายรุกรรมในสตัวปี์กเพ่ือการบริโภค อนัประกอบดว้ย ไก่ 
เป็ด หรือสัตวปี์กชนิดอ่ืนท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ การ
ควบคุมบงัคบัสัตวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการ
ควบคุมและป้องกนัโรค การจดัการฟาร์มและการประเมินผล
ทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบติัการอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 Practice in clinical examination, diagnosis, 
medical treatments in poultry including chicken, duck or 
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   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์น ำ้ 3(0-6-3) 
(Clinical Practice in Aquatic Animals)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-266, 145-465, 145-558 
 ฝึกปฏิบติัการตรวจทางคลินิกในสัตวน์ ้ า การเก็บ
ตวัอยา่งจากสัตวน์ ้ าและส่ิงแวดลอ้ม ชนัสูตร การวินิจฉัยโรค 
การรักษาทางอายุรกรรม การจับบังคับสัตว์ การระงับ
ความรู้สึก และศัลยกรรม การจัดการสุขภาพสัตวน์ ้ าในการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าหรือสภาพแวดลอ้มท่ีถูกคุมขงั แกปั้ญหาใน
ระบบการเล้ียงสตัวน์ ้ า 
 Practice in clinical examination in aquatic 
animals; sample collection from both in animal and 
environment; necropsy; diagnosis; medical treatment; 
restraint; anesthesia and surgery; aquatic animal health 
management in aquaculture or captive environment; problem 
solving in aquaculture systems 
 
 



145-696     3(0-6-3) 
คลนิิกปฏิบัตสัิตวแพทย์สำธำรณสุขปฏิบัตกิำร  
(Clinical Practice in Veterinary Public Health Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 145-374, 145-475, 145-576, 145-577 
 ป ฏิบั ติ ก ารท างสั ต วแพทย์ส าธ ารณ สุขภายใต้
แนวความคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย ์จุล
ชีววิทยาทางอาหาร อนัประกอบด้วย การวิเคราะห์การปนเป้ือน
จุลินทรีย์ในอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้อง
ควบคุม สุขศาสตร์การอาหาร กระบวนการผลิตอาหารท่ีมาจาก
สตัว ์
 Laboratories of veterinary public health in term of 
“One world One health concept”, veterinary epidemiology, food 
microbiology including analysis of microbial contamination in 
food, hazard analysis and critical control points, food hygiene, 
animal food production processes. 
 
145-697     3(0-6-3) 
สัมมนำและงำนวจิยัทำงวทิยำศำสตร์สัตวแพทย์   
Seminar and Research in Veterinary Science 
 การค้นควา้หาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การวิจัยท างวิท ยาศ าสต ร์สั ต วแพทย์ ก าร เขี ยนข้อ เสน อ
โครงการวิจัย การวางแผนกระบวนการวิจยั การด าเนินการวิจัย
ตามแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ
น าเสนอโดยใชโ้สตทศันูปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมของนกัวจิยั 
 Literature review; research in veterinary science; 
research proposal; experimental design; appropriate research 
conduct; data analysis; writing a report or a manuscript; research 
presentation by using audiovisual equipment and computer 
software; morals and ethics for researcher 
 
ค. หมวดวชิำเลือกเสรี 
 
ง. กำรฝึกงำน  
145-309   กำรฝึกงำนทัว่ไป 180 ช่ัวโมง 
(General Training) 
 ฝึกงานในฟาร์มเล้ียงสตัวข์องภาครัฐหรือเอกชน สถาน
บ ารุงพัน ธ์ุสัตว์ เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานสัตวแพทย์ สังคม 

ความสามารถ และความรับผิดชอบของนักศึกษาด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 General training at animal farms of public and 
private organizations to develop basic veterinary knowledge, 
interpersonal skills, competency and responsibility through 
real working experiences. 
 
145-409   กำรฝึกงำนเลือก 120 ช่ัวโมง 
(Selective Training) 
 เลือกฝึกงานในฟาร์มเล้ียงสตัว ์สถานพยาบาลสตัว ์
สวนสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการของสถานวิจัยขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาทักษะรู้พ้ืนฐานสัตวแพทย ์
สังคม ความสามารถ และความรับผิดชอบของนักศึกษาดว้ย
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และใชเ้วลาระหวา่งภาคฤดู
ร้อน รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 120 ชัว่โมง  
 Selective training at animal farm, veterinary 
hospital, 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 total not lesser than 120 hour 


