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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิตเป็นหลกัสูตรผลิตบณัฑิตท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้นสตัวแพทยอ์ยา่งมี
คุณภาพและคุณธรรมตามเกณฑส์มรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพส าหรับผูป้ระกอบโรคศิลปะของวชิาชีพสัตวแพทย ์ควบคู่
ไปกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข พร้อมปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ยึด
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง โดยจดัการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นการจัด
การศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) คือ การพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ผา่นกระบวนการจดัการเรียนรู้โดย
ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียนผ่านกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง รวมทั้งกระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน และสามารถเรียนรู้
ไปพร้อมกบัการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 สามารถบูรณาการความรู้แบบองคร์วมในการดูแลสุขภาพสตัว ์อาหารปลอดภยั และสุขภาพหน่ึงเดียว ไปประยกุต์
ใชไ้ด ้
PLOs 2 สามารถปฏิบติังานดา้นสตัวแพทยไ์ดส้อดคลอ้งกบับริบทการเล้ียงสตัวใ์นสงัคมพหุวฒันธรรมภาคใต ้
PLOs 3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางระบาดวทิยาและงานวจิยัดา้นสตัวแพทยเ์พื่อการปฏิบติัวชิาชีพ 
PLOs 4 มีทกัษะ การด าเนินชีวิต เพ่ือการท างานเป็นทีมและการอยูร่่วมกนัเพ่ือประโยชนสุ์ขของสงัคม 
PLOs 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนประพฤติตนตามหลกัประโยชนเ์พ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจ
ท่ีหน่ึง 
PLOs 6 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ปฏิบติังาน การส่ือสาร น าเสนอและออกแบบการบริหาร
จดัการ 
PLOs 7 มีความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัสตัว ์
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  240 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King's Philosophy and Sustainable Development   
145-109  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
  Health for All 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  5 หน่วยกติ 
895-001  พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
950-102  ชีวติท่ีดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2)  
 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั  4 หน่วยกติ 
142-121  โลกแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
 The Future Earth 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  4 หน่วยกติ 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข  2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Essential English 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
  Everyday English 
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
  English on the Go 
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4) 



 English for Academic Success 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
xxx-xxx เลือกจากกลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬา  2((2)-0-4) 
 Physical Education 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  204 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ (บังคบั)  73 หน่วยกติ 
145-110 โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์1  5(3-6-6) 
 Structure and Function of Animal Body 1 
145-111 โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์2  5(3-6-6) 
 Structure and Function of Animal Body 2 
145-212 โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์   5(3-6-6) 
 Structure and Function of Animal Body 3 
145-213 โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์4  4((2)-6-4) 
 Structure and Function of Animal Body 4 
145-114 ชีวเคมีทางสตัวแพทย ์  3((2)-3-4) 
 Veterinary Biochemistry 
145-216 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยฮีาลาลทางสตัวแพทย ์  1((1)-0-2) 
 Veterinary Halal Science Technology 
145-220 การเล้ียงสตัวแ์ละการจดัการฟาร์มสตัวบ์ริโภค  2((2)-0-4) 
 Animal Husbandry and Farm Management 
145-221 พฤติกรรมสตัวแ์ละการควบคุมบงัคบัสตัว ์  2((1)-3-2) 
 Animal Behavior and Restraint 
145-223 การจดัการสตัวท์ดลอง  2((2)-0-4) 
 Laboratory Animal Management 
145-230 จุลชีววทิยาทางสตัวแพทย ์1: แบคทีเรียและรา  3((2)-3-4) 
 Veterinary Microbiology 1: Bacteria and Fungi 
145-231  จุลชีววทิยาทางสตัวแพทย ์2: ไวรัส  2((2)-0-4) 
 Veterinary Microbiology 2: Viruses 
145-232 พยาธิวทิยาทัว่ไปทางสตัวแพทย ์  4((3)-3-6) 
 General Veterinary Pathology 
145-266 การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและการจดัการคุณภาพน ้ าเบ้ืองตน้  3((2)-3-4) 
 Principle of Aquaculture and Water Quality 
145-315 ชีวสถิติในการวจิยัทางสตัวแพทย ์  3((2)-3-4) 
 Biostatistics in Veterinary Research 
145-333 เภสชัวทิยาทัว่ไปทางสตัวแพทย ์  3((2)-3-4) 
 General Veterinary Pharmacology 
145-334 ปรสิตวทิยาและกีฏวทิยาทางสตัวแพทย ์  3((3)-0-6) 
 Veterinary Parasitology and Entomology 



145-335 วทิยาภูมิคุม้กนัทางสตัวแพทย ์  3((2)-3-4) 
 Veterinary Immunology 
145-336 ปฏิบติัการปรสิตวทิยาและกีฏวทิยาทางสตัวแพทย ์  1(0-3-0) 
 Laboratory of Veterinary Parasitology and Entomology 
145-337 พิษวทิยาทางสตัวแพทย ์   2(2-0-4) 
 Veterinary Toxicology 
145-523  การจดัการสุขภาพฝงูสตัว ์  2((2)-0-4) 
 Herd Health Management 
324-108 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
 Basic Chemistry for Health Science 
325-105 ปฏิบติัการเคมีมูลฐาน  1(0-3-0) 
 Fundamental Chemistry Laboratory 
330-106 ชีววทิยา  3(3-0-6) 
 Biology 
332-124 ฟิสิกส์ส าหรับสตัวแพทย ์  2(2-0-4) 
 Physics for Veterinarians 
332-134 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับสตัวแพทย ์  1(0-3-0) 
 Physics Lab for Veterinarians 
515-351 หลกัโภชนาศาสตร์สตัว ์  3(3-0-6) 
 Principles of Animal Nutrition 
2.2 กลุ่มวชิาชีพ (เลือก)  3 หน่วยกติ 
145-405 การจดัการระบบรองรับการด ารงชีวติของสตัวน์ ้ า  3((2)-3-4) 
 Aquatic Life Supporting System 
145-406 การจดัการธุรกิจสตัวอ์ยา่งมืออาชีพ  3((3)-0-6) 
 Professional Animal Business Management 
145-407 การวนิิจฉยัโรคขา้งเตียงในสุนขัและแมว  3((3)-0-6) 
 Bedside Diagnosis in Dog and Cat 
145-408 จกัษุวทิยาทางสตัวแพทย ์  3((3)-0-6) 
 Veterinary Ophthalmology 
145-410 เทคโนโลยชีีวภาพทางวทิยาการสืบพนัธ์ุสตัว ์  3((3)-0-6) 
 Advanced Biotechnology of Reproduction  
2.3 กลุ่มวชิาชีพ (บังคบั)  91 หน่วยกติ 
145-170  เสริมสร้างวชิาชีพสตัวแพทย ์1 : บทน าสู่วชิาชีพสตัวแพทย ์ 1((1)-0-2) 
 (เจตคติการเป็นสตัวแพทย)์ 
 Veterinary Professional Development 1: Introduction to Veterinary Medicine (Thinking Like a Veterinarian) 
145-340 พยาธิวทิยาตามระบบทางสตัวแพทย ์  4((3)-3-6) 
 Systematic Veterinary Pathology 
145-341 เภสชัวทิยาตามระบบทางสตัวแพทย ์  4((4)-0-8) 



 Systematic Veterinary Pharmacology 
145-342 พยาธิวทิยาคลินิกทางสตัวแพทย ์  3((2)-3-4) 
 Veterinary Clinical Pathology 
145-344 พนัธุศาสตร์คลินิกทางสตัวแพทย ์  2((2)-0-4) 
  Veterinary Clinical Genetics 
145-350 หลกัเวชศาสตร์ทางสตัวแพทย ์  4(3-3-6) 
 Principles of Veterinary Medicine 
145-371 เสริมสร้างวชิาชีพสตัวแพทย ์2 : ชุมชนพหุวฒันธรรมสมัพนัธ์ 2((1)-2-3) 
 ส าหรับสตัวแพทย ์
 Veterinary Professional Development 2: Veterinary Approach to Multicultural Community 
145-374  สตัวแพทยส์าธารณสุข 1: จุลชีววิทยาทางอาหาร  3((3)-0-6) 
 Veterinary Public Health 1: Food Microbiology 
145-424 หลกัวทิยาการสืบพนัธ์ุสตัว ์  2((2)-0-4) 
 Veterinary Reproduction Concept 
145-425 วทิยาการสืบพนัธ์ุสตัว ์  3((2)-3-4) 
 Theriogenology: Clinical Reproduction, Obstetrics and Neonatology 
145-445 ทศันวนิิจฉยัทางสตัวแพทย ์  4((3)-3-6) 
 Veterinary Diagnostic Imaging 
145-446 วสิญัญีวทิยาในสตัวเ์ลก็  2(1-3-2) 
 Veterinary Anesthesiology 
145-448 ออร์โธปิดิกส์ทางสตัวแพทย ์  2(1-3-2) 
 Veterinary Orthopedics 
145-451 โภชนาศาสตร์คลินิกส าหรับสตัว ์  2((2)-0-4) 
 Clinical Nutrition for Animals 
145-452 อายรุศาสตร์ในสุนขัและแมว 1  3(3-0-6) 
 Canine and Feline Medicine 1 
145-453 อายรุศาสตร์ในสุนขัและแมว 2  2((2)-0-4) 
 Canine and Feline Medicine 2 
145-455 ศลัยศาสตร์สตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน  4(3-3-6) 
 Companion Animal Surgery 
145-461 เวชศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง  4((4)-0-8) 
 Ruminant Medicine 
145-463 เวชศาสตร์สุกร  3((3)-0-6) 
 Swine Medicine 
145-464 เวชศาสตร์สตัวปี์กเพื่อการบริโภค  3(3-0-6) 
 Poultry Medicine  
145-465 เวชศาสตร์สตัวน์ ้ าเพ่ือการบริโภค  3(2-3-4) 
 Food Aquatic Animal Medicine 



145-472 เสริมสร้างวชิาชีพทางสตัวแพทย ์  : กฎหมายและจรรยาบรรณ  2((2)-0-4) 
 Veterinary Professional Development 3: Orientation of Law and Ethics 
145-473 เสริมสร้างวชิาชีพสตัวแพทย ์4 : การเขา้สู่คลินิกและการส่ือสารทางการสตัวแพทย ์  1((1)-0-2) 
 Veterinary Professional Development 4: Clinical Approach and Applied Communication 
145-475 สตัวแพทยส์าธารณสุข 2 : สุขศาสตร์การอาหารและอาหารฮาลาล  4((3)-3-6) 
 Veterinary Public Health 2: Food Hygiene and Halal Food 
145-547 ทนัตกรรมทางสตัวแพทย ์   2(1-3-2) 
 Veterinary Dentistry 
145-549  เภสชัวทิยาคลินิกทางสตัวแพทย ์   1(0-2-1) 
 Veterinary Clinical Pharmacology 
145-554 เวชศาสตร์สตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ   2((2)-0-4) 
 Exotics Animals Medicine 
145-556 เวชศาสตร์และศลัยศาสตร์มา้   2(2-0-4) 
 Equine Medicine and Surgery 
145-557 เวชศาสตร์การอนุรักษส์ตัวป่์า   2((2)-0-4) 
 Wildlife Conservation Medicine 
145-558 เวชศาสตร์สตัวใ์นสถานแสดงสตัวน์ ้ าและปลาสวยงาม   2(2-0-4) 
 Aquarium Animal and Ornamental Fish Medicine 
145-568 วสิญัญีและศลัยศาสตร์สตัวบ์ริโภค   3(2-3-4) 
 Food Animal Surgery and Anesthesia 
145-576 สตัวแพทยส์าธารณสุข  : โรคสตัวสู่์คนและสุขภาพหน่ึงเดียว    3((3)-0-6) 
 Veterinary Public Health 3: Zoonoses and One Health 
145-577 ระบาดวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนัทางสตัวแพทย ์   4((3)-3-6) 
 Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine 
890-173 ภาษาองักฤษระดบัอาชีพทางสตัวแพทย ์   3((3)-0-6) 
 Professional English for Veterinary Medicine 
2.3 กลุ่มวชิาชีพ (คลนิิกปฏบิัต)ิ  39 หน่วยกติ 
145-559 ทกัษะการแกปั้ญหาทางคลินิกในสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน   3((1)-6-2) 
 Clinical Problem-Solving Skills in Companion Animals 
145-567 การบูรณาการทางสตัวแพทย ์เพ่ือแกปั้ญหาปศุสตัว ์   1(0-3-0) 
   Clinical Problem Solving and Integration for Livestock 
145-584 คลินิกปฏิบติัมา้   2(0-4-2) 
 Clinical Practice in Equine 
145-590 คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 1   3(0-6-3) 
 Clinical Practice in Ruminant 1  
145-592 คลินิกปฏิบติัสุกร   3(0-6-3) 
 Clinical Practice in Swine 
145-595 คลินิกปฏิบติัการชนัสูตรซากและการวนิิจฉยั   3(0-6-3) 



 Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic Laboratory   
145-680 คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ลก็ 1   3(0-6-3) 
 Clinical Practice in Small Animals 1 
145-685 คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ลก็ 2   4(0-8-4) 
 Clinical Practice in Small Animals 2 
145-681 คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ     1(0-2-1) 
 Clinical Practice in Special Species 
145-682 คลินิกปฏิบติัสตัวส์วนสตัว ์สตัวป่์า และการอนุรักษ ์    1(0-2-1) 
 Clinical Practice in Zoo, Wildlife and Conservation 
145-691 คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 2   3(0-6-3) 
 Clinical Practice in Ruminant 2 
145-693 คลินิกปฏิบติัสตัวปี์กเพื่อการบริโภค   3(0-6-3) 
 Clinical Practice in Poultry 
145-694 คลินิกปฏิบติัสตัวน์ ้ า   3(0-6-3) 
 Clinical Practice in Aquatic Animals 
145-696 คลินิกปฏิบติัสตัวแพทยส์าธารณสุขปฏิบติัการ   3(0-6-3) 
 Clinical Practice in Veterinary Public Health Laboratory  
145-697 สมัมนาและงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์สตัวแพทย ์   3(0-6-3) 
 Seminar and Research in Veterinary Science 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวชิาซ่ึงมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซอ้นหรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหารายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ ท่ี
เปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือในมหาวทิยาลยัอ่ืน โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร/ภาควชิา ก่อนการลงทะเบียนเรียน 

4. หมวดวชิาฝึกงาน  300 ช่ัวโมง 
145-309 การฝึกงานทัว่ไป  180 ชัว่โมง 
 (General Training) 
145-409 การฝึกงานเลือก  120 ชัว่โมง 
 (Selective Training) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
145-114  ชีวเคมีทางสตัวแพทย ์     3((2)-3-4) 
145-170  เสริมสร้างวชิาชีพสตัวแพทย ์1: บทน าสู่วชิาชีพสตัวแพทย ์  1((1)-0-2) 
 (เจตคติการเป็นสตัวแพทย)์ 
324-108  เคมีพ้ืนฐานส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ    3(3-0-6) 
325-105  ปฏิบติัการเคมีมูลฐาน     1(0-3-0) 
330-106  ชีววทิยา       3(3-0-6) 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั     2((2)-0-4) 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
890-xxx  ภาษาองักฤษ (ก าหนดรายวชิาตามศกัยภาพดา้นภาษา)  2((2)-0-4) 
891-030  ภาษามลายเูบ้ืองตน้      2((2)-0-4) 
xxx-xxx  เลือกอิสระจากท่ีเปิดสอน     2(x-y-z) 

    รวม   22(18-6-36) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
145-109  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
145-110  โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์1   5(3-6-6) 
145-111  โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์2   5(3-6-6) 
332-124  ฟิสิกส์ส าหรับสตัวแพทย ์     2(2-0-4) 
332-134  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับสตัวแพทย ์    1(0-3-0) 
890-xxx  ภาษาองักฤษ (ก าหนดรายวชิาตามศกัยภาพดา้นภาษา)  2((2)-0-4) 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข      2((2)-0-4) 
950-102  ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6) 
xxx-xxx  เลือกสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา    1(x-y-z) 

    รวม   22(16-15-32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
145-212  โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์3   5(3-6-6) 
145-213  โครงสร้างและการท างานของร่างกายสตัว ์4   4((2)-6-4) 
145-220  การเล้ียงสตัวแ์ละการจดัการฟาร์มสตัวบ์ริโภค   2((2)-0-4) 
145-230  จุลชีววทิยาทางสตัวแพทย ์1: แบคทีเรียและรา   3((2)-3-4) 
515-351  หลกัโภชนาศาสตร์สตัว ์     3(3-0-6) 
891-033  มลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์    2((2)-0-4) 
895-001  พลเมืองท่ีดี      2((2)-0-4) 
     รวม   22(17-15-34) 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
142-121  โลกแห่งอนาคต      2((2)-0-4) 
145-216  วทิยาศาสตร์เทคโนโลยฮีาลาลทางสตัวแพทย ์   1((1)-0-2) 
145-221  พฤติกรรมสตัวแ์ละการควบคุมบงัคบัสตัว ์   2((1)-3-2) 
145-223  การจดัการสตัวท์ดลอง     2((2)-0-4) 
145-231  จุลชีววทิยาทางสตัวแพทย ์2: ไวรัส    2((2)-0-4) 
145-232  พยาธิวทิยาทัว่ไปทางสตัวแพทย ์    4((3)-3-6) 
145-266  การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าและการจดัการคุณภาพน ้ าเบ้ืองตน้  3((2)-3-4) 
895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์    2((2)-0-4) 
xxx-xxx  เลือกสาระสุนทรียศาสตร์และการกีฬา     1((x)-y-z) 
xxx-xxx  เลือกเสรี       3((x)-y-z) 
     รวม   22(15-9-30) 
 
 

ภาคฤดูร้อน 
 145-309  การฝึกงานทัว่ไป     180 ชัว่โมง 
   (วนัละ 6 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา  6 สปัดาห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  

145-333  เภสชัวทิยาทัว่ไปทางสตัวแพทย ์    3((2)-3-4) 
145-334  ปรสิตวทิยาและกีฏวทิยาทางสตัวแพทย ์   3((3)-0-6) 
145-335  วทิยาภูมิคุม้กนัทางสตัวแพทย ์    3((2)-3-4) 
145-336  ปฏิบติัการปรสิตวทิยาและกีฏวทิยาทางสตัวแพทย ์  1(0-3-0) 
145-340  พยาธิวทิยาตามระบบทางสตัวแพทย ์    4((3)-3-6) 
145-371  เสริมสร้างวชิาชีพสตัวแพทย ์2:     2((1)-2-3) 
 ชุมชนพหุวฒันธรรมสมัพนัธ์ส าหรับสตัวแพทย ์
890-173  ภาษาองักฤษระดบัอาชีพทางสตัวแพทย ์   3((3)-0-6) 
xxx-xxx  เลือกเสรี       3((x)-y-z) 
     รวม   22(14-14-31) 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
145-315  ชีวสถิติในการวจิยัทางสตัวแพทย ์    3((2)-3-4) 
145-337  พิษวทิยาทางสตัวแพทย ์     2(2-0-4) 
145-341  เภสชัวทิยาตามระบบทางสตัวแพทย ์    4((4)-0-8) 
145-342  พยาธิวทิยาคลินิกทางสตัวแพทย ์    3((2)-3-4) 
145-344  พนัธุศาสตร์คลินิกทางสตัวแพทย ์    2((2)-0-4) 
145-350  หลกัเวชศาสตร์ทางสตัวแพทย ์    4(3-3-6) 
145-374  สตัวแพทยส์าธารณสุข 1: จุลชีววทิยาทางอาหาร   3((3)-0-6) 
     รวม   21(18-9-36) 

 
 
 

ภาคฤดูร้อน 
 145-409  การฝึกงานเลือก      120 ชัว่โมง 
   (วนัละ 6 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา  4 สปัดาห์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  

145-424  หลกัวทิยาการสืบพนัธ์ุสตัว ์     2((2)-0-4)  
145-425  วทิยาการสืบพนัธ์ุสตัว ์     3((2)-3-4) 
145-451  โภชนศาสตร์คลินิกส าหรับสตัว ์    2((2)-0-4)  
145-452  อายรุศาสตร์ในสุนขัและแมว 1    3(3-0-6)  
145-453  อายรุศาสตร์ในสุนขัและแมว 2    2((2)-0-4) 
145-461 เวชศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง     4(4-0-8)  
145-463  เวชศาสตร์สุกร      3((3)-0-6)  
145-472  เสริมสร้างวชิาชีพสตัวแพทย ์3: กฎหมายและจรรยาบรรณ  2((2)-0-4)  
145-473  เสริมสร้างวชิาชีพสตัวแพทย ์4: การเขา้สู่คลินิก   1((1)-0-2)  

และการส่ือสารทางการสตัวแพทย ์
     รวม   22(21-3-42) 
 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
145-445  ทศันวนิิจฉยัทางสัตวแพทย ์     4((3)-3-6) 
145-446  วสิญัญีวทิยาในสตัวเ์ลก็     2(1-3-2) 
145-448  ออร์โธปิดิกส์ทางสตัวแพทย ์     2(1-3-2) 
145-455  ศลัยศาสตร์สตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน    4(3-3-6) 
145-464  เวชศาสตร์สตัวปี์กเพื่อการบริโภค    3(3-0-6) 
145-465 เวชศาสตร์สตัวน์ ้ าเพ่ือการบริโภค    3(2-3-4) 
145-475  สตัวแพทยส์าธารณสุข 2: สุขศาสตร์การอาหารและอาหารฮาลาล 4((3)-3-6) 
     รวม   22(16-18-32) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่5 
    ภาคการศึกษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
145-547  ทนัตกรรมทางสตัวแพทย ์     2(1-3-2) 
145-549  เภสชัวทิยาคลินิกทางสตัวแพทย ์    1(0-2-1) 
145-554  เวชศาสตร์สตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ    2((2)-0-4) 
145-556  เวชศาสตร์และศลัยศาสตร์มา้     2(2-0-4) 
145-557  เวชศาสตร์การอนุรักษส์ตัวป่์า    2((2)-0-4) 
145-558  เวชศาสตร์สตัวใ์นสถานแสดงสตัวน์ ้ าและปลาสวยงาม  2(2-0-4) 
145-568  วสิญัญีและศลัยศาสตร์สตัวบ์ริโภค    3(2-3-4) 
145-576  สตัวแพทยส์าธารณสุข 3: โรคสตัวสู่์คนและสุขภาพหน่ึงเดียว 3((3)-0-6) 
145-xxx  วชิาเลือกพ้ืนฐานวชิาชีพ     3((x)-y-z) 
     รวม   20(14-8-29) 

 

ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  

145-523  การจดัการสุขภาพฝงูสตัว ์     2((2)-0-4) 
145-559  ทกัษะการแกปั้ญหาทางคลินิกในสตัวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน  3((1)-6-2) 
145-567  การบูรณาการทางสตัวแพทยเ์พ่ือแกปั้ญหาปศุสตัว ์  1(0-3-0) 
145-577  ระบาดวทิยาและเวชศาสตร์ป้องกนัทางสตัวแพทย ์  4((3)-3-6) 
145-584  คลินิกปฏิบติัมา้      2(0-4-2) 
145-590  คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 1     3(0-6-3) 
145-592  คลินิกปฏิบติัสุกร      3(0-6-3) 
145-595  คลินิกปฏิบติัการชนัสูตรซากและวนิิจฉยั   3(0-6-3) 
     รวม   21(6-34-23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่6 
 

จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบติั - ศึกษาดว้ยตนเอง)  
145-680  คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ลก็ 1     3(0-6-3) 
145-685  คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ลก็ 2     4(0-8-4) 
145-681  คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ    1(0-2-1) 
145-682  คลินิกปฏิบติัสตัวส์วนสตัว ์สตัวป่์า และการอนุรักษ์  1(0-2-1) 
145-691  คลินิกปฏิบติัสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 2     3(0-6-3) 
145-693  คลินิกปฏิบติัสตัวปี์กเพือ่การบริโภค    3(0-6-3) 
145-694  คลินิกปฏิบติัสตัวน์ ้ า     3(0-6-3) 
145-696  คลินิกปฏิบติัสตัวแพทยส์าธารณสุขปฏิบติัการ   3(0-6-3) 
145-697  สมัมนาและวจิยัทางวทิยาศาสตร์สตัวแพทย ์   3(0-6-3) 
      รวม   24(0-48-24) 
 

 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล           
                      
     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO1 สามารถบูรณาการความ รู้

แบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพสัตว์ 

อาหารปลอดภัย และสุขภาพหน่ึง

เดยีว ไปประยุกต์ใช้ได้ 

1.1สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แบบ

อ งค์ ร วม ใน ก ารวิ นิ จฉั ย  รั กษ า 
ป้องกนั และควบคุมโรคในสตัว ์

1.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ผลิตสัตวบ์ริโภคให้มีความปลอดภยั
ตั้งแต่ระดบัฟาร์มจนถึงผูบ้ริโภค 

1.3 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการควบคุม

การเกิดโรคในสัตว์และโรคสัตว์สู่

คน ตลอดจนสุขภาวะส่ิงแวดลอ้ม 

1.4 สามารถเขียนรายงานการรักษา

สัตว์ การชันสูตรวินิจฉัยโรคสัตว์
และส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งได ้

- จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ให้ผูเ้รียน 

เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง  ( self-directed 

learning) และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

(cooperative learning) ใชส่ื้อ ต ารา และ

เอกสารประกอบการเรียนท่ีน่าสนใจ 

หลากหลาย ทันสมยั เหมาะกับผูเ้รียน

ในศตวรรษท่ี 21  

- มีการจัดกิจกรรมท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ 

การคิด การคน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มูลและ

หาค าตอบไดด้้วยตัวผูเ้รียนเอง ภายใต้

ค าแนะน าของผู ้สอน ไม่เน้นวิธีบอก

ตรง ร่วมกบัมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา

ศกัยภาพของตน ให้ความส าคญัต่อการ

เรียน รู้วิช า ชีพสั ตวแพทย์และการ

พฒันาการด าเนินชีวิต โดยจดักิจกรรม

การเรียน ท่ีผู ้เรียนมีส่วนร่วม (active 

learning) ใ น ก า ร อ่ า น  เ ขี ย น  คิ ด 

วิเคราะห์  แก้ไขปัญหา กล้าคิด กล้า

แสดงออกและโตต้อบอยา่งมีเหตุผล 

- ใช้รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 

การบรรยาย การใชส่ื้อการสอน การฝึก

ป ฏิบั ติ  ก ารสั มมน า  การวิ จัย  ก าร

อภิปราย การมอบหมายงานให้ทั้ ง

รายบุคคลและรายกลุ่ม การเรียนรู้โดย

การใหว้างแผนและก ากบัตนเอง ปัญหา

พิเศษ การเรียนรู้จากกรณีตวัอย่าง จาก

กรณีปัญหา  

 

- มีเกณฑ์การวดัผลท่ีชดัเจนตอบสนอง

ต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

- วัดผลด้วยการสอบข้อ เขี ยนและ

ปฏิบติั 

- วดัผลจากการท ากิจกรรมทั้ งในและ

นอกชั้นเรียน 

- ติดตามความก้าวหน้าในการท างาน

ของนกัศึกษาเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะมี

ก าร ส่ ง ง าน แ ล้ ว เส ร็ จ  ป ร ะ เมิ น

ความกา้วหนา้ของผลงาน 

- ประเมินความส าเร็จของกิจกรรมต่าง 

ๆ  

- ให้ ผู ้ ท่ี เก่ี ยวข้องกับ กิจกรรมของ

นักศึกษา เช่น เจา้หน้าท่ี เจา้ของสัตว์

ป่วย หรือประชาชนไดใ้หข้อ้มูลความ

คิดเห็นในพฤติกรรม การท างาน 
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PLO2 สามารถปฏิบัตงิานด้านสัตว

แพทย์ได้สอดคล้องกบับริบทการ

เลีย้งสัตว์ในสังคมพหุวฒันธรรม

ภาคใต้ 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม

รายวิชา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การ

ท าโครงงาน กิจกรรมค่ายอาสา และการ

ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เรี ย น รู้ ใน

ภาคสนาม ในชุมชนท่ีมีลกัษณะสังคม

พหุวฒันธรรม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม และความ

เป็นอยู่ ตลอดถึงบริบทการเล้ียงสัตวใ์น

พ้ืนท่ี ไดส้ร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน 

เรียนรู้บทบาท หนา้ท่ีของตน หนา้ท่ีของ

สัตวแพทย ์หน้าท่ีต่อวิชาชีพ ต่อสังคม 

และส่วนรวม 

- สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร ท า ง า น 

ความสามารถในการปรับตวั  

- ดูจากความส า เร็จและผลงานของ

นกัศึกษา 

- ให้ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 

ข้อมูลสะท้อนกลับเก่ียวกับผลการ

ท างานของนกัศึกษาในชุมชน 

- ประเมินจากแบบบนัทึกการเรียนรู้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ และใบงาน 

- การสมัภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น 

การคิดวิเคราะห์ของนกัศึกษา โดยใช้

เกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจน 

PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ทางระบาดวิทยาและงานวิจัยด้าน

สัตวแพทย์เพ่ือการปฏิบัตวิชิาชีพ 

3.1 สามารถอธิบายรูปแบบการเกิด

โรคท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพคน 

สตัวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

3.2 สามารถคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กับงาน วิจัยด้านสัตวแพทย์ และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

- ใชก้ารสอนหลากหลายรูปแบบ เนน้การ

เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก  ( active learning) ใ ห้

นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง (student center) 

ใชก้ารเกิดโรคระบาดสัตวท่ี์เกิดข้ึนจริง

เป็นกรณีศึกษา และออกแบบการเรียน

การสอนโดยมอบหมายงานรูปแบบ

ปัญหาโครงงานหรือรูปแบบท่ี เป็น

องค์ประกอบของการวิจยั และให้ร่วม

วิจัย เป็น ทีมภายใต้การแนะน าของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้ผู ้เรียนเกิด

ทกัษะในการเรียนรู้ การคิด การวางแผน 

การค้นควา้ข้อมูล การน าข้อมูลไปใช ้

และวิธีวิจยั 

- จดัให้มีการประชุมน าเสนอผลงาน ซ่ึง

เป็นผลจากการเรียนรู้ และผลงานวิจัย 

แสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเขา้ร่วมการ

สัมมนา งานประชุมวิชาการท่ีจัดโดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพเพ่ือให้

นักศึกษาได้เห็นความก้าวหน้าและ

ไดรั้บทราบขอ้มูลใหม่ ๆ ทางวิชาการ 

- วดัผลดว้ยการสอบขอ้เขียนและปฏิบติั 

- วดัผลจากการท ากิจกรรมทั้ งในและ

นอกชั้นเรียน 

- ติดตามความก้าวหน้าในการท างาน

ของนกัศึกษาเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะมี

ก าร ส่ ง ง าน แ ล้ ว เส ร็ จ  ป ร ะ เมิ น

ความกา้วหนา้ของผลงาน 

- ประเมินความส าเร็จของกิจกรรมต่าง 

ๆ รายงาน  ผลงานและการน าเสนอ

ผลงาน 

- มีเกณฑก์ารวดัผลท่ีชดัเจน 
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PLO4 มทีักษะการด าเนินชีวติ เพ่ือ

การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกนั

เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม 

4.1 สามารถใชค้ าพูดและแสดง

พฤติกรรมท่ีดีในการแลกเปล่ียน

ขอ้มูล และสามารถท างานเป็นทีมได ้

4.2  ส าม ารถ ใช้ ภ าษ าไท ยแล ะ

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร

ส าห รั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ 
สตัวแพทย ์

- จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้

เรียนและท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (team 

based learning) ใหไ้ดแ้สดงบทบาทผูน้ า 

สมาชิก และผูต้าม บูรณาการงานบริการ

วิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 

จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม ให้น าความรู้

จดัท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมบริการ

วิชาการ เช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

เข้ ากับ ชี วิ ต จ ริ ง  ให้ ฝึ กทั กษ ะก าร

ปฏิสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพกับ

ผู ้ อ่ืน  เช่ น  เพ่ื อน ร่วมก ลุ่ม  อาจารย ์

บุ คลากร  รวมทั้ ง เจ้าของสัตว์ และ

ป ร ะ ช าช น ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร  ร ว ม ทั้ ง

สอดแทรกเร่ืองการมีมนุษยสัมพนัธ์ การ

ใหเ้กียรติผูอ่ื้น การเขา้ใจและเห็นอกเห็น

ใจ การรู้จกัยืดหยุ่นและให้อภัยในการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

- ประเมินจากรายงาน ผลงาน และการ

น าเสนองาน 

- ประเมินจากความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์และการใหข้อ้เสนอแนะต่อ

การท างานของผูอ่ื้น 

- ประเมินการดว้ยการสอบปากเปล่า 

การสมัภาษณ์ และการแสดงความ

คิดเห็นของนกัศึกษา 

PLO 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ ตลอดจน

ประพฤตตินตามหลกัประโยชน์

เพ่ือนมนุษย์เป็นกจิที่หน่ึง 

5.1 มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และมี

วินยั 

5.2 มีจิตบริการในการรับใชส้งัคม 

5.3 มีความคิดเชิงบวกต่อวิชาชีพ 

- สอดแทรกความส าคญัของความซ่ือสตัย ์

ความมีวินัย รับผิดชอบต่อการกระท า

ของตนเองและวิชาชีพทั้ งในและนอก

ห้องเรียน ให้นักศึกษาเป็นผูมี้ส่วนใน

ก า ร ก า ห น ด ก ฎ  ร ะ เบี ย บ  ค ว า ม

รับผิดชอบและบทลงโทษกันเอง ให้

ควบคุมกนัเอง 

- ใหน้กัศึกษามีไดป้ระเมินผลงานและการ

ท างานของตนเองและเพ่ือน เพ่ือให้ได้

ฝึกและเรียนรู้ความซ่ือสัตย์และการ

ตัดสินงานและผู ้อ่ืนอย่างมีคุณธรรม 

ร่วมกบัการส่งเสริมและจดักิจกรรมท่ีให้

นักศึกษาไดเ้รียนรู้และน าความรู้ไปใช้

ปฏิบติัจริงในลกัษณะจิตอาสา  

- ส่งเสริมการให้จิตวิญญาณของการถือ

ประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงเป็น

- ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนและ

การท ากิจกรรมของนกัศึกษา 

ใหน้กัศึกษาประเมินกนัเอง/ประเมิน

จากแผนภาพสรุปผลการควบคุม
กนัเองของนกัศึกษา 

- ประเมินความมีระเบียบวินัยในและ

นอกชั้ นเรียน ความสามารถในการ

ท างานเป็นกลุ่ม พฤกติกรรมและการ

แสดงออกในระหว่างเรียนและท า

กิจกรรม 

มคอ.2 
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วฒันธรรมขององค์กรเพ่ือให้นักศึกษา

ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชชี้วิต

ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และ

เพ่ือปลูกฝังให้นกัศึกษาเป็นผูเ้ป่ียมดว้ย

น ้าใจ มีจิตใฝ่สาธารณะ 

PLO6 สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

ปฏิบัตงิาน การส่ือสาร น าเสนอและ

ออกแบบการบริหารจดัการด้าน

สุขภาพสัตว์ได้ 

 

- ใช้การเรียนการสอนแบบเชิงรุก ใช้

ส่ือสารสนเทศท่ีหลากหลาย สนบัสนุน

ให้วิชาให้นักศึกษาส่งงานในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์  มุ่งเน้นให้นักศึกษา

เลือกใชข้อ้มูลท่ีเหมาะสม รู้จกัวิเคราะห์

ข้อมูลให้ถูกต้อง และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาได้อย่างมี

ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  มี วิ ช าส อน ก าร ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ด้าน สุ ขภาพสัตว์ท่ี ให้นัก ศึกษาได้

ปฏิบติังานเชิงวิจยั 

- ประเมินจากรายงาน ผลงานและการ

น าเสนองานของนกัศึกษา ตลอดจนถึง

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินจากการสอบความสามารถ

การใช้คอมพิ ว เตอ ร์ในรายวิช า ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

PLO7 มคีวามสามารถในการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกจิเกีย่วกบัสัตว์ 

- จัด ก าร เรี ยน การสอน ในลักษณ ะ

โครงงานให้นักศึกษาได้ศึกษาตลาด 

ความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสัตวเ์พ่ือ

วางแผนธุรกิจ ให้มีการส ารวจข้อมูล 

ศึกษาความเป็นไปได้ วางแผนธุรกิจ 

วางแผนเงินทุน การตลาด และจัดท า

ความเส่ียงในการลงทุนเสมือนจริง 

เป็นกลุ่มและให้มีการแข่งขันระหว่าง

กลุ่ม ให้น าเสนอแผนธุรกิจนั้นให้ร่วม

วิเคราะห์ วิจารณ์แผนธุรกิจของเพ่ือน 
และใหร่้วมตดัสินผลงานกนัเองดว้ย 

- เชิญวิทยากรให้ความรู้และแนวคิดการ

ด าเนินธุรกิจในชีวิตจริง ให้นักศึกษาได้

เรียน รู้ประสบการณ์ จริงจากบุคคลผู ้
ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ 

- ประเมินจากรายงาน ผลงาน แนวคิด 

และความเป็นไปได้ของธุรกิจของ

นกัศึกษา 

- ประเมินจากความสามารถในการ

วิจารณ์ผลงานของผูอ่ื้นของนกัศึกษา 
- ประเมินจากความคิดสร้างสรรค์ และ

ความเป็นไปได้จริงของแผนธุรกิจท่ี

นกัศึกษาน าเสนอ 
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เอกสาร 2-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ก. หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 

สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
001-102    ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน     2((2)-0-4) 
    The King's Philosophy and Sustainable Development  
    ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ
ทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน 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 เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 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 
     หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง 
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพ
ตามวยั แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
      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 
 

สำระที ่2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 
 895-001    พลเมืองทีด่ ี        2((2)-0-4) 
     Good Citizens 

    บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
    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 การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การใชชี้วติ
ในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย 
     Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity   
 

สำระที ่3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 001-103    ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร      1((1)-0-2) 

     Idea to Entrepreneurship 
     การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
     Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 

สำระที ่4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนัและกำรรู้ดจิทิลั 
 142-121    โลกแห่งอนำคต        2((2)-0-4) 
     The Future Earth 
      ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ กา้วกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคม

ยคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์ และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาโลก 
ปัญหาสงัคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
     Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human lifeand modern 
society in 21 st century; new energy, green energy, alternativeenergy; ecosystem and environment; global and 
social problems; drawbacks of the advancement 

 345-104    รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั       2((2)-0-4) 
     Digital Technology Literacy 

     การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ป ล อ ด ภั ย  ฝึ ก ฝ น ก าร ใ ช้ ง าน โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ ท่ี จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ท า ง าน  ก า ร ฝึ ก ใ ช้ ง าน 
แอปพลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
     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 

 
สำระที ่5 กำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 

895-011    กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข       2((2)-0-4) 
     Cultivating Happiness through Positivity 
     ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วธีิคิดก าหนดวถีิทาง รูปแบบความสุข ความคิดเชิง
บวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
และการท 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 

 
สำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร   

 890-001    สรรสำระภำษำองักฤษ       2((2)-0-4) 
     Essential English 
     โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพ้ืนฐานการ
ฟัง พดู อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น 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 
     การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวติประจ 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 
     การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพ่ือความเขา้ใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียนเพื่อส่ือสาร ในบริบทท่ีหลากหลาย 
     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 การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณ 
     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 
     การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 



     English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to academic 
texts through speaking and writing 

 
สำระที ่7  สุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์ 
 895-020    ขิมไทย         1((1)-0-2) 
     Thai Khim 

     ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย 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 เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลงเตน้ร า
ก าเคียว 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 กลอง
ยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
     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 าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ เพลง
สมยันิยม 
     Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
895-024   อูคูเลเล่          1((1)-0-2) 
     Ukulele 
     อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
     Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
895-025   ฮำร์โมนิกำ        1((1)-0-2) 
     Harmonica 
     ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์โม
นิกา เพลงสมยันิยม 
     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 ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์และ
ละคร 
     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 ความงดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
     Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
895-028   กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์        1((1)-0-2) 
     Creative Drawing 
     วาดเสน้จากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
     Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
895-030   ว่ำยน ำ้         1((1)-0-2) 
     Swimming 
     การเคล่ือนไหวกบัว่ายน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมว่ายน ้ าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ 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 
     การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ
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 ทกัษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทกัษะบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาท
ของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 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 ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทักษะทาง
สงัคมในชีวติประจ 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 ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทาง
สงัคมในชีวติประจ 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 
     การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสงัคมท่ีจ 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 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย 
กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม 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 ากิจกรรมแบดมินตนัใชส้ร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสงัคมในชีวติประจ 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 
     กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใชกี้ฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการสร้าง
เสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ 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 
     วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย การน าไปใช้ใน
ชีวติประจ 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 และเงา การจดัองคป์ระกอบภาพ สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สุนทรียะ
ในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย ์สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร 
     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 

 
เปิดสอนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  วทิยำเขตหำดใหญ่ 

061-001   ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย         1((1)-0-2) 
     Aesthetics of Thai Dance 
     ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับนาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
     General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai 
dance movements; Thai dance performances 

 
เปิดสอนโดยคณะวทิยำกำรจดักำร (จดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ)  

472-116   ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น        1((1)-0-2) 
     Local Arts and Fabric 
     เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะสะทอ้นความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียนพดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
     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 การใชปั้จจยัเบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมี
สุขภาพดี ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการ
กีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ นิสัย
การกินดีอยูดี่ 
     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 

 
เปิดสอนโดยวทิยำลยันำนำชำต ิ วทิยำเขตหำดใหญ่  (จดักำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 



142-135   พบัเพยีบเรียบร้อย        1((1)-0-2) 
     Paper Craft 
     การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ 
     Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
142-136   ป้ันดนิให้เป็นดำว          1((1)-0-2) 
     Sculpture 
     การสร้างงานป้ันโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่น เรียนรู้การใชว้สัดุ
และเคร่ืองมือต่างๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภยั การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้พ้ืนฐานดา้นงานป้ันเพ่ือต่อยอด
ต่อไป 
     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 
     ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ 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 และการพฒันาทกัษะ
การฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก 
     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 
     ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
     Art of Visual art, medium and technique in art creation 
142-234   โลกสวย          1((1)-0-2) 
     Life is Beautiful 
     การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของ
ทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวติผา่นงานศิลปะ ผา่นธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้นต่างๆ 
พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึง
เครียดดว้ยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบนัดาลใจ 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 
     ววิฒันาการในการออกแบบ องคป์ระกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบ
กบัวถีิชีวติประจ าวนั 
     Evolution of design; fundamental of design; design process; design in relation to daily basis 
 

รำยวชิำเลือกกลุ่มภำษำ 
891-030   ภำษำมลำยูเบ้ืองต้น        2((2)-0-4) 
     Basic Malay 
     ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายเูพ่ือใชส่ื้อสารใน
ชีวติประจ 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 
    หลกัการใชภ้าษามลายมูาตรฐาน เนน้ทกัษะการฟังและพดู ค าศพัท ์ส านวนและประโยคภาษามลายใูน
การซกัประวติัสตัวป่์วย 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   โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 1      5(3-6-6) 
    Structure and Function of Animal Body 1 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-111 
    หลกัการท างานของกลอ้งจุลทรรศน์ สรีรวิทยาของเซลล ์ค าศพัทเ์บ้ืองตน้ มหกายวภิาคศาสตร์ จุลกาย
วิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และคพัภวิทยาของระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ กระดูก เอ็น ขอ้
และน ้ าไขขอ้ ระบบประสาท โดยศึกษาในร่างกายสุนัข ประยุกต์เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของ
ร่างกายสุนขักบัสตัวช์นิดต่าง 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   โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 2     5(3-6-6) 
    Structure and Function of Animal Body 2 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-110 



    มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และคพัภวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
น ้ าเหลือง ระบบทางเดินหายใจ และการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย โดยศึกษาในร่างกายสุนขั ประยกุตเ์ปรียบเทียบ
โครงสร้างและการท างานของร่างกายสุนขักบัสตัวช์นิดต่าง 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   โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 3      5(3-6-6) 
    Structure and Function of Animal Body 3 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-110, 145-111 
    คพัภวทิยา มหกายวภิาคศาสตร์ จุลกายวภิาคศาสตร์ และสรีรวทิยาของ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่าย
ปัสสาวะ และระบบสืบพนัธ์ุ ศึกษาในสุนขัเป็นหลกั ประยกุต์เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกาย
กบัสตัวช์นิดต่าง 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    โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของร่ำงกำยสัตว์ 4     4((2)-6-4) 
    Structure and Function of Animal Body 4 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-110, 145-111 
    คพัภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อและอวยัวะ
รับสัมผสัพิเศษ กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของระบบโครงร่าง กายวภิาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตวปี์กและมา้ 
และภาพถ่ายรังสีของร่างกายสัตว ์ศึกษาในสุนัขโดยเปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายกบัสัตว์
ชนิดต่างๆ สรีรวทิยาและมหกายวภิาคศาสตร์ท่ีประยกุตใ์ชท้างคลินิก  
 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 ์วติามินและฮอร์โมน สภาพกรด-ด่าง และระบบบฟัเฟอร์ของ
ร่างกาย เมแทบอลิซึมและชีวพลงังาน หลกัพ้ืนฐานของเทคนิคทางชีวเคมีและเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือการตรวจและ
วนิิจฉัยทางสัตวแพทย ์ส่วนประกอบและกลไกการท างานของสารส่ือสัญญาณชีวภาพและการถ่ายทอดสัญญาณ
เซลลใ์นตวัรับสญัญาณ 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   วทิยำศำสตร์เทคโนโลยฮีำลำลทำงสัตวแพทย์     1((1)-0-2) 
    Veterinary Halal Science Technology 



    ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัฮาลาลและฮารอม การผลิตเน้ือสัตวต์ามหลกัฮาลาล สวสัดิภาพสัตว ์อาหารสัตว ์
การให้อาหารสัตว ์การเล้ียงสัตว ์การฆ่าและกระบวนการฆ่าตามหลกัฮาลาล การแปรรูปเน้ือสัตว ์สารเติมแต่ง
อาหารในการผลิตภณัฑ์เน้ือฮาลาล ขอ้ก าหนดการขนส่ง ผลิตภณัฑ์นม อาหารทะเลฮาลาลและผลิตภณัฑ์ สัตว์
ดัดแปลงพันธุกรรม มาตรฐานอาหารฮาลาล (มกอช. 8400 -2550) มาตรฐาน Halal Codex Global standard 
ZCAC/GL 24-1997 ฮาลาล GMP/HACCP และ Halal-Q สุขอนามยัและการสุขาภิบาลตามหลกัสัตวแพทยแ์ละ
หลกัอาหารฮาลาล 
 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   กำรเลีย้งและกำรจดักำรฟำร์มสัตว์บริโภค     2((2)-0-4)  
    Animal Husbandry and Farm Management 
    ปัจจยัต่างๆ ท่ีส าคญัในการเล้ียงสัตว ์พนัธ์ุสัตว ์การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์การจดัการโรงเรือนเล้ียงสัตว ์
อาหารสตัวแ์ละการจดัการดา้นอาหารสตัว ์และระบบการเล้ียงปศุสตัวช์นิดต่างๆ 
    Important factors in animal husbandry; breed and breeding system; housing management; feed and 
feeding management; animal husbandry system 
145-221   พฤตกิรรมสัตว์และกำรควบคุมบังคบัสัตว์     2((1)-3-2) 
    Animal Behavior and Restraint 
    ธรรมชาติของสัตวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน สัตวบ์ริโภค และสัตวป่์า พฤติกรรมการผสมพนัธ์ุ การตั้งทอ้ง การ
คลอดและการเล้ียงลูก การเรียนรู้ของลูกสตัวแ์ละพฤติกรรมสังคม การเตรียมความพร้อม วิธีการเขา้หา การบงัคบั
สัตวอ์ยา่งถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณของสัตวแพทยแ์ละสวสัดิภาพสัตว ์ความผิดปกติของพฤติกรรมและการ
แกไ้ข 
    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 
     ชนิดและสายพนัธ์ุสัตวท์ดลอง ระบบการเล้ียงสัตวท์ดลอง การจดัการอาคารสถานท่ี ห้องเล้ียง กรง 
วสัดุรองนอน อาหารและอุปกรณ์ใหอ้าหาร การขยายพนัธ์ุเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพพนัธ์ุคงท่ี กฎ 3R ในการใชส้ตัวท์ดลอง 
เทคนิคท่ีใชก้ับสัตวท์ดลองและการใชส้ัตวเ์พ่ือการวิจัย สวสัดิภาพสัตว ์คุณธรรม จริยธรรม ต่อสัตว ์การศึกษา
เอกสารทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัสตัวท์ดลอง 
     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   จุลชีววทิยำทำงสัตวแพทย์ 1: แบคทเีรียและรำ     3((2)-3-4) 
    Veterinary Microbiology 1: Bacteria and Fungi 



รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-114 
    แบคทีเรียและราท่ีส าคัญทางสัตวแพทย ์คุณสมบัติและการจ าแนกเช้ือ การเพ่ิมจ านวนและการ
เพาะเล้ียง ความรุนแรง การติดต่อ ระบาดวิทยา และพยาธิก าเนิด การวินิจฉัยแบคทีเรียและรา การควบคุมและ
ป้องกันโรค จุลินทรียแ์ละการเกิดโรคอุบัติซ ้ าและโรคอุบัติใหม่ การวินิจฉัยการติดเช้ือแบคทีเรียและราทาง
หอ้งปฏิบติัการ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ การเก็บตวัอยา่ง การเพาะและแยกชนิดเช้ือ การทดสอบความไวยาและ
การควบคุมการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์
    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   จุลชีววทิยำทำงสัตวแพทย์ 2: ไวรัส      2((2)-0-4) 
    Veterinary Microbiology 2: Viruses 
    ไวรัสท่ีส าคญัทางสัตวแพทย ์คุณสมบติัของเช้ือ การจดัหมวดหมู่ การเพ่ิมจ านวนและการจ าแนกเช้ือ 
ความรุนแรง การติดต่อ ระบาดวิทยา และพยาธิก าเนิด การเก็บตวัอยา่ง การแยกเช้ือไวรัส การใชเ้ซลลเ์พาะเล้ียง
และการวินิจฉัยดว้ยวิธีทางภูมิคุม้กนั การวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสทางห้องปฏิบติัการ การก าจดัเช้ือ การควบคุม
และป้องกนัโรคจากไวรัส 
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-110, 145-111, 145-212, 145-213, 145-230 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-231 
    ลกัษณะและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลลแ์ละเน้ือเยื่อเม่ือเกิดการเสียหาย การ
เส่ือมสภาพ การตายของเซลล์ และการปรับตวั การเกิดล่ิมเลือด ความผิดปกติของหลอดเลือด การเปล่ียนแปลง
การไหลเวยีนของเลือด และสภาวะช็อก การอกัเสบและซ่อมแซม การติดเช้ือจุลินทรีย ์พยาธิก าเนิดในโรคติดเช้ือ 
และความผิดปกติของระบบอวยัวะ การเจริญผิดปกติของเซลล์ เน้ืองอกและมะเร็ง จุลพยาธิวิทยาและการฝึก
ปฏิบติั  
    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   กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้และกำรจดักำรคุณภำพน ำ้เบ้ืองต้น    3((2)-3-4) 
     Principle of Aquaculture and Water Quality 
     ความส าคญัและรูปแบบของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า นิเวศน์การเล้ียงสตัวน์ ้ า การเลือกชนิดและการสร้าง
บ่อเล้ียงสตัวน์ ้ า ระบบการจดัการท่ีส าคญัในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า เช่น ลูกพนัธ์ุและพอ่แม่พนัธ์ุ การอนุบาล อาหาร



และสุขภาพสตัวน์ ้ า การจดัการคุณภาพน ้ าและตะกอนดินท่ีส่งผลต่อการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าทั้งทางดา้นกายภาพ เคมี
และชีวภาพ ปัญหาของคุณภาพน ้ าและตะกอนดินท่ีท าใหเ้กิดพยาธิสภาพ ความเครียดและสุขภาพในสตัวน์ ้ า 
วธีิการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา การใชต้วัช้ีวดัทางชีวภาพในการจดัการคุณภาพน ้ 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 
    ชีวสถิติในการวิจัยทางสัตวแพทย ์ชนิดของขอ้มูล สถิติพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การสุ่มตวัอย่าง การ
เลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสม สถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การประเมินผลการ
วเิคราะห์ทางสถิติในงานดา้นระบาดวทิยาและงานวจิยัทางสตัวแพทย ์
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-114 
    หลกัเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยาในทางสัตวแพทย ์กลไกการออกฤทธ์ิ หลกัการใช้
และการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อาการไม่พึงประสงค์และพิษของยา ข้อควรระวงั ข้อห้ามใช้ การ
เกิดปฏิกิริยากับยาอ่ืนท่ีใช้ร่วมกัน สารสมุนไพรออกฤทธ์ิทางสัตวแพทย ์การเขียนใบสั่งยาและการปรุงยา 
กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใชย้าในสตัว ์
    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 สัตวข์าขอ้ ระบาดวิทยาของการติด
เช้ือ รูปร่างลกัษณะและวงจรชีวติ การติดต่อ และพยาธิก าเนิด การวนิิจฉยัทางปรสิต การควบคุม ป้องกนั และการ
รักษาโรคท่ีเกิดจากปรสิต  
     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  



รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-231, 145-232 
    แนวคิดภูมิคุม้กนัทางสัตวแพทย ์ระบบคอมพลีเมนต์ และภูมิคุม้กันแต่ก าเนิด แอนติบอด้ี การรับรู้
แอนติเจน และภูมิคุม้กนัจากการปรับตวั การตอบสนองต่อการติดเช้ือและส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้สู่ร่างกาย ภูมิคุม้กนั
ในภาวะเกิดโรค ภูมิแพ ้ภูมิไวเกิน ภูมิตา้นตนเอง และโรคภูมิคุม้กนั ภูมิคุม้กนัต่อเน้ืองอกและมะเร็ง วคัซีน และ
ชีวภณัฑส์ าหรับสตัว ์เทคนิคการวนิิจฉยัทางภูมิคุม้กนัและการฝึกปฏิบติั 
    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   ปฏิบัตกิำรปรสิตวทิยำและกฏีวทิยำทำงสัตวแพทย์    1(0-3-0) 
     Laboratory of Veterinary Parasitology and Entomology 
     การเก็บตวัอยา่ง การเตรียมตวัอยา่ง เทคนิคการตรวจวินิจฉัยปรสิตทางห้องปฏิบติัการ การแยกชนิด
ปรสิตภายในและภายนอกทางหอ้งปฏิบติัการ การปฏิบติังานภาคสนาม 
     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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-333 
    หลกัการทัว่ไปของพิษวิทยาทางสตัวแพทย ์พิษจลนศาสตร์และพิษฤทธ์ิวทิยา ความเป็นพิษต่ออวยัวะ 
พิษจากรังสีและสารก่อมะเร็ง พิษจากโลหะหนกั พิษจากสารก าจดัแมลงและสารก าจดัศตัรูพืช พิษจากแบคทีเรีย
และเช้ือรา พิษจากส่ิงปนเป้ือนในน ้ า อาหารสัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม กลไกการออกฤทธ์ิความเป็นพิษ อาการทาง
คลินิกการตรวจวินิจฉัย และการรักษาความเป็นพิษ การทดสอบทางพิษวิทยาในหลอดทดลองหรือนอกร่างกาย
สตัวแ์ละในสตัวท์ดลอง 
    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 
    ธุรกิจการเล้ียงสัตว ์ระบบการผลิตสัตว ์การจดัการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มปศุสัตว ์การใชส้ารสนเทศ
เพื่อการเฝ้าระวงัผลผลิต บทบาทของสตัวแพทยใ์นการท างานในระบบการผลิตสัตว ์
 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 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี สารละลาย อุณหพลศาสตร์ 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่พ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และการเรียนในขั้นสูงในวชิาชีพต่อไป  
    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  
    ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณดว้ย
การไทเทรต สารละลายบัฟเฟอร์ เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การ
วเิคราะห์แอนไอออนและแคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 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 องคป์ระกอบทางเคมีของส่ิงมีชีวติ โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
การแบ่งเซลล ์กระบวนการสร้างพลงังานของเซลล ์เน้ือเยือ่ของพืชและสัตว ์การเจริญของสัตว ์อนุกรมวธิานของ
พืชและสตัว ์และการท 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 แสงและเลนส์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตมัและรังสี 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 การใชอุ้ปกรณ์และมาตรวดัไฟฟ้า กราฟและสมการ สมบติัยดืหยุน่ของสาร 
โมเมนต์ความเฉ่ือย การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป 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   หลกัโภชนำศำสตร์สัตว์       3(3-0-6) 
    Principles of Animal Nutrition 
    องคป์ระกอบของอาหารสัตวห์นา้ท่ีของโภชนะ การยอ่ย การดูดซึม และการใชป้ระโยชน์ของโภชนะ
ใน สตัวไ์มเ์ค้ียวเอ้ือง และสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง การประเมินคุณภาพ อาหารสตัว ์
 Feed composition; functions of nutrient; digestion, absorption and metabolism of nutrients in 
ruminant and non-ruminant; animal feed quality evaluation 

2. กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ (เลือก) 
145-405   กำรจดักำรระบบรองรับกำรด ำรงชีวติของสัตว์น ำ้    3((2)-3-4) 
    Aquatic Life Supporting System 
    ระบบเพ่ือรองรับการด ารงชีวติของสตัวน์ ้ า การปรับสมดุลของน ้ า และความคงตวัของสภาวะแวดลอ้ม 
การจัดการของเสีย การกรอง การฆ่าเช้ือ การก าจัดสารประกอบไนโตรเจนและการให้อากาศ ชนิดและ
องคป์ระกอบของระบบการเล้ียงสตัวน์ ้ า การออกแบบ การสร้าง การบ ารุงรักษาและการแกไ้ขปัญหาในระบบการ
เล้ียงสตัวน์ ้ ารูปแบบระบบปิด ก่ึงปิดและเปิด การเสริมสร้างทกัษะของผูดู้แลระบบ การฝึกภาคปฏิบติัภาคสนาม  
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 001-103 
    การเร่ิมต้นเข้าสู่ผู ้ประกอบการใหม่ส าหรับธุรกิจสัตว์ การเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้การ
ประกอบการธุรกิจผ่านประสบการณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจสัตวมื์ออาชีพ เรียนรู้บทบาทและหนา้ท่ีของสัตวแพทย์
และการจดัการในการด าเนินธุรกิจสัตว ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของธุรกิจ สถาบนัทางธุรกิจ นโยบายและกลยทุธ์ 
องคก์รทางธุรกิจสตัว ์กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจสตัว ์วางแผนเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจสตัวใ์หม่
ภายใตก้ารสร้างมูลค่า 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   กำรวนิิจฉัยโรคข้ำงเตยีงในสุนัขและแมว     3((3)-0-6) 
    Bedside Diagnosis in Dog and Cat 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-350 
    แนวปฏิบติัการซกัประวติั ตรวจร่างกาย การวางแผนการตรวจวนิิจฉยั การติดตามอาการ ตลอดจนการ
ส่ือสารกบัเจา้ของสตัว ์ของแผนกสตัวป่์วยนอก สตัวป่์วยใน 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-350, 145-452, 145-453 
    จกัษุวิทยาทางสัตวแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรม และ โรคทางจกัษุวิทยาในมา้ การซกัประวติัสัตว์
ป่วย การตรวจ การวนิิจฉยัโรค การรักษา การบนัทึกขอ้มูล 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   เทคโนโลยชีีวภำพทำงวทิยำกำรสืบพนัธ์ุสัตว์     3((3)-0-6) 
    Advanced Biotechnology of Reproduction 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-212 
    การ รีด เก็บน ้ า เช้ื อ  ก ารตรวจป ระ เมิน และ เก็บ รักษ าน ้ า เช้ื อ  ก าร เห น่ี ยวน าก าร เป็ น สั ด  
การแช่แข็งเซลลไ์ข่และตวัอ่อน การผสมเทียม การผลิตตวัอ่อนในหลอดทดลอง การคดัเลือกเพศตวัอสุจิและตวั
อ่ อ น  ก า ร ย้ า ย ฝ า ก ตั ว อ่ อ น  ก า ร ผ ลิ ต ตั ว อ่ อ น ท ร า น เจ นิ ก ส์ ใ น สั ต ว์  แ ล ะ เท ค นิ ค ท า ง 
ชีวโมเลกลุท่ีเก่ียวขอ้ง 
    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  วชิำชีพ (บังคบั) 
145-170   เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 1:       1((1)-0-2)
    บทน ำสู่วชิำชีพสัตวแพทย์ (เจตคตกิำรเป็นสัตวแพทย์) 
    Veterinary Professional Development 1:  
    Introduction to Veterinary Medicine (Thinking Like a Veterinarian) 
    รากฐานของวชิาการสตัวแพทย ์บทบาทและหนา้ท่ีใน 3 ดา้นหลกั คือการดูแลสุขภาพสตัว ์การป้องกนั
โรคติดต่อจากสัตวสู่์คนและความปลอดภยัของอาหาร สัตวแพทยแ์ละการประมวลความรู้เพ่ือการดูแลและสร้าง
เสริมสุขภาพสัตว ์สัตวแพทยแ์ละแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว การบริหารงานสัตวแพทยใ์นภาครัฐบาลและเอกชน 
หนา้ท่ีสตัวแพทยใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-232 
    พยาธิวิทยาของระบบอวยัวะ การเปล่ียนแปลงทางพยาธิของเน้ือเยื่อและอวยัวะในระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายสัตว ์เช่น ระบบทางเดินอาหาร ตบั ระบบหายใจ หัวใจหลอดเลือดและระบบน ้ าเหลือง ระบบขบัถ่าย



ปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ ต่อมไร้ท่อ เลือดและไขกระดูก ระบบประสาทและอวยัวะรับสมัผสัพิเศษ ระบบโครงร่าง 
กระดูก ขอ้ เอน็ และผิวหนงั การเตรียมช้ินเน้ือ การชนัสูตรวนิิจฉยัซากและการฝึกปฏิบติั 
    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   เภสัชวทิยำตำมระบบทำงสัตวแพทย์      4((4)-0-8) 
    Systemic Veterinary Pharmacology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-333 
    หลกัการใชย้าในสัตวอ์ยา่งสมเหตุผลตามระบบ คุณสมบติัทางเภสัชจลนศาสตร์ และเภสชัพลศาสตร์
ตามระบบการท างานของร่างกายทางสตัวแพทย ์อาการไม่พึงประสงคแ์ละขอ้ควรค านึงถึงทางเภสชัวทิยาแยกตาม
ระบบการท างานของร่างกาย การประเมินค่าการตกคา้งสูงสุด การตกคา้งของยาในเน้ือเยือ่หรือช้ินส่วนของสตัวท่ี์
น ามาบริโภค การประเมินความเส่ียงในส่วนของการตรวจประเมินยา และการตกคา้งของยาในส่ิงแวดลอ้ม 
    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  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340 
    การตรวจ วิเคราะห์ และแปลผลพยาธิสภาพของเลือด ซีร่ัม ไขกระดูก ปัสสาวะ เซลล์วิทยา และ
เทคนิคชีวโมเลกลุเพื่อการวินิจฉยัโรคในสัตว ์การทดสอบการท างานของระบบอวยัะ เทคนิคและการประยกุตใ์ช้
ทางคลินิก การวเิคราะห์และแปลผลโดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน 
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 330-106 
    ชีวเคมีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม กลไกของการเกิดโรคทางพนัธุกรรม ความผิดปกติของยนีในระดบั
เซลล ์และโครโมโซมทางคลินิก โรคท่ีเกิดจากยนีเด่ียว ความผิดปกติของเมแทบอลิสมโดยก าเนิด การแสดงออกท่ี
ผิดปกติร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม พนัธุศาสตร์ทางเภสัชวิทยา พนัธุศาสตร์ภูมิคุม้กนั ปัจจยัเส่ียงและยีนท่ีไวต่อปัจจยั
เส่ียง การรักษาและการป้องกนัโรคพนัธุกรรมในสัตว ์พนัธุศาสตร์มะเร็ง การท าแผนท่ียีนและการบ่งช้ียีนสาเหตุ
ของโรค การประยกุต์ใชเ้ทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพนัธุกรรมในสัตว ์การเพาะพนัธ์ุ และ
คดัเลือกพนัธ์ุสตัว ์  
 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-231, 145-232, 145-333 
    หลกัการตรวจสัตวป่์วยทางคลินิกส าหรับสัตวแพทย ์การสร้างความสัมพนัธ์ทางวิชาชีพกบัเจา้ของ
สตัว ์การซกัประวติัของสตัวป่์วย การตรวจ การวนิิจฉัยโรค การรักษาเบ้ืองตน้ การป้องกนั การแกไ้ขกรณีฉุกเฉิน 
การดูแลสัตว์ป่วยในระหว่างการรักษาและในระยะพกัฟ้ืน การใช้เคร่ืองมือพ้ืนฐานในคลินิก คุณธรรมและ
จริยธรรมในการดูแลรักษา 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   เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 2:       2((1)-2-3)
    ชุมชนพหุวฒันธรรมสัมพนัธ์ส ำหรับสัตวแพทย์ 
    Veterinary Professional Development 2: Veterinary Approach to Multicultural Community 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-170 
    บทบาทของสัตวแพทย ์และแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม มนุษยสัมพนัธ์ 
บทบาทผูน้ าและการสร้างทีม เทคนิคการเขา้ชุมชนและการเรียนรู้สภาพชีวิตชุมชนพหุวฒันธรรม การเขา้ประชุม
กลุ่มและการประสานงาน การวิเคราะห์ความตอ้งการของชุมชน หลกัการวจิยัชุมชนเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
เขียนโครงการ การรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล การก าหนด
ปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การประเมินโครงการ การน าเสนอโครงการ และการท างานเป็นทีม
ร่วมกบัชุมชนพหุวฒันธรรม 
    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   สัตวแพทย์สำธำรณสุข 1: จุลชีววทิยำทำงอำหำร     3((3)-0-6) 
    Veterinary Public Health 1: Food Microbiology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-230 
    จุลชีววิทยาทางอาหาร ความส าคญัและขอ้ควรค านึงของจุลินทรียใ์นอาหาร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโต และการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรียใ์นอาหาร จุลินทรียใ์นอาหารหมกั จุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุท าให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษ ส่ิงปนเป้ือนจากจุลินทรียใ์นอาหารทั้งก่อนและหลงัการแปรรูป การวิเคราะห์อนัตรายและจุด
วิกฤตท่ีตอ้งควบคุมเพ่ือความปลอดภยัของอาหาร บทบาทของสัตวแพทยสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นอาหาร
ปลอดภยั 



    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 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 145-212 
    กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพนัธ์ุ การประเมินลกัษณะพ่อและแม่พนัธ์ุ พฤติกรรมการสืบพนัธ์ุ 
การตั้งทอ้ง การคลอด การสร้างน ้ านม รวมไปถึงการรีดเก็บ และการประเมินน ้ าเช้ือในสัตวช์นิดต่าง ๆ  ท่ีมีความส าคญั
ทางสัตวแพทย ์การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพนัธ์ุพ้ืนฐาน เช่น การเก็บรักษาน ้ าเช้ือ การเหน่ียวน าการเป็นสัด 
การผสมเทียม และการยา้ยฝากตวัอ่อน  
    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 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 145-212 
    สูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา วิทยาแอนโดร และการจดัการลูกสัตวแ์รกเกิด การจดัการผสมพนัธ์ุระหว่างสัตว์
เพศผูแ้ละเพศเมีย การวินิจฉัยการตั้งทอ้ง การดูแลสัตวต์ั้งทอ้ง การจดัการการคลอดในสัตวท่ี์มีภาวะคลอดยาก และการ
ดูแลลูกสัตวแ์รกเกิดในสัตวช์นิดต่างๆ ท่ีมีความส าคญัทางสัตวแพทย ์รวมไปถึงกระบวนการวินิจฉัยความไม่สมบูรณ์
พนัธ์ุในสตัวเ์พศผูแ้ละเพศเมีย   
 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-350, 332-124 
    อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวินิจฉัยโดยใชภ้าพ เคร่ืองเอกซเรย ์อลัตราซาวด์ เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ และเร
โซแนนซ์แม่เหล็ก การจดัท่าทางเพ่ือถ่ายภาพทางรังสี ภาพรังสีปกติ ภาพรังสีท่ีผิดปกติและการแปลผล การใช้
เคร่ืองอลัตราซาวดแ์ละการแปลผล การประยกุตใ์ชรั้งสีบ 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 



   การประเมินสภาพสัตวแ์ละการเตรียมตวัสัตวป่์วย การใชเ้คร่ืองมือส าหรับให้ยาสลบ การเฝ้าระวงั
สัญญาณชีพ ยาระงบัความรู้สึกชนิดต่าง ๆ ยาเตรียมการสลบ การระงบัปวด การน าสลบ การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภาวะแทรกซอ้นจากการวางยาสลบ การดูแลสัตวฟ้ื์นจากยาสลบ ในสุนขั แมวและสัตวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ ฝึก
ปฏิบติัการวางยาสลบในสุนขั แมว และสตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ 

   Evaluation of animal conditions and preparation of sick animals, using of anesthetic equipment, 
monitoring of vital signs, type of anesthetic agents, preoperative anesthesia, pain management, induction of 
anesthesia, prevention and correction of anesthetic complications, postoperative management; anesthesia 
practice in dog, cat, and exotic pets 
145-448   ออร์โธปิดกิส์ทำงสัตวแพทย์       2(1-3-2) 
    Veterinary Orthopedics 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-445, 145-446 
    กายวภิาคศาสตร์ทางออร์โธปิดิกส์ทางสตัวแพทย ์หลกัการศลัยกรรมทางออร์โธปิดิกส์ทางสตัวแพทย์
ในสัตวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน การซกัประวติั การตรวจ การวนิิจฉัยและการวางแผนการรักษา การดูแลสัตวป่์วยก่อนและ
หลงัผ่าตดัทางออร์โธปิดิกส์ ภาวะแทรกซอ้นจากศลัยกรรม การฝึกปฏิบติัศลัยกรรมทางออร์โธปิดิกส์ในสตัวเ์ล้ียง
เป็นเพื่อน  
    Veterinary orthopedic anatomy, principles of veterinary orthopedic surgery in companion animal, 
systemic reviews, clinical assessment, diagnosis and treatment planning, pre and post-operative care after 
orthopedic surgery; surgical complication, and orthopedic surgical practice in companion animals 
145-451   โภชนศำสตร์คลนิิกส ำหรับสัตว์      2((2)-0-4) 
    Clinical Nutrition for Animals  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 515-351 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-452, 145-453 
    โภชนศาสตร์คลินิกในสุนขั แมว สตัวเ์ล้ียงชนิดพิเศษ และมา้ ส่วนประกอบของสารอาหารท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการอาหารตามสรีรสภาพ การวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคท่ีเกิดจากการขาดสมดุลของ
อาหาร แนวทางการปรับอาหารตามความตอ้งการของร่างกาย การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
    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   อำยุรศำสตร์ในสุนขัและแมว 1      3(3-0-6) 
    Canine and Feline Medicine 1 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-341, 145-350 
รายวชิาบงัคบัเรียนร่วม : 145-453 
    โรคของสุนัขและแมวท่ีส าคญัตามระบบต่าง ๆ โดยกล่าวถึงสาเหตุของโรค อาการ ขั้นตอนและวิธี
ตรวจวินิจฉัย การรักษาและป้องกนัโรคในโรคทางหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและล าไส้ โรคทางหัวใจและ
หลอดเลือด โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคทางระบบขบัถ่ายปัสสาวะ โรคตบั น ้ าดี และตบัอ่อน โรคต่อมไร้ท่อ 
โรคทางระบบกลา้มเน้ือและระบบประสาท โรคทางผิวหนงั โรคตา และโรคทางระบบสืบพนัธ์ุ  
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-341, 145-350 
    โรคของสุนัขและแมวท่ีส าคญั เวชศาสตร์ฉุกเฉินในระบบต่าง ๆ ท่ีส าคญั การแกไ้ขภาวะความไม่
สมดุลยข์องอิเลก็โทรไลตแ์ละความผิดปกติของกรด-เบส ความผิดปกติของโรคเลือดและการถ่ายเลือด โรคติดเช้ือ
ท่ีส าคญัในสุนัขและแมว มะเร็งวิทยา ความผิดปกติของโรคพฤติกรรม โดยอธิบายถึงสาเหตุของโรค อาการ 
ขั้นตอนและวธีิตรวจวนิิจฉยั การรักษาและป้องกนัโรค รวมถึงการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลในทางคลินิก  
    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; by describing 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 
    หลกัพ้ืนฐานทางศลัยศาสตร์ในสุนัขและแมว หลกัการปลอดเช้ือส าหรับการผ่าตดั การใชเ้คร่ืองมือผ่าตดั 
วสัดุเยบ็ การเยบ็ การผูกเง่ือนและเทคนิคการเยบ็ ศลัยกรรมของระบบต่าง ๆ ของร่างกายในสุนัข แมว และสัตวเ์ล้ียง
ชนิดพิเศษ ยกเวน้ระบบโครงร่างกลา้มเน้ือ เส้นเอ็น ขอ้ต่อ กระดูก และประสาท การดูแลสัตวป่์วยหลงัการผ่าตดั และ
การฝึกปฏิบติัผ 
     Principles of surgery in dog and cat; surgical asepsis, surgical instrumentations, suture material, suture 
pattern, ligation and suture technique devices; surgery of various 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  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
    หลกัการส าคัญในเวชศาสตร์ของสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก น าองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางการจัดการฟาร์มสัตว ์พยาธิวิทยา ระบบสืบพนัธ์ุ ภูมิคุม้กัน อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์เบ้ืองต้นมาวาง
แนวทางในการจดัการ การรักษา ป้องกนั ควบคุม และ/หรือการก าจดัโรคส าหรับสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่และ
ขนาดเลก็ได ้ 
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
    โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสุกร โรคท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต 
โรคจากการจดัการ โรคและความผิดปกติของระบบสืบพนัธ์ุ สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การ



ตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกนั การแกปั้ญหาการจดัการผลิตในฟาร์ม การวิเคราะห์บทเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-220, 145-232, 145-340, 145-350 
    โรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือท่ีส าคญัในสตัวปี์ก โรคท่ีมีสาเหตุจากการจดัการหรือความผิดปกติทางโภชนาการ 
โรคไวรัส แบคทีเรีย รา ปรสิต โรคท่ีเกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั และอ่ืน ๆ  สาเหตุ ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด อาการทาง
คลินิก การตรวจวนิิจฉยั การรักษา การควบคุมและป้องกนั 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  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350, 145-266 
    โรคส าคญัในสัตวน์ ้ าเพ่ือการบริโภค สาเหตุ พยาธิวิทยา อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษา การ
ควบคุมและป้องกนัโรค ระบบภูมิคุม้กนัในสัตวน์ ้ า  พิษวิทยาในสัตวน์ ้ า การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลในการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ า และการฝึกปฏิบติัเวชศาสตร์สตัวน์ ้ 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   เสริมสร้ำงวชิำชีพสัตวแพทย์ 3: กฎหมำยและจรรยำบรรณ   2((2)-0-4) 
    Veterinary Professional Development 3: Orientation of Law and Ethics 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-170, 145-371 
    กฎหมายและประเภทของกฎหมาย กฎหมาย และพระราชบัญญัติเก่ียวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย ์
จ ร ร ย าบ ร รณ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ค ว บ คุ ม วิ ช า ชี พ สั ต ว แ พ ท ย์  จ ริ ย ธ ร ร ม  ทั ศ น ค ติ  บ ท บ าท ข อ ง  
สัตวแพทยแ์ละความรับผิดชอบต่อสังคม นิติวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย ์กรณีศึกษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพสตัวแพทย ์
    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  เสริมสร้ำงวิชำชีพสัตวแพทย์ 4:       1((1)-0-2) 
  กำรเข้ำสู่คลนิิกและกำรส่ือสำรทำงกำรสัตวแพทย์ 
  Veterinary Professional Development 4: Clinical Approach and Applied Communication  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-350 



   ความสัมพนัธ์ระหว่างสัตวแพทยแ์ละเจา้ของสัตว ์การส่ือสารเพ่ือการซักประวติั การอธิบายภาวะเจ็บป่วย
ของสัตวแ์ละการพยากรณ์โรค การส่ือสารในสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อชีวิตสัตว ์การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน การ
อธิบายการท าการุณยฆาตและปัญหาทางจริยธรรม  
   Relationship between veterinarian and animal owner; communication for history taking, explanation of 
animal illness and prognosis; communication in life-threatening condition; dealing with client’s conflict, explanation of 
euthanasia and ethical dilemma   
145-475   สัตวแพทย์สำธำรณสุข 2: สุขศำสตร์กำรอำหำรและอำหำรฮำลำล   4((3)-3-6) 
     Veterinary Public Health 2: Food Hygiene and Halal Food 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-216, 145-374 
    สุขศาสตร์การอาหาร ความปลอดภยัของอาหารจากฟาร์มถึงผูบ้ริโภค ความตอ้งการดา้นอาหารปลอดภยัใน
ระดบัสากล กระบวนการฆ่าสตัว ์สุขศาสตร์โรงฆ่าสตัว ์และการแปรรูปเน้ือสัตว ์ปัญหาและการแกไ้ขการปนเป้ือน การ
ตกคา้งของยา สารเคมี จุลินทรียใ์นอาหารจากสัตว ์การตรวจ และควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ อาหารจากสัตวต์ามขอ้ก าหนดอาหารฮาลาล บทบาทของสัตวแพทยใ์นกระบวนการแปรรูปอาหาร
ขั้นตน้และขั้นก่อนปรุงบทบาทของสัตวแพทยด์า้นสุขศาสตร์และการอภิบาลอาหาร การประเมินความเส่ียง ระบบ
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-445, 145-446 
    กายวิภาคการท างานของช่องปากและฟัน การสร้างแผนภาพทางทนัตกรรม อุปกรณ์ท าฟัน รังสีวิทยาทนัตก
รรม โรคปริทนัตแ์ละการรักษา การดูแลสุขภาพช่องปาก การขูดหินปูนและขดัฟัน การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล การให้
ยาระงบัความรู้สึก ยาลดปวดและการดูแลหลงัผ่าตดั การถอนฟัน และการใหค้วามรู้แก่เจา้ของสตัว ์
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-341 
    เภสัชวิทยาคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใชเ้ภสัชภณัฑ์ในทางสัตวแพทย ์การวิเคราะห์การ  ใชย้าใน
สัตว ์การเลือกยา ขนาดยา วิธีการให้ยา ระยะหยดุยา และการเขียนใบสั่งยา แนวทางความกา้วหนา้ของเภสัชวิทยาคลินิก 
เภสัชวิทยาบนพ้ืนฐานของลกัษณะทางพนัธุกรรม สภาพร่างกาย อาย ุโรคและความผิดปกติของสัตว ์ การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 



   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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
    โรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือท่ีส าคัญในสัตว์เล้ียงชนิดพิเศษ โรคในสัตว์สะเทินน ้ าสะเทินบก 
สตัวเ์ล้ือยคลาน นกสวยงาม สัตวฟั์นแทะ และสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอ่ืน ๆ โรคจากปัญหาโภชนาการ สาเหตุ อาการ 
การตรวจวนิิจฉยั การรักษาและป้องกนั การจดัการสุขภาพ โปรแกรมการก าจดัพยาธิและการท าวคัซีน 
    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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
    โรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือท่ีพบบ่อยในมา้ ปัญหาเก่ียวกบัขาและกีบ ปัญหาทางดา้นระบบสืบพนัธ์ุ ปัญหา
โภชนาการ ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการผิดพลาด โดยกล่าวถึงสาเหตุ พยาธิก าเนิด อาการ การตรวจวนิิจฉยั การรักษาและ
การควบคุมป้องกนัโรคในมา้ การจดัการสุขภาพ โปรแกรมการก าจดัพยาธิและการท าวคัซีน ระบบการเล้ียงและการ
จดัการ หลกัการศลัยกรรมในมา้ และการดูแลหลงัผา่ตดั  
    Common infectious and non-infectious diseases in horse, 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-340, 145-350 
    หลกัการส าคญัในเวชศาสตร์การอนุรักษ์สัตว์ป่า องค์ความรู้พ้ืนฐานทางพยาธิวิทยา ระบบสืบพนัธ์ุ 
นิเวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิคุม้กนั อายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์เบ้ืองตน้ในสัตวป่์า การจดัการและรักษา
ส าหรับสตัวป่์า หลกัการจดัการสตัวป่์าเพื่อการอนุรักษส์ตัวป่์าและนิเวศวทิยา 
    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   เวชศำสตร์สัตว์ในสถำนแสดงสัตว์น ำ้และปลำสวยงำม    2(2-0-4) 
    Aquarium Animal and Ornamental Fish Medicine 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  145-340, 145-350, 145-266 
    โรคส าคญัในสัตวใ์นสถานแสดงสัตวน์ ้ า และปลาสวยงาม สาเหตุ พยาธิวิทยา อาการทางคลินิก การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกนัโรค ชีววิทยาและพฤติกรรมสัตวใ์นสถานแสดงสัตวน์ ้ า การจบั



บงัคบั การผ่าตดั การระงบัความรู้สึก การจดัการแผล การจดัการสุขภาพและการควบคุมโรคในสถานแสดงสัตว์
น ้ า 
    Important diseases in aquarium animals and ornamental fish; etiology, pathology, clinical signs, 
diagnosis, treatment, prevention and control biology and animal behavior in aquarium; 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-341, 145-350 
    ศลัยกรรมในสัตวบ์ริโภค สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง สุกร และสัตวปี์ก การพิจารณาเพ่ือการท าศัลยกรรม การ
ประเมินสภาพสตัว ์การวางแผนศลัยกรรมและการเตรียมตวัสตัว ์การใชเ้คร่ืองมือ วสัดุเยบ็ รูปแบบการเยบ็ การผูก
ปม และการห้ามเลือด ชนิดของแผลและการรักษา ศลัยกรรมในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง สุกรหรือสัตวปี์กเพ่ือการบริโภค 
ยกเวน้ระบบโครงร่างกลา้มเน้ือ เส้นเอ็น ขอ้ต่อและกระดูก การดูแลสัตวป่์วยหลงัการท าศลัยกรรม การแกไ้ข
ภาวะแทรกซอ้นจากศลัยกรรม การใหค้  าแนะน าแก่เจา้ของสตัวป่์วย 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   สัตวแพทย์สำธำรณสุข 3: โรคสัตว์สู่คนและสุขภำพหนึ่งเดยีว   3((3-0-6) 
    Veterinary Public Health 3: Zoonoses and One Health 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-464, 145-463, 145-461 
    สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิต และสุขภาพ ตามแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ซ่ึงประกอบดว้ย
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพมนุษย ์สุขภาพสัตว ์และสุขภาวะส่ิงแวดลอ้ม ระบาดวิทยา การป้องกัน การ
ควบคุม การเฝ้าระวงั การตรวจวินิจฉัย การจดัการ บทบาทและหนา้ท่ีของสัตวแพทยต์่อโรคติดต่อระหวา่งมนุษย์
และสัตว ์ขอ้ควรค านึงถึงในสุขภาวะส่ิงแวดลอ้มและพิษวิทยาส่ิงแวดลอ้ม อนัประกอบดว้ย สาเหตุ ปัญหา การ
ประเมินความเส่ียง การจดัการความเส่ียง กฎหมายและมาตรการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น อากาศ น ้ า อาหาร 
ท่ีอยูอ่าศยั ของเสียจากการเล้ียงสตัว ์เป็นตน้ การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
    Public health involving life quality and 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   ระบำดวทิยำและเวชศำสตร์ป้องกนัทำงสัตวแพทย์    4((3)-3-6) 
    Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-315, 145-461, 145-463, 145-464 
    หลกัการพ้ืนฐานวิทยาการระบาดทางการสตัวแพทยแ์นวคิดของการเกิดโรคและตวัก าหนดการวดัการ
เกิดโรคและความถ่ีของการเกิดโรค รูปแบบของการศึกษาทางวทิยาการระบาด การตรวจวินิจฉยัและคดักรองโรค 
การเก็บตวัอย่างและการค านวนจ านวนตวัอย่างทางวิทยาการระบาด การสอบสวนและการเฝ้าระวงัโรค การ



ป้องกันและควบคุมโรค การน าเสนอขอ้มูลทางวิทยาการระบาดและการประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในทาง
สาธารณสุข 
    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 าศพัท์ ประโยค และการส่ือสารส าหรับสัตวแพทย ์การซักประวติัสัตวป่์วย การส่ือสารกบัเจา้ของ
สตัว ์การเขียนอาการ 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   คลนิิกปฏิบัต ิ
145-559   ทกัษะกำรแก้ปัญหำทำงคลนิิกในสัตว์เลีย้งเป็นเพ่ือน    3((1)-6-2) 
    Clinical Problem-Solving Skills in Companion Animals 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-424, 145-425, 145-452, 145-453, 145-445, 145-446, 145-547, 145-448, 145-455 
    การบูรณาการความรู้ท่ีมีในโรคสัตวเ์ล้ียงและการจดัการสัตวเ์ล้ียง ท่ีเก่ียวกับการ ซักประวติั ตรวจ
ร่างกาย การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบติัการ การวินิจฉัยโรค และวางแผนการแกปั้ญหา โดยการรักษาอยา่ง
สมเหตุสมผล ควบคุมและป้องกนัโรค 
    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   กำรบูรณำกำรทำงสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหำปศุสัตว์    1(0-3-0) 
    Clinical Problem Solving and Integration for Livestock  
    การบูรณาการความรู้ท่ีมีในสัตวป์ศุสัตว ์ประกอบกบัการศึกษาดว้ยตนเองในหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาหรือโรค การตั้งสมมติฐาน การหาค าตอบจากการชนัสูตรทางห้องปฏิบัติการ การ
วนิิจฉยัปัญหา หรือโรค และวางแผนการแกปั้ญหาโดยการรักษา ควบคุมและป้องกนั 
    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   คลนิิกปฏบิัตม้ิำ        2(0-4-2) 
    Clinical Practice in Equine 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-556 



    ปฏิบัติการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและสูติกรรมในม้า การ
ควบคุมบงัคบัสัตวท่ี์เหมาะสม การใหค้  าแนะน าในการควบคุมและป้องกนัโรค การจดัการฟาร์ม การฝึกปฏิบติัอยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรม 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   คลนิิกปฏบิัตสัิตว์เคีย้วเอื้อง 1      3(0-6-3) 
    Clinical Practice in Ruminant 1 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-461, 145-425, 145-568 
    ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทางอายรุกรรม ศลัยกรรมและสูติกรรมในสัตวเ์ค้ียว
เอ้ืองขนาดใหญ่ท่ีเน้นศึกษาในโค การควบคุมบังคบัสัตวอ์ย่างเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและ
ป้องกนัโรค การจดัการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การ
วเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
 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 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-463, 145-424, 145-425 
    ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทางอายรุกรรม ศลัยกรรมหรือสูติกรรมในสุกร การ
ควบคุมบังคบัสัตวอ์ย่างเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและป้องกันโรค การจดัการฟาร์มและการ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 
    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   คลนิิกปฏบิัตกิำรชันสูตรซำกและกำรวนิิจฉัย     3(0-6-3) 
    Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic Laboratory 
    รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-232, 145-340, 145-342 
    ฝึกปฏิบติัการเก็บตวัอยา่งช้ินเน้ือและการผ่าซากเพ่ือวินิจฉัยพยาธิสภาพดว้ยตาเปล่า และการตรวจทาง
จุลพยาธิวทิยา การวิเคราะห์และแปลผลจากประวติัทางคลินิกและการรักษา การสรุปผลทางพยาธิวิทยา และการ
ตรวจทางห้องปฏิบติัการต่าง ๆ เพ่ือการวินิจฉัยโรคขั้นสุดทา้ย ในกลุ่มโรคของสัตวเ์ล้ียงเป็นเพ่ือน ปศุสัตว ์สัตว์
สวนสัตว ์หรือสัตวท์ดลอง โดยฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การวเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็น
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   คลนิิกปฏบิัตสัิตว์เลก็ 1       3(0-6-3) 
    Clinical Practice in Small Animals 1   
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-452, 145-453, 145-445, 145-446, 145-448, 145-455, 145-451 
    ปฏิบติัการซักประวติั ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลการรักษาในทางคลินิก การ
ฝึกปฏิบติัทกัษะและประมวลความรู้ต่าง ๆ และพิเคราะห์โรคในทางอายรุกรรม สูติกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สัตว์
ป่วยวกิฤติ และสตัวป่์วยใน รวมถึงฝึกการส่ือสารกบัเจา้ของสตัว ์โดยการฝึกปฏิบติัเป็นไปตามคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณและแห่งวชิาสตัวแพทย ์
    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   คลนิิกปฏบิัตสัิตว์เลก็ 2       4(0-8-4) 
    Clinical Practice in Small Animals 2 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-452, 145-453, 145-445, 145-446, 145-448, 145-455, 145-451 
    ฝึกปฏิบติัการประเมินสภาพสัตวแ์ละการเตรียมตวัสัตวป่์วย การเลือกใชย้าสลบให้เหมาะสมกบัสัตว์
ป่วย การเฝ้าระวงัสญัญาณชีพ การดูแลสัตวฟ้ื์นจากยาสลบ การวางแผนการรักษาทางศลัยกรรม การท าศลัยกรรม 
การดูแลสตัวป่์วยภายหลงัการผา่ตดั 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   คลนิิกปฏบิัตสัิตว์เลีย้งชนิดพเิศษ      1(0-2-1) 
    Clinical Practice in Exotic Pets 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-554 
    ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉยั การรักษาทางอายรุกรรม ศลัยกรรมหรือสูติกรรมในสัตวเ์ล้ียง
ชนิดพิเศษ การควบคุมบงัคบัสัตวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม การให้ค  าแนะน าในการเล้ียงดู การจดัการ การควบคุมและ
ป้องกนัโรค 
    Practice in clinical examination, diagnosis, medical, surgical or theriogenological treatments in 
exotic pets; appropriate approach and restraint; giving an advice on care and management of diseases control 
and prevention 
145-682   คลนิิกปฏิบัตสัิตว์สวนสัตว์ สัตว์ป่ำและกำรอนุรักษ์    1(0-2-1) 
    Clinical Practice in Zoo, Wildlife and Conservation 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-557 
    ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวนิิจฉยั การรักษาทางอายรุกรรม ศลัยกรรมหรือสูติกรรมสตัวส์วนสตัว์
และสตัวป่์า การควบคุมบงัคบัสัตวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม การใหค้  าแนะน าในการควบคุมและป้องกนัโรค การจดัการ
สวนสตัว ์และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
    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 



รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-221, 145-350, 145-461, 145-425, 145-568 
    ปฏิบติัการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทางอายรุกรรม ศลัยกรรมและสูติกรรมในสัตวเ์ค้ียว
เอ้ืองขนาดเลก็ท่ีเนน้ศึกษาในแพะ แกะ การควบคุมบงัคบัสตัวอ์ยา่งเหมาะสม การใหค้  าแนะน าในการควบคุมและ
ป้องกนัโรค การจดัการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึกปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การ
วเิคราะห์บทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
     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   คลนิิกปฏบิัตสัิตว์ปีกเพ่ือกำรบริโภค      3(0-6-3) 
    Clinical Practice in Poultry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-220, 145-232, 145-340, 145-350, 145-464 
    ปฏิบัติการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมในสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค อัน
ประกอบดว้ย ไก่ เป็ด หรือสัตวปี์กชนิดอ่ืนท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ การควบคุมบงัคบัสัตวไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
การให้ค  าแนะน าในการควบคุมและป้องกันโรค การจัดการฟาร์มและการประเมินผลทางเศรษฐกิจ การฝึก
ปฏิบติัการอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 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   คลนิิกปฏบิัตสัิตว์น ำ้       3(0-6-3) 
    Clinical Practice in Aquatic Animals  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-266, 145-465, 145-558 
    ฝึกปฏิบติัการตรวจทางคลินิกในสัตวน์ ้ า การเก็บตวัอย่างจากสัตวน์ ้ าและส่ิงแวดลอ้ม ชนัสูตร การ
วินิจฉัยโรค การรักษาทางอายุรกรรม การจบับงัคบัสัตว ์การระงบัความรู้สึก และศลัยกรรม การจดัการสุขภาพ
สตัวน์ ้ าในการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าหรือสภาพแวดลอ้มท่ีถูกคุมขงั แกปั้ญหาในระบบการเล้ียงสตัวน์ ้ 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   คลนิิกปฏบิัตสัิตวแพทย์สำธำรณสุขปฏบิัตกิำร     3(0-6-3) 
    Clinical Practice in Veterinary Public Health Laboratory 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 145-374, 145-475, 145-576, 145-577 
    ปฏิบัติการทางสัตวแพทยส์าธารณสุขภายใตแ้นวความคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ระบาดวิทยาทางสัต ว
แพทย ์จุลชีววิทยาทางอาหาร อันประกอบด้วย การวิเคราะห์การปนเป้ือนจุลินทรียใ์นอาหาร การวิเคราะห์
อนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม สุขศาสตร์การอาหาร กระบวนการผลิตอาหารท่ีมาจากสตัว ์
    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   สัมมนำและงำนวจิยัทำงวทิยำศำสตร์สัตวแพทย์     3(0-6-3) 
     Seminar and Research in Veterinary Science 
     การคน้ควา้หาขอ้มูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจยัทางวิทยาศาสตร์สัตวแพทย ์การเขียน
ขอ้เสนอโครงการวิจยั การวางแผนกระบวนการวิจยั การด าเนินการวิจยัตามแผน การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียน
รายงานการวิจยั การน าเสนอโดยใชโ้สตทศันูปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จรรยาบรรณคุณธรรมและ
จริยธรรมของนกัวจิยั 
    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 
    ฝึกงานในฟาร์มเล้ียงสัตวข์องภาครัฐหรือเอกชน สถานบ ารุงพนัธ์ุสัตว ์เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานสัตว
แพทย ์สงัคม ความสามารถ และความรับผิดชอบของนกัศึกษาดว้ยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
    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 
    เลือกฝึกงานในฟาร์มเล้ียงสัตว ์สถานพยาบาลสัตว ์สวนสัตว ์หรือห้องปฏิบติัการของสถานวิจยัของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพฒันาทกัษะรู้พ้ืนฐานสัตวแพทย ์สังคม ความสามารถ และความรับผิดชอบของ
นกัศึกษาดว้ยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และใชเ้วลาระหวา่งภาคฤดูร้อน 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
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