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มคอ. 2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                                  คณะสัตวแพทยศาสตร 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
   ภาษาอังกฤษ      : Doctor of Veterinary Medicine Program   
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
  : ชื่อยอ สพ.บ. 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Veterinary Medicine 
  : ชื่อยอ D.V.M. 
3. วิชาเอก (ถามี) ………………………-………………………………….. 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  244  หนวยกิต  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 6 ป   
     5.2 ประเภทของหลักสูตร  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช  

 ภาษาไทย   
 ภาษาตางประเทศ  

 5.4 การรับเขาศึกษา  
 นักศึกษาไทย   
 นักศึกษาตางชาติ (สามารถอาน เขียน ภาษาไทยได) 

     5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ีน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการรวม 
  รวมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

- มีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2563 
- สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2562   
  เมื่อวันที ่ 5  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่11/2562 
- เมื่อวันที ่ 23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
- สภาวิชาชีพใหการรับรอง เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2565 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)  

ผูจบการศึกษาเปนสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบอาชีพไดในหลากหลายรูปแบบ และสามารถเลือก
ประกอบอาชีพทางสัตวแพทยไดกับสัตวชนิดตางๆ ที่บัณฑิตมีความถนัดและชํานาญ สําหรับแนวทางการประกอบ
อาชีพ มีดังนี ้

1. ธุรกิจสวนตัว ผูที่จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา สามารถเปดคลินิกหรือโรงพยาบาลเพ่ือใหบริการรักษาและดูแลสุขภาพ
สัตวได หรือ ทําธุรกิจดานอื่นๆ ท่ีใชความสามารถดานการสัตวแพทย เชน ธุรกิจยาสัตว เครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ สําหรับการรักษาสัตว  จัดตั้งฟารมเลี้ยงสัตวสวนตัว ฯลฯ 

2. รับราชการ สามารถประกอบวิชาชีพในหนวยงานราชการตางๆ ที่ตองการสัตวแพทย เชน   
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ อาทิ กรมปศุสัตว ทํางานดานการควบคุมและปองกันโรคระบาด

สัตวในประเทศและระหวางประเทศ ดูแล ควบคุมกํากับการใชสารตางๆ ในอาหารสัตว เพ่ือความปลอดภัยของ
ผูบริโภคเนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการรณรงคความปลอดภัยของอาหาร
ทั่วประเทศ 
             - กระทรวงมหาดไทย เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองกํากับการสุนัขตํารวจ กองกํากับการ
ตํารวจมา ฯลฯ เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพสัตว รวมทั้งเปนนายสัตวแพทยประจําหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน เชน 
เทศบาล เปนตน 

- กระทรวงกลาโหม เชน สํานักงานทหารพัฒนาการ กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมการสัตว
ทหารบก ศูนยการสุนัขทหาร กองพันสัตวตาง ฯลฯ เพื่อวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการจัดหาเวชกรรมปองกัน 
รักษาพยาบาลและผลิตสัตว เพ่ือสนับสนุนหนวยงานในกองทัพบกและกระทรวงกลาโหม 
             - กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเปนอาจารยสัตวแพทย หรือ นักวิทยาศาสตรที่ทํางานดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และดูแลรักษาสุขภาพสัตว ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

- กระทรวงสาธารณสุข เชน กรมควบคุมโรคติดตอกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน 

3. องคกรธุรกิจทั้งในและตางประเทศ เชน ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจยาสัตวและวัคซีน ธุรกิจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑจากเนื้อและนม ธุรกิจฟารมเลี้ยงสัตว โดยทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกผูรับบริการ และมีโอกาส
รวมในงานวิจัยของฝายวิชาการของบริษัทตางๆ 

4. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เชน องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย องคการสวนสัตว องคการ
อุตสาหกรรมปาไม องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย 
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

*********************************************************************************** 

1. ปรัชญา  
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มุงท่ีจะผลิตบัณฑิตที่มีพ้ืนฐานความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและ
ทางดานคลินิกอยางครอบคลุมและพอเพียงในการนําความรูทั้งดานศาสตรและศิลปมาใชเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
มีการใชขอมูลเชิงประจักษ ตอการสรางความสามารถในการวินิจฉัยโรค หรือปญหาทางสุขภาพสัตว โดยตระหนัก
ถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจและการสื่อสารระหวางมนุษยในโลกปจจุบัน โดยใช
หลักการสุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งใหบัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานในการรักษาและการปองกันโรคในสัตวชนิดตางๆ ท่ี
มนุษยเลี้ยงไวเปนเพ่ือนหรือเลี้ยงไวบริโภค โดยครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว การปฏิบัติ
โดยตรงตอรางกายสัตวเพ่ือการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การควบคุมปองกันการกําจัดโรคสัตวและโรคสัตวสูคน 
การบําบัดรักษาและสุขศาสตรสัตว การผลิตสัตว การโภชนาภิบาลดานสุขศาสตรการอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ
จากสัตวและการปนเปอนในอาหารที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว เปนวิชาชีพที่ตองเรียนรูตลอดชีวิต และยึดมั่นใน
คุณธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  โดยมุงตอบสนองความตองการและความมั่นคงของสังคมมนุษยทั้งดาน
สุขภาพของมนุษยผานทางความปลอดภัยจากโรคสัตวติดคน  และความปลอดภัยในอาหารที่มาจากสัตว  รวมทั้ง
ดานสุขภาพจิตของผูที่เลี้ยงสัตวเปนเพ่ือน 

ขอบเขตขององคความรูสาขาสัตวแพทยเปนการบูรณาการของพหุวิทยาการ ไดแก ศาสตรทางดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน สัตวศาสตรดานการผลิตสัตวและโภชนศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว เวชศาสตร
ทางสัตวแพทย สวัสดิภาพสัตว กฎหมายและจรรยาบรรณทางสัตวแพทย และสัตวแพทยสาธารณสุข เปนตน 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูกวางและนําไปประยุกตใชทั้งในสัตวเลี้ยง สัตวเศรษฐกิจ สัตวปาและสัตวอื่นๆ รวมทั้งเปน
พ้ืนฐานในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพสัตวแพทยตอไป  สอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตสัตวแพทยตามเกณฑขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization 
for Animal Health หรือ Office International des Epizooties, OIE) และความรูขั้นพื้นฐานการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทยตามเกณฑของสัตวแพทยสภา 
2.วัตถุประสงค  

หลักสูตรนี้จัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตสัตวแพทยที่มีคณุลักษณะอันพึงประสงค ไดแก 
1. มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอหนาที่ มีสํานึกและปฏิบัติตนดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการ

สัตวแพทย เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนและการปฏิบัติงานเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  
2. มีความรูในศาสตรทางดานสัตวแพทย ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพการสัตวแพทย รวมทั้งศาสตรที่เก่ียวของ  
3. สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ ประมวลขอมูลและประยุกตความรูความเขาใจใน

ทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร รวมทั้งเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือใชใน
การปฏิบัติทางวิชาชีพการสัตวแพทย โดยมีการพัฒนามาตรฐานการทํางานและความรูของตนเอง  

4. มีทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน รวมทั้งมีภาวะผูนําและผูรวมงานที่ดีในการ
ทํางานเปนทีม 

5. สามารถประยุกตใชความรูพ้ืนฐานและความรูทางวิชาชีพการสัตวแพทย รวมทั้งสามารถ ทําหัตถการ
ทางดานสัตวแพทย ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยข้ันพ้ืนฐานไดตามที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
การสัตวแพทย 
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
********************************************* 

 
1. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  244  หนวยกิต  

 
2. โครงสรางหลักสูตร  

    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                            ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

        วิชาบังคับ    21 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู   15 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม                       3 หนวยกิต 

         - กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง                        3 หนวยกิต 

        วิชาเลือก  โดยเลือกจาก 3 กลุมวิชา      9 หนวยกิต 

    2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                  ไมนอยกวา 208 หนวยกิต 

          - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต 

          - วิชาชีพ                                                                         ไมนอยกวา 193 หนวยกิต 

          วิชาชีพบังคับ                                               160 หนวยกิต 

          วิชาชีพเลือก                                                           ไมนอยกวา 33 หนวยกิต 

          - วิชาโท                                                                                -ไมมี- 

    3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                               ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
3. กระบวนวิชา 

      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       30 หนวยกิต 

         วิชาบังคับ (Required Courses) 21 หนวยกิต 

         1.1. กลุมวิชาดานการพฒันาทักษะการเปนผูเรียนรู (Learner Person) 15 หนวยกิต 

001101 ม.อ.101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

 ENGL 101 Fundamental English 1  

001102 ม.อ.102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

 ENGL 102 Fundamental English 2  

001201 ม.อ.201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing  

001226 ม.อ.226 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

 ENGL 226 English in Health Sciences Context  

953111 ศท.วว.111 ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

 SE 111 Software for Everyday Life  
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         1.2. กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม  
               (Innovative Co-creator) 

3 หนวยกิต 

751100 ศศ.100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 ECON 100 Economics for Everyday Life  

    

         1.3. กลุมวิชาดานการพฒันาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen) 3 หนวยกิต 

140104 ร.ท.104 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 

 PG 104 Citizenship  

    

          วิชาเลือก  (GE Electives)  
ใหนักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาจากทั้ง 3 กลุมเพิ่มเติมอีก 9 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้ 
A student also chooses at least 9 credits from these 3 groups of GE courses. 
กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู (Learner Person) 

011269 ม.ปร.269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 PHIL 269 Philosophy of Sufficiency Economy  

012100 ม.ศน.100 การพัฒนาจิตเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 3(2-3-4) 

 RE 100 Mind Development for High Quality of Life  

057131 ศ.ล.131 การออกกําลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4) 

 EDPE 131 Exercise and Health  

057133 ศ.ล.133 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 

 EDPE 133 Recreation for Quality of Life  

057136 ศ.ล.136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 EDPE 136 Sport, Health, Fitness and Wellness Development  

057137 ศ.ล.137 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 EDPE 137 Sports for Health  

074101 ศ.สข.101 การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 EDHL 101 Promoting of Health in Everyday Life  

651106 สพ.106 สุขอนามัยอาหารจากสัตวสําหรับผูบริโภค 2(1-2-3) 

 VM 106 Food Sanitary from Food Animal for Consumer  

702101 บธ.กง.101 การเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 FINA 101 Finance for Daily Life  
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         กลุมวิชาดานการพฒันาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator) 

013110 ม.จว.110 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 PSY 110 Psychology and Daily Life  

050106 ม.ศท.106 ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคุณคา 3(3-0-6) 

 HUGE 106 Humanistic Arts  

159100 ส.สม.100 โลกสมัยใหมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 SA 100 Modern World in Everyday Life  

176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

 LAGE 100 Law and Modern World  

201114 ว.วท.114 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

 SC 114 Environmental Science in Today’s World  

356102 ก.สศ.102 สัตวน้ําสวยงาม 3(3-0-6) 

 ANS 102 Ornamental Aquatic Animals  

703103 บธ.กจ.103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business  

    

         กลุมวิชาดานการพฒันาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)  

012200 ม.ศน.200 จิตอาสา 3(2-2-5) 

 RE 200 Mind Volunteer  

050111 ม.ศท.111 มนุษยกับการแสวงหาความรู 3(3-0-6) 

 HUGE 111 Man and Quest for Knowledge  

057132 ศ.ล.132 ชีวิตมีสุขในคายพักแรม 2(2-0-4) 

 EDPE 132 Happy Life in Camping  

057139 ศ.ล.139 การทองเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย 3(3-0-6) 

 EDPE 139 Sport and Adventure Tourism  

109115 วจ.ศป.115 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 FAGE 115 Life and Aesthetics  

159151 ส.สม.151 สังคมและวัฒนธรรมลานนา 3(3-0-6) 

 SA 151 Lanna Society and Culture  

201111 ว.วท.111 โลกแหงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

 SC 111 The World of Science  
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201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศึกษา 1(0-3-0) 

 SC 192 Doi Suthep Study  

651104 สพ.104 ชางในวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) 

 VM 104 Elephant in Thai Cultures  

651105 สพ.105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ 3(3-0-6) 

 VM 105 Ecosystem and Health  

951100 ศท.อ.100 ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 3(3-0-6) 

 ANI 100 Modern Life and Animation  
 

       2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                        ไมนอยกวา 208 หนวยกิต 

          2.1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต 
203154 ว.คม.154 เคมีพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2-0-4) 

 CHEM 154 Basic Chemistry for Health Science Students  

203159 ว.คม.159 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-3-0) 

 CHEM 159 Basic Chemistry Laboratory for Health Science Students  

207125 ว.ฟส.125 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร 1(1-0-2) 

 PHYS 125 Physics for Veterinary Students  

207195 ว.ฟส.195 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร 1(0-3-0) 

 PHYS 195 Physics Laboratory for Veterinary Students   

356202 ก.สศ.202 หลักการอาหารและโภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

 ANS 202 Principles of Feed and Animal Nutrition  

356212 ก.สศ.212 การผลิตสัตว 3(3-0-6) 

 ANS 212 Animal Production  

651120 สพ.120 หลักพันธุศาสตรทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 

 VM 120 Principles of Veterinary Genetics  

651231 สพ.231 หลักการผลิตสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 VM 231 Principle of Aquatic Animal Production 
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         2.2. วิชาชีพ                                                                            ไมนอยกวา 193 หนวยกิต 

                1) วิชาชีพบงัคับ 160 หนวยกิต 
303210 พ.ชค.210 ชีวเคมีทั่วไป 3(2-2-5) 

 BCHM 210 General Biochemistry  

303262 พ.ชค.262 ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 

 BCHM 262 Veterinary Clinical Biochemistry   

356261 ก.สศ.261 สถิติวิเคราะหและวางแผนทดลองทางสัตวบาล 3(3-0-6) 

 ANS 261 Statistical Method and Inference in Animal Husbandry   

651109 สพ.109 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 

 VM 109 Veterinary Embryology  

651210 สพ.210 หลักชีวศาสตรทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 

 VM 210 Principles of Veterinary Biosciences  

651211 สพ.211 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 1 4(3-3-7) 

 VM 211 Body Structure and Function 1  

651212 สพ.212 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 2 4(3-3-7) 

 VM 212 Body Structure and Function 2  

651232 สพ.232 การข่ีมาและการดูแลสุขภาพมาเบื้องตน  2(1-3-3) 

 VM 232 Basic Horse Riding and Horse Care  

651234 สพ.234 พฤติกรรมสัตว การควบคุมบังคับสัตว และสวัสดิภาพสัตว 3(2-2-5) 

 VM 234 Animal Behaviors, Restraints and Welfare  

651293 สพ.293 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 1 2(2-0-4) 

 VM 293 Veterinary Integrative Problem Solving 1  

651311 สพ.311 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 3 4(3-3-7) 

 VM 311 Body Structure and Function 3  

651312 สพ.312 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 4 4(3-3-7) 

 VM 312 Body Structure and Function 4   

651313 สพ.313 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 

 VM 313 Veterinary General Pathology  

651314 สพ.314 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 

 VM 314 Veterinary Immunology  
 
 



 

  

9 
 

 

651315 สพ.315 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 5(4-3-9) 

 VM 315 Veterinary Microbiology  

651316 สพ.316 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย 5(4-3-9) 

 VM 316 Veterinary Parasitology  

651317 สพ.317 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1 3(3-0-6) 

 VM 317 Veterinary Pharmacology 1  

651318 สพ.318 พิษวิทยาทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 

 VM 318 Veterinary Toxicology  

651319 สพ.319 ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 

 VM 319 Veterinary Diagnostic Imaging  

651390 สพ.390 ฝกปฏิบัติภาคสนาม 1 1(0-6-3) 

 VM 390 Veterinary Field Practice 1  

651393 สพ.393 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 2 2(2-0-4) 

 VM 393 Veterinary Integrative Problem Solving 2  

651394 สพ.394 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 3 2(2-0-4) 

 VM 394 Veterinary Integrative Problem Solving 3  

651416 สพ.416 ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 1 4(3-3-7) 

 VM 416 Food Safety in Veterinary Medicine 1  

651417 สพ.417 ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 2 4(3-3-7) 

 VM 417 Food Safety in Veterinary Medicine 2  

651418 สพ.418 อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย 1(1-0-2) 

 VM 418 Veterinary Environmental Health  

651419 สพ.419 กฎหมายทางสัตวแพทย 1(1-0-2) 

 VM 419 Veterinary Laws  

651424 สพ.424 โรคสัตวติดคน 2(2-0-4) 

 VM 424 Zoonoses  

651425 สพ.425 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 3(2-2-5) 

 VM 425 Veterinary Epidemiology  

651430 สพ.430 หลักวิทยาการสืบพันธุ 2(2-0-4) 

 VM 430 Principles of Theriogenology  
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651434 สพ.434 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 5(3-6-9) 

 VM 434 Veterinary Systemic Pathology  

651435 สพ.435 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 

 VM 435 Veterinary Clinical Pathology  

651436 สพ.436 หลักอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 2(1-2-3) 

 VM 436 Principles of Veterinary Medicine  

651437 สพ.437 หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 

 VM 437 Principles of Veterinary Surgery and Anesthesiology  

651438 สพ.438 ฝกปฏิบัติการศลัยศาสตรและสูติศาสตรในปศุสัตว 1(0-3-1) 

 VM 438 Practice of Surgery and Obstetrics in Livestock  

651439 สพ.439 โรคของสัตวเล็ก 1 3(3-0-6) 

 VM 439 Diseases of Small Animals 1  

651440 สพ.440 เทคนิคการวินิจฉัยโรคและทัศนวินิจฉัยในสัตวเล็ก 2(1-2-3) 

 VM 440 Diagnostic Techniques and Imaging in Small Animals  

651441 สพ.441 วิทยาศาสตรสัตวทดลอง 2(1-2-3) 

 VM441 Laboratory Animal Science  

651442 สพ.442 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2 2(2-0-4) 

 VM 442 Veterinary Pharmacology 2  

651444 สพ.444 โรคของมา 3(3-0-6) 

 VM 444 Diseases of Horses  

651491 สพ.491 ฝกปฏิบัติภาคสนาม 2 1(0-6-3) 

 VM 491 Veterinary Field Practice 2  

651521 สพ.521 อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวชนิดพิเศษ 3(3-0-6) 

 VM 521 Wild and Exotic Animals Medicine  

651522 สพ.522 โรคของสัตวเล็ก 2 2(2-0-4) 

 VM 522 Diseases of Small Animals 2  

651523 สพ.523 โรคของสัตวเล็ก 3  2(2-0-4) 

 VM 523 Diseases of Small Animals 3   

651524 สพ.524 ศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยาในสัตวเล็ก 3(2-3-5) 

 VM 524 Small Animal Surgery and Anesthesiology  
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651525 สพ.525 โรคของสัตวน้ํา 3(3-0-6) 

 VM 525 Diseases of Aquatic Animals  

651526 สพ.526 โรคของสัตวปก 3(3-0-6) 

 VM 526 Diseases of Poultry  

651527 สพ.527 โรคของสุกร 3(3-0-6) 

 VM 527 Diseases of Swine  

651529 สพ.529 โรคของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 4(4-0-8) 

 VM 529 Diseases of Ruminants  

651551 สพ.551 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสัตวปก 2(2-0-4) 

 VM 551 Flock Health Management and Production Medicine in 
Poultry  

 

651552 สพ.552 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลติในสุกร 3(3-0-6) 

 VM 552 Herd Health Management and Production Medicine in Swine  

651553 สพ.553 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสัตวเคี้ยวเอ้ือง 2(2-0-4) 

 VM 553 Herd Health Management and Production Medicine in 
Ruminants  

 
 

651561 สพ.561 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวเล็ก 3(0-9-4) 

 VM 561 Small Animal Clinical Skill Practice   

651563 สพ.563 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกชางและสัตวปา 1(0-3-1) 

 VM 563 Elephant and Wildlife Clinical Skill Practice   

651564 สพ.564 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกมา 1(0-3-1) 

 VM 564 Equine Clinical Skill Practice   

651565 สพ.565 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวปก 1(0-3-1) 

 VM 565 Avian Clinical Skill Practice   

651566 สพ.566 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสุกร 1(0-3-1) 

 VM 566 Swine Clinical Skill Practice   

651567 สพ.567 ทักษะปฏิบัตทิางคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง 1(0-3-1) 

 VM 567 Ruminant Clinical Skill Practice   

651568 สพ.568 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวน้ํา 1(0-3-1) 

 VM 568 Aquatic Animal Clinical Skill Practice   

651569 สพ.569 ทักษะปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1(0-3-1) 

 VM 569 Veterinary Public Health Skill Practice   
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651570 สพ.570 ทักษะปฏิบัติทางชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 1(0-3-1) 

 VM 570 Necropsy and Diagnostic Laboratory Skill Practice  

651620 สพ.620 ภาพลักษณทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 

 VM 620 Veterinary Perspectives  

651670 สพ.670 ประสบการณวิชาชีพสัตวแพทย 4(0-12-6) 

 VM 670 Veterinary Professional Experience  

651697 สพ.697 การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 3(0-18-9) 

 VM 697 Research in Veterinary Medicine  

 
            2) วิชาชีพเลือก                                                                      ไมนอยกวา       33 หนวยกิต 

                                 

 เลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 
Select from  

651630 สพ.630 คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา 3(0-9-4) 

 VM 630 Aquatic Animal Practice - Clerkship  

651632 สพ.632 คลินิกปฏิบัติชาง 3(0-9-4) 

 VM632 Practice-Based Elephant Clinical Clerkship  

651633 สพ.633 คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวปา 3(0-9-4) 

 VM633 Zoo and wild animal practice-clerkship  

651634 สพ.634 คลินิกปฏิบัติสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 3(0-9-4) 

 VM634 Practice-Based Exotic Pet Clinical Clerkship  

651640 สพ.640 การฝกปฏิบัติการชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 3(0-9-4) 

 VM 640 Necropsy and Diagnostic Laboratory - Clerkship  

651641 สพ.641 การฝกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขและโรงงานผลิตเนื้อสัตว 3(0-9-4) 

 VM 641 Abattoirs and Veterinary Public Health - Clerkship  

651642 สพ.642 การฝกปฏิบัติทัศนวินิจฉัย  วิสัญญีวิทยาและศัลยศาสตรในสัตวเล็ก 3(0-9-4) 

 VM 642 Diagnostic Imaging, Anesthesiology and Surgery in Small 
Animal Practice - Clerkship 

 

651643 สพ.643 คลินิกปฏิบัติสุนัขและแมว 3(0-9-4) 

 VM 643 Clinical Clerkship in Dogs and Cats  

651644 สพ.644 คลินิกปฏิบัติมา 3(0-9-4) 

 VM 644 Equine Practice - Clerkship  

651646 สพ.646 คลินิกปฏิบัติสุกร 3(0-9-4) 

 VM 646 Swine Practice - Clerkship  
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651647 สพ.647 คลินิกปฏิบัติสัตวกระเพาะรวม 1 3(0-9-4) 

 VM 647 Ruminant Practice – Clerkship 1  

651649 สพ.649 คลินิกปฏิบัติสัตวปก 3(0-9-4) 

 VM 649 Poultry Practice - Clerkship  

651650 สพ.650 ปญหาการฝกปฏิบัติการชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 3(0-9-4) 

 VM 650 Problems in Necropsy and Diagnostic Laboratory - Clerkship  

651651 สพ.651 ปญหาการฝกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข 3(0-9-4) 

  และโรงงานผลิตเนื้อสัตว  

 VM 651 Problems in Abattoirs and Veterinary Public Health - 
Clerkship 

 

651652 สพ.652 ปญหาการฝกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยและวิสัญญีวิทยาในสุนัขและแมว 3(0-9-4) 

 VM 652 Problems in Canine and Feline Diagnostic Imaging and   

  Anesthesiology - Clerkship  

651653 สพ.653 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวเลี้ยง 3(0-9-4) 

 VM 653 Problems in Companion Animal Practice - Clerkship  

651654 สพ.654 ปญหาคลินิกปฏิบัติมา 3(0-9-4) 

 VM 654 Problems in Equine Practice – Clerkship  

651656 สพ.656 ปญหาคลินิกปฏิบัติสุกร 3(0-9-4) 

 VM 656 Problems in Swine Practice - Clerkship  

651657 สพ.657 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวกระเพาะรวม 3(0-9-4) 

 VM 657 Problems in Ruminant Practice - Clerkship  

651658 สพ.658 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวปก 3(0-9-4) 

 VM 658 Problems in Avian Practice - Clerkship  

651660 สพ.660 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางระบบสืบพันธุของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 3(0-9-4) 

 VM 660 Problems in Ruminant Theriogenology - Clerkship  

651661 สพ.661 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางศัลยกรรมสุนัขและแมว 3(0-9-4) 

 VM 661 Problems in Canine and Feline Surgery - Clerkship  

651663 สพ.663 การฝกทักษะการปฏิบัติงานในหนวยอภิบาลพิเศษและหนวยฉุกเฉิน 3(0-9-4) 

 VM 663 Intensive Care and Emergency Unit - Clerkship  

651665 สพ.665 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา 3(0-9-4) 

 VM 665 Problems in Aquatic Animal Practice - Clerkship  

               
       3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
“100 - 200” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพ้ืนฐาน 
“300 - 600” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา 
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา 

 
 
4. แสดงแผนการศึกษา  

 
ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา   หนวยกิต  

001101 ม.อ.101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)  

 ENGL 101  Fundamental English 1   

751100 ศศ.100  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 ECON 100  Economics for Everyday Life   

651120 สพ.120  หลักพันธุศาสตรทางสัตวแพทย 2(2-0-4)  

 VM 120  Principles of Veterinary Genetics   

140104 ร.ท.104  การเปนพลเมือง 3(3-0-6)  

 PG 104  Citizenship   

   วิชาศึกษาทั่วไป จากกลุมวิชากลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการ
เปนผูเรียนรู หรือกลุมวิชากลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการ
เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม หรือกลุมวิชากลุมวิชาดานการ
พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

6  

   General Education from Learner Person or Innovative 
Co-creator or Active Citizen 

  

   วิชาเลือกเสร ี 3  

   Free Elective   

   รวม 20  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

15 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

กระบวนวิชา   หนวยกิต  

001102 ม.อ.102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)  

 ENGL 102  Fundamental English 2   

203154 ว.คม.154  เคมีพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2-0-4)  

 CHEM 154  Basic Chemistry for Health Science Students   

203159 ว.คม.159  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-3-0)  

 CHEM 159  Basic Chemistry Laboratory for Health Science 
Students  

  

207125 ว.ฟส.125  ฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร 1(1-0-2)  

 PHYS 125  Physics for Veterinary Students   

207195 ว.ฟส.195  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร 1(0-3-0)  

 PHYS 192  Physics Laboratory for Veterinary Students    

303210 พ.ชค.210  ชีวเคมีทั่วไป 3(2-2-5)  

 BCHM 210  General Biochemistry   

651210 สพ.210  หลักชีวศาสตรทางสัตวแพทย 4(3-3-7)  

 VM 210  Principles of Veterinary Biosciences   

953111 ศท.วว.111  ซอฟตแวรสําหรบชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 SE 111  Software for Everyday Life   

   วิชาศึกษาทั่วไป จากกลุมวิชากลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการ
เปนผูเรียนรู หรือกลุมวิชากลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการ
เปนผูรวมสรางสรรคนวตักรรม หรือกลุมวิชากลุมวิชาดานการ
พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

3  

   General Education from Learner Person or Innovative 
Co-creator or Active Citizen 

  

   รวม 21  
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ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา   หนวยกิต  

001201 ม.อ.201  การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3(3-0-6)  

 ENGL 201  Critical Reading and Effective Writing   

303262 พ.ชค.262  ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4)  

 BCHM 262  Veterinary Clinical Biochemistry   

356202 ก.สศ.202  หลักการอาหารและโภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6)  

 ANS 202  Principles of Feed and Animal Nutrition   

356212 ก.สศ.212  การผลิตสัตว 3(3-0-6)  

 ANS 212  Animal Production   

651109 สพ.109  วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย 2(2-0-4)  

 VM 109  Veterinary Embryology   

651231 สพ.231  หลักการผลิตสัตวน้ํา 2(2-0-4)  

 VM 231  Principle of Aquatic Animal Production    

651232 สพ.232  การข่ีมาและการดูแลสุขภาพมาเบื้องตน  2(1-3-3)  

 VM 232  Basic Horse Riding and Horse Care   

   วิชาเลือกเสร ี 3  

   Free Elective   

   รวม 20  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กระบวนวิชา   หนวยกิต  

001226 ม.อ.226  ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6)  

 ENGL 226  English in Health Sciences Context   

356261 ก.สศ.261  สถิติวิเคราะหและการวางแผนทดลองทางสัตวบาล 3(3-0-6)  

 ANS 261  Statistical Method and Inference in Animal Husbandry   

651211 สพ.211  โครงสรางและการทํางานของรางกาย 1 4(3-3-7)  

 VM 211  Body Structure and Function 1   

651212 สพ.212  โครงสรางและการทํางานของรางกาย 2 4(3-3-7)  

 VM 212  Body Structure and Function 2   

651234 สพ.234  พฤติกรรมสัตว การควบคุมบังคบัสัตว และสวัสดิภาพสัตว 3(2-2-5)  

 VM 234  Animal Behaviors, Restraints and Welfare   

651293 สพ.293  ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 1 2(2-0-4)  

 VM 293   Veterinary Integrative Problem Solving 1   

   รวม 19  
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ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

กระบวนวิชา   หนวยกิต  

651311 สพ.311  โครงสรางและการทํางานของรางกาย 3 4(3-3-7)  

 VM 311  Body Structure and Function 3   

651312 สพ.312  โครงสรางและการทํางานของรางกาย 4 4(3-3-7)  

 VM 312  Body Structure and Function 4    

651315 สพ.315  จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 5(4-3-9)  

 VM 315  Veterinary Microbiology   

651316 สพ.316  ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย 5(4-3-9)  

 VM 316  Veterinary Parasitology   

651390 สพ.390  ฝกปฏิบัติภาคสนาม 1 1(0-6-3)  

 VM 390  Veterinary Field Practice 1   

651393 สพ.393  ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 2 2(2-0-4)  

 VM 393  Veterinary Integrative Problem Solving 2   

   รวม 21  

ภาคการศึกษาที่ 2 

กระบวนวิชา   หนวยกิต  

651313 สพ.313  พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย 3(2-3-5)  

 VM 313  Veterinary General Pathology   

651314 สพ.314  วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย 3(2-3-5)  

 VM 314  Veterinary Immunology   

651317 สพ.317  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1 3(3-0-6)  

 VM 317  Veterinary Pharmacology 1   

651319 สพ.319  ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย 2(1-3-3)  

 VM 319  Veterinary Diagnostic Imaging   

651394 สพ.394  ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 3 2(2-0-4)  

 VM 394  Veterinary Integrative Problem Solving 3   

651416 สพ.416  ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 1 4(3-3-7)  

 VM 416  Food Safety in Veterinary Medicine 1   

651425 สพ.425  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 3(2-2-5)  

 VM 425  Veterinary Epidemiology   

   รวม 20  
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ชั้นปท่ี 4 

ศึกษาตลอดป 

กระบวนวิชา 
  

หนวยกิต 
 

651318 สพ.318  พิษวิทยาทางสัตวแพทย 2(2-0-4)  

 VM 318  Veterinary Toxicology   

651417 สพ.417  ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 2 4(3-3-7)  

 VM 417  Food Safety in Veterinary Medicine 2   

651418 สพ.418  อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย 1(1-0-2)  

 VM 418  Veterinary Environmental Health   

651419 สพ.419  กฎหมายทางสัตวแพทย 1(1-0-2)  

 VM 419  Veterinary Laws   

651424 สพ.424  โรคสัตวติดคน 2(2-0-4)  

 VM 424  Zoonoses   

651430 สพ.430  หลักวิทยาการสืบพันธุ 2(2-0-4)  

 VM 430  Principles of Theriogenology   

651434 สพ.434  พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 5(3-6-9)  

 VM 434  Veterinary Systemic Pathology   

651435 สพ.435  พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย 4(3-3-7)  

 VM 435  Veterinary Clinical Pathology   

651436 สพ.436  หลักอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 2(1-2-3)  

 VM 436  Principles of Veterinary Medicine   

651437 สพ.437  หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยาทางสัตวแแพทย 3(2-3-5)  

 VM 437  Principles of Veterinary Surgery and Anesthesiology   

651438 สพ.438  ฝกปฏิบัติการศลัยศาสตรและสูติศาสตรในปศุสัตว 1(0-3-1)  

 VM 438  Practice of Surgery and Obstetrics in Livestock   

651439 สพ.439  โรคของสัตวเล็ก 1 3(3-0-6)  

 VM 439  Diseases of Small Animals 1   

651440 สพ.440  เทคนิคการวินิจฉัยโรคและทัศนวินิจฉัยในสัตวเล็ก 2(1-2-3)  

 VM 440  Diagnostic Techniques and Imaging in Small Animals    

651441 สพ.441  วิทยาศาสตรสัตวทดลอง 2(1-2-3)  

 VM 441  Laboratory Animal Science   

651442 สพ.442  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2 2(2-0-4)  

 VM 442  Veterinary Pharmacology 2   
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651444 สพ.444  โรคของมา 3(3-0-6)  

 VM 444  Diseases of Horses   

651491 สพ.491  ฝกปฏิบัติภาคสนาม 2 1(0-6-3)  

 VM 491  Veterinary Field Practice 2   

      

   รวม 40  



 

  

 

ชั้นปท่ี 5 

ศึกษาตลอดป 

กระบวนวิชา   หนวยกิต 

651521 สพ.521  อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวชนิดพิเศษ 3(3-0-6) 

 VM 521  Wild and Exotic Animals Medicine  

651522 สพ.522  โรคของสัตวเล็ก 2 2(2-0-4) 

 VM 522  Diseases of Small Animals 2  

651523 สพ.523  โรคของสัตวเล็ก 3 2(2-0-4) 

 VM 523  Diseases of Small Animals 3   

651524 สพ.524  ศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยาในสัตวเล็ก 3(2-3-5) 

 VM 524  Small Animal Surgery and Anesthesiology  

651525  สพ.525  โรคของสัตวน้ํา  3(3-0-6) 

 VM 525  Diseases of Aquatic Animals  

651526 สพ.526  โรคของสัตวปก 3(3-0-6) 

 VM 526  Diseases of Poultry  

651527 สพ.527  โรคของสุกร 3(3-0-6) 

 VM 527  Diseases of Swine  

651529 สพ.529  โรคของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 4(4-0-8) 

 VM 529  Diseases of Ruminants  

651551 สพ.551  การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสัตวปก 2(2-0-4) 

 VM 551  Flock Health Management and Production Medicine in 
Poultry 

 

651552 สพ.552  การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสุกร 3(3-0-6) 

 VM 552  Herd Health Management and Production Medicine in 
Swine 

 

651553 สพ.553  การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสัตว 
เคี้ยวเอ้ือง 

2(2-0-4) 

 VM 553  Herd Health Management and Production Medicine in 
Ruminants 

 

651561 สพ.561  ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวเล็ก 3(0-9-4) 

 VM 561  Small Animal Clinical Skill Practice   
 

651563 สพ.563  ทักษะปฏิบตัิทางคลินิกชางและสัตวปา 1(0-3-1)  

 
VM 563  Elephant and Wildlife Clinical Skill Practice    

 
20 



 

  

 

651564 สพ.564  ทักษะปฏิบัติทางคลินิกมา 1(0-3-1) 

 VM 564  Equine Clinical Skill Practice   

651565 สพ.565  ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวปก 1(0-3-1) 

 VM 565  Avian Clinical Skill Practice   

651566 สพ.566  ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสุกร 1(0-3-1) 

 VM 566  Swine Clinical Skill Practice   

651567 สพ.567  ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง 1(0-3-1) 

 VM 567  Ruminant Clinical Skill Practice   

651568 สพ.568  ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวน้ํา 1(0-3-1) 

 VM 568  Aquatic Animal Clinical Skill Practice   

651569 สพ.569  ทักษะปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1(0-3-1) 

 VM 569  Veterinary Public Health Skill Practice   

651570 สพ.570  ทักษะปฏิบัติทางชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 1(0-3-1) 

 VM 570  Necropsy and Diagnostic Laboratory Skill Practice  

   รวม 41 

 

ชั้นปท่ี 6 

ศึกษาตลอดป 

กระบวนวิชา   หนวยกิต  

651620 สพ.620  ภาพลักษณทางสัตวแพทย 2(2-0-4)  

 VM 620  Veterinary Perspectives   

651670 สพ.670  ประสบการณวิชาชีพสัตวแพทย 4(0-12-6)  

 VM 670  Veterinary Professional Experience   

651697 สพ.697  การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 3(0-18-9)  

 VM 697  Research in Veterinary Medicine   

   วิชาชีพเลือก                                                         33  

   Major Electives                                                  

   รวม 42  
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5. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

คณะเศรษฐศาสตร 

751100  ศศ.100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Economics for Everyday Life  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี  
         แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เก่ียวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด รายได
ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน เศรษฐกิจการคา
และการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
         Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 
consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and 
deflation, employment, international trade and finance, and economic development and 
environment. 
 
คณะมนุษยศาสตร 

001101   ม.อ.101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับ

เบื้องตนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 
001102   ม.อ.102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.อ.101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนในระดับที่

ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

001201  ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Effective Writing   

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ม.อ.102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
           ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียนอยางมี
ประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests.  



 

  

 

001226  ม.อ. 226 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

 English in Health Sciences Context   

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ม.อ.102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบททาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
Specific language functions, components and skills for effective communication in 

health science contexts. 
 

011269   ม.ปร.269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Philosophy of Sufficiency Economy   

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 

นิยาม  แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood 

according to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of 

sufficiency economy. 

 

012100  ม.ศน.100 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 3(2-3-4) 

 Mind Development for High Quality of Life  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 

           แนวคิดเรื่องจิต ความสัมพันธระหวางจิตกับกาย จิตกับเจตสิก หลักและวิธีการพัฒนาจิตตามหลัก

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และการฝกปฏิบัติการเจริญจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 

           Concept of mind, the relationship between mind and body, mind and mental 

properties, principles and methods of mind cultivation in Buddhism and other religions, the 

practice of mind cultivation according to Buddhism. 
 
012200  ม.ศน.200 จิตอาสา 3(2-2-5) 

 Mind Volunteer  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมม ี
           แนวคิดเรื่องจิตอาสา หลักธรรมพ้ืนฐานของจิตอาสาในศาสนาตางๆ การฝกปฏิบัติงานดวยจิตอาสา 
           The concept of mind volunteer, basic principles of mind volunteer in various religions, 
the practice of mind volunteer. 
 
 
 



 

  

 

013110   ม.จว.110 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Psychology and Daily  Life   

 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 
แนะนํา  :   สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวิชาเอก 

         จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัยดาน

สังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

050106  ม.ศท.106 ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคุณคา 3(3-0-6)  

 Humanistic Arts  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมม ี

           การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเปนมนุษยเพ่ือความเขาใจและรูจักตนเองและผูอ่ืน มนุษย

ในสภาพแวดลอมปจจุบัน เปาหมายของมนุษย แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่นําไปสูเปาหมายของมนุษย ความรูเชิง

ขอเท็จจริงและเชิงคณุคา การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันติ ดวยมโนธรรมและสํานึกตอสังคม 

 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; 

humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through 

humanistic arts, factual knowledge and installation of values; living and working together 

peacefully and with a sense of social responsibility.  
 
050111  ม.ศท.111 มนุษยกับการแสวงหาความรู 3(3-0-6) 

 Man and Quest for Knowledge   

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
         พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันนําไปสูความรู การตั้งจุดมุงหมายสูงสุดในชีวิตของปจเจกบุคคลและ
ของสังคม การสืบทอด เชื่อมโยงและบูรณาการความรู ความขัดแยงทางความคิดในองคความรู แนวทางการ
อธิบายปรากฏการณในสังคมปจจุบัน 
 Development of thoughts and methods of thinking, which result in knowledge 
acquisition. Ultimate goals of individuals and societies. Inheritance, interconnection and 
integration of knowledge. Debates in theoretical approaches to knowledge. Modes of 
explanation on present social phenomena. 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

คณะศึกษาศาสตร 

057131  ศ.ล.131 การออกกําลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4) 

 Exercise and Health  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
            ความสําคัญของการออกกําลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกกําลังกาย การออกแบบการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การประเมินผลการออกกําลังกายและภาวะสุขภาพ 
            The importance of exercise and health. Approach to exercise. Design of exercise for 
health. Exercise for health. Exercise and health status evaluation. 
 
057132  ศ.ล.132 ชีวิตมีสุขในคายพักแรม 2(2-0-4) 

 Happy Life in Camping  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
           ความรูทั่วไปเก่ียวกับคายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงคของคายพักแรม ประเภทของคายพักแรม 
กิจกรรมตางๆ ที่อาจเลือกจัดในคายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปาไม และการอนุรักษ การวางแผนจัดคายพัก
แรม การเปนผูนําคายพักแรม การประเมินผลคายพักแรม และฝกปฏิบัติการจัดคายพักแรม 
            Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping 
activities. Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and camping 
leader. Camping evaluation and practice on camping activities. 
 
057133  ศ.ล.133 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 

 Recreation for Quality of Life  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
           ความรูทั่วไปเก่ียวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงคของนันทนาการ ประเภท
ของกิจกรรมนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต การประเมินผล
นันทนาการ และฝกปฏิบัติจัดนันทนาการ 
           Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. 
Kinds of recreation activities and recreation leader. Recreation management for promoting 
quality of life. Recreation evaluation and recreation practice. 
 
057136  ศ.ล.136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Sport, Health, Fitness and Wellness Development  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
           สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับตนเองและการใชชีวิต 
ประจําวัน การฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานทางการกีฬาและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลนกีฬาและการออก
กําลงักาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
           Health, principle of sports. Select of sport activities exercise for health and everyday 
living. Practice of basic skill of sports and building physical fitness. Playing sport and exercise. 



 

  

 

Self care for health and wellness development. 
 

057137  ศ.ล.137 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sports for Health  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
          กีฬาประเภททีม กีฬาประเภทบุคคล และกีฬาในรม เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย สุขภาพกาย จิตใจ 
และสังคม (เลือกกีฬาประเภททีม 1 ประเภท กีฬาประเภทบุคคล 1 ประเภท และกีฬาในรม 1 ประเภท) 
          Team sports, individual sports and in-door sports to promote exercise, physical health, 
mental health and social health. (Select 1 team sport 1 individual sport and 1 in door sport) 
 
057139  ศ.ล.139 การทองเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย 3(3-0-6) 

 Sport and Adventure Tourism  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
           ความหมาย ประเภท และรูปแบบการทองเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวกับกีฬา การ
ทองเท่ียวเพ่ือการเลนกีฬาและผจญภัย การทองเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา การทองเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อความทรง
จํา การทองเที่ยวเชิงผจญภัยและนันทนาการ การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงผจญภัยหรือนันทนาการ 
           Meaning, types, and forms of the sport tourism. Relationship between sports and 
tourism. Tourism for sports and adventures. Tourism on sport relating events. Sport tourism for 
commemorations. Adventure tourism and recreations. Activities management on adventure 
tourism or recreations. 
 
074101   ศ.สข.101 การสงเสรมิสุขภาพในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Promoting of Health in Everyday Life  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 

สุขภาพและความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน การประเมิน

ภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชน 

Health and important of promoting of health. Promoting of personal and community 

health. An evaluate of personal and community health status. 

 

คณะวิจิตรศิลป 

109115  วจ.ศป.115 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Life and Aesthetics  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี  
             ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติ  งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสมัยใหมใน
ชีวิตประจําวัน   สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม ความเชื่อ และผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่สะทอนจากภูมิปญญาของสังคม 



 

  

 

  Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and modern 
media used in daily life.  Aesthetics in western and eastern art.  Traditions and culture, beliefs 
and cultural creations that reflect social wisdom. 
 

คณะบริหารธุรกิจ 

702101   บธ.กง.101 การเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Finance for Daily Life  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
 ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงิน การสํารวจ

สุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สิน บริการของสถาบัน
การเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของชีวิต การประกันความเสี่ยง การ
วางแผนภาษี และการเตรียมความพรอมเพ่ือความสุข 

 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial 
health evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial 
institution services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. 
Risk insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 

 

703103  บธ.กจ.103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)  

 Introduction to Entrepreneurship and Business  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมม ี
           บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ       
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการจัดการ 
การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ และจริยธรรม
สําหรับผูประกอบการ 
  Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of 
business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management, 
production management, financial management, accounting, taxation, business law, 
international business and business ethics for entrepreneur. 
 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

140104  ร.ท.104 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 

 Citizenship  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมม ี
            ความหมาย นิยาม และแนวคิดเก่ียวกับการเปนพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่พลเมือง การ
สรางความตระหนักถึงปญหารอบตัวทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสรางจิตสํานึกและศีลธรรม



 

  

 

อันดีในความรับผิดชอบตอสังคมและผลประโยชนสวนรวม การเปนพลเมืองกับการเรียนรูและการดํารงตนในพหุ
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสรางทัศนคติเชิงบวกเพ่ือการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี 
การแสดงออกทางการเมืองภายใตกฎหมาย ระเบียบ และคานิยมของชุมชนและสังคม การเปนพลเมืองที่มีความรู
และความเขาใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพของตน 
              Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of 
citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. Creation 
of public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship and the way 
of life in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful attitude to enable 
conflict resolution by peaceful means. Political expression under laws, regulations, social norms 
and communal practice. Citizenship and the understanding of cultural tradition and local 
history. Ethics and vocational citizen. 

 

คณะนิติศาสตร 

176100  น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Law and Modern World  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
            แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง
ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น ระดับสังคม
เมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เก่ียวกับกฎหมาย
และโลกสมัยใหม 
  Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and 
urban societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies 
relating to law and modern world. 
 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี

951100  ศท.อ.100 ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 3(3-0-6) 

 Modern Life and Animation  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
          ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบแอนนิเมชัน
ในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลังการผลิต 
การใชไฟลในงานแอนนิเมชันตางๆ เพ่ือนําเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบ้ืองตน 
          Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of 
animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-
production, production, and post-production. File utilization in presenting the animation 
projects of students. And the basic design of animation character. 

 



 

  

 

953111  ศท.วว.111 ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Software for Everyday Life  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
          แนะนําลักษณะ องคประกอบ และบทบาทของซอฟตแวรในชีวิตประจําวัน การนําซอฟตแวรมา
ประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ ดานสวนบุคคลเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ดานองคกรทาง
ธุรกิจ เพ่ือประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และดานการคนควาวิจัย หัวขอที่นาสนใจในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร เชน อาชีพตางๆ ที่เก่ียวของ ขอควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใชงานซอฟตแวร ตลอดจนทิศทางของ 
เทคโนโลยีซอฟตแวรในอนาคต    
          The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role 
in improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used 
today will be introduced including software for personal use to improve productivity and 
quality of life, for organizational enterprises to support business operations and management, 
and for education and research activities. Latest issues in today’s software industry such as 
career choices, ethics, future trends, and direction will also be surveyed to provide the overall 
picture of the field. 
 
คณะสังคมศาสตร 

159100  ส.สม.100 โลกสมัยใหมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Modern World in Everyday Life  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
          โลกาภิวัตนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปญหาสิ่งแวดลอม ความ
ขัดแยงทางชาติพันธุ ความมั่นคงของมนุษย สังคมเสี่ยง วัฒนธรรมการบริโภค สื่อสมัยใหม และชีวิตประจําวันของ 
ผูคนที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม 
          Globalization and change in economy, society, politics, and culture, ethnic conflicts, 
human security, risk society, consumer culture, modern medias and changing everyday life in 
the modern worlds. 
 

159151  ส.สม.151 สังคมและวัฒนธรรมลานนา 3(3-0-6) 

 Lanna Society and Culture  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
           ความเปนมาของลานนา การกอตัวและจุดจบของรัฐลานนา เฮือน บาน และเมืองในลานนา วัดและพุทธ
ศาสนาในลานนา พิธีกรรมและความเชื่อในลานนา กลุมชาติพันธุในลานนา มุสลิมและชาวคริสตในลานนา ภาษา 
ดนตรี และศิลปะในลานนา งานปาเวณีในลานนา คนเมืองหรือไทโยน ลานนากับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน 
ลานนากับเพ่ือนบานลุมน้ําโขง 
              Historical background of Lanna. The formation and the end of Lanna states. House, 
village and principality in Lanna. Temples and Buddhism in Lanna. Rituals and belief in Lanna. 
Ethnic groups in Lanna. Muslim and Christian in Lanna. Language, music and arts in Lanna. 



 

  

 

Customary events in Lanna. Mueang or Tai Yuan people. Lanna and changes in globalized era. 
Lanna and neighbors in Mekong region. 
 

คณะวิทยาศาสตร 

201111  ว.วท.111 โลกแหงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

 The World of Science  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี  

           บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมกลุมเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถ่ิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวขออื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา และการนําเสนอ

ในหองเรียน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific 

method, Group activities about science and technology in daily life, science and technology 

and country development, economy, society, environment, culture, local communities, climate 

change, sustainable development, or other topics depending on students’ interests, and class 

presentations. 
 

 
201114   ว.วท.114 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

 Environmental Science In Today,s World  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมในเวทีนานาชาติ 

ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษเพ่ืออนาคต การใชทรัพยากร การเติบโตของประชากร

และมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนา

อยางยั่งยืนเพ่ือรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

international venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, 

Population growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy 

crisis, Sustainable development (balancing of natural resource consumption and replacement), 

and Current environmental issues. 

 

 



 

  

 

201192  ว.วท.192 ดอยสุเทพศึกษา       1(0-3-0) 

 Doi Suthep Study  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการอนุรักษ : พื้นที่

อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Studying Doi Suthep in 4 aspects: physical - geology, biology, ecosystems and 

biodiversity; social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation 

area, forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai 

University. 
 
203154  ว.คม.154 เคมีพื้นฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2-0-4) 

 Basic Chemistry for Health Science Students  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
            เคมีเทอรโมไดนามิกส สมดุลเคมี จลนพลศาสตรเคมี อะลิฟาติกไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรมาติก 
สเตอริโอเคมี การแทนที่ดวยนิวคลีโอไฟล อนุมูลอิสระ แอลกอฮอล อีเทอรและฟนอล แอลดีไฮดและคีโตน กรด
คารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน เพปไทดและโปรตีน ลิพิด วงวิวิธพันธและกรด
นิวคลีอิก 
            Chemical thermodynamics, chemical equilibrium, chemical kinetics, aliphatic 
hydrocarbons, aromatic compounds, stereochemistry, nucleophilic substitution, free radicals, 
alcohols ethers and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, 
amines, carbohydrates, amino acids, peptides and proteins, lipids, heterocycles and nucleic 
acids. 
 

203159  ว.คม.159 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-3-0) 

 Basic Chemistry Laboratory for Health Science Students  

  
เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม. 153 (203153) หรือ ว.คม.
154(203154) 

             ปฎิบัติการเคมี พ้ืนฐานท่ีครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้  : พลังงานของปฏิ กิริยาเคมี  
เซลลไฟฟาเคมี กรด-เบสอินดิเคเตอรและไฮโดรลิซิสของเกลือ สารละลายบัฟเฟอร การเตรียมและสมบัติของ
บัฟเฟอร อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การกลั่นดวยไอน้ํา การวินิจฉัยเอกลักษณของไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล  ฟ
นอล แอลดีไฮดและคีโตน สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชันของลิพิด การแยกกรดอะมิโนดวยทีแอลซี การ
แยกและการวินิจฉัยเอกลักษณของเคซีน การแยกลิพิดจากไขแดง การแยกและการวินิจฉัยเอกลักษณของดีเอ็นเอ
จากยีสต 
              The basic chemical experiments related to the following topics: Heats of chemical 
reactions, electrochemical cells, acid-base indicators and hydrolysis of salts, buffer solutions: 
preparation and properties, rate of chemical reactions, steam distillation, identification of 



 

  

 

hydrocarbons, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, stereochemistry, saponification of 
lipid, TLC separation of amino acids, isolation and identification of casein, isolation of lipids 
from egg yolk, isolation and identification of DNA from yeast. 

 

207125  ว.ฟส.125 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร 1(1-0-2) 

 Physics for Veterinary Students   

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
             ฟสิกสในวิทยาศาสตรสุขภาพ, เสถียรภาพ และสมดุลของการเคลื่อนไหวของรางกาย, สภาพยืดหยุน 
แรงดลและการแตกราวของกระดูก, กลศาสตรของของไหลและการประยุกตทางการแพทย, คลื่นและสมบัติของ
คลื่น, เสียงและการสรางภาพโดยอัลตราซาวนด, และสเปกตรัมแมเหล็กไฟฟาและรังสีเอกซทางการแพทย 
             Physics in health sciences, stability and equilibrium of body motion, elasticity, 
impulsive force and bone fractures, fluids mechanics and its medical applications, waves and 
properties of waves, sound and ultrasound imaging, electromagnetic spectrum and medical X-
rays. 
 

207195  ว.ฟส.195 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร 1(0-3-0) 

 Physics Laboratory for Veterinary Students  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
               กระบวนวิชาปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการทดลองพ้ืนฐานและการประยุกตทางฟสิกส สําหรับ
นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร ซึ่งประกอบดวยการทดลองตางๆ ทางกลศาสตร ความรอน คลื่นกล ไฟฟา ทัศน
ศาสตรและฟสิกสยุคใหม ท่ีเปนไปตามเนื้อหาของกระบวนวิชา ว.ฟส.185 
               A laboratory course dealing with basic experimental techniques and applications in 
physics for veterinary students, consisting of various experiments in mechanics, thermal physics, 
mechanical waves, electricity, optics and modern physics in accordance with course content in 
PHYS 185. 
 
คณะแพทยศาสตร 

303210   พ.ชค.210 ชีวเคมีทั่วไป 3(2-2-5) 

 General Biochemistry   

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
เซลลและสวนประกอบของเซลล โครงสรางและหนาที่ของสารชีวโมเลกุล ไดแก กรดนิวคลีอิก โปรตีน 

คารโบไฮเดรต และลิพิด เอนไซมและโคแฟคเตอร การขนยายสารและการสงสัญญาณผานเยื่อหุมชีวภาพ ยีนและ
จีโนมมนุษย การสังเคราะหดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม พันธุวิศวกรรมและดีเอ็นเอเทคโนโลยี 
ชีวพลังงานศาสตรและการสรางพลังงานภายในเซลล การยอยสารชีวโมเลกุล การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน และนิวคลีโอไทด ความสัมพันธของวิถีเมแทบอลิซึมและการควบคุม 

Cells and cellular components, structure and functions of biomolecules namely nucleic 
acid, protein, carbohydrate and lipid, enzyme and cofactors, membrane transport and signal 



 

  

 

transduction, gene and human genome, DNA replication, gene expression and regulation, 
genetic engineering and DNA technology, bioenergetics and cellular energy production, 
digestion of biomolecules, absorption and metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids and 
proteins, and nucleotide, interrelationships of metabolic pathways and regulation. 
 

303262   พ.ชค.262 ชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 

 Veterinary Clinical Biochemistry   

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พ.ชค.210 (303210) 
           ชีวเคมีการเกิดมะเร็งในมนุษยและสัตว  ชีวเคมีการเกิดโรคที่เก่ียวของกับความผิดปกติของโครงสรางสาร
ชีวโมเลกุล ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของคารโบฮัยเดรท โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก การวิเคราะหโรค
ในสัตวโดยอาศัยองคความรูทางชีวเคมี 
           Biochemistry of cancer in human and animal, biochemistry of diseases related to; 
structural abnormality of biomolecules, metabolic disorders of carbohydrate, protein, lipid and 
nucleic acid, biochemistry knowledge-based analysis of animal diseases 
 
 

คณะเกษตรศาสตร 

356102    ก.สศ.102 สัตวน้ําสวยงาม 3(3-0-6) 

 Ornamental Aquatic Animals  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
            ภาพรวมของกลุมของสัตวน้ําสวยงาม พฤติกรรมของสัตวน้ําสวยงาม สัตวน้ําสวยงามไมมีกระดูกสันหลัง 
สัตวน้ําสวยงามมีกระดูกสันหลัง สัตวน้ําสวยงามในดานธุรกิจ การวิจัย ความเชื่อของมนุษย และสิ่งแวดลอม สัตว
น้ําสวยงามตางถิ่น และชนิดของสัตวน้ําสวยงามปรับปรุงพันธุ 
            Overview of ornamental aquatic animals, ornamental aquatic animals behavior, 
invertebrate ornamental aquatic animals, vertebrate ornamental aquatic animals, business of 
ornamental aquatic animals, ornamental aquatic animals for research, ornamental aquatic 
animals and human credulity, ornamental aquatic animals and environment, invasive 
ornamental aquatic animal species, and genetic improvement ornamental aquatic animal 
species. 
 
356202  ก.สศ.202 หลักการอาหารและโภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

 Principles of Feed and Animal Nutrition   

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี ; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร 
           ประเภทและบทบาทของอาหารสัตวชนิดตาง ๆ องคประกอบของอาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร 
การยอยและการเปลี่ยนแปลงของโภชนะในรางกาย การถนอมและแปรรูปอาหาร ความตองการโภชนะของสัตว 
           Types and roles of feedstuffs, composition and evaluation of feed, digestion and meta-
bolism of nutrients, feed preservation and processing and nutrient requirements of animals. 
 



 

  

 

356212  ก.สศ.212 การผลิตสัตว 3(3-0-6) 

 Animal Production  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี  
ความสําคัญของการผลิตสัตวท่ีมีผลตอเศรษฐกิจและสังคม องคความรูพ้ืนฐานสําหรับการผลิตสัตว อาทิ

เชน พันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุ ระบบการสืบพันธุ การเจริญเติบโต การใหผลผลิต เนื้อ นม ไข และผลพลอย
ไดจากกระบวนการผลิต การจัดการของเสียภายในฟารม อาหารและการจัดการอาหาร เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับ
การผลิตสัตวเศรษฐกิจ การตลาด ตลอดจนการจัดการฟารมสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ 

Importance of animal production affecting economy and society. Fundamental 
knowledge of animal production such as breeds and breeding, reproductive system, growth and 
producing meat, milk, eggs and by products of production process. Waste management in 
farms. Feed and feeding control. Modern technologies for livestock production, marketing and 
important livestock management. 

 

356261  ก.สศ.261 สถิติวิเคราะหและวางแผนทดลองทางสัตวบาล 3(3-0-6) 

 Statistical Method and Inference in Animal Husbandry   

 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนวิชาเอกสัตวแพทยศาสตร  
                             หรือ ก.ส.ค.210 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับความนาจะเปน การกระจายแบบซี การกระจายแบบที การกระจายแบบไคส
แควร การกระจายแบบไบโนเม่ียล การกระจายแบบเอฟ สหสัมพันธ รีเกรสชั่น การวิเคราะหวาเรียนซและโควา
เรียนซ และการวางแผนการทดลอง 

Introduction to probability, z-distribution, t-distribution, X2-distribution, binomial-
distribution, F-distribution, correlation, regression, variance and covariance analysis, and 
experimental design. 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

651104  สพ.104 ชางในวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) 

                                Elephant in Thai Cultures  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

           การศึกษาความรูพ้ืนฐานเรื่องของวัฒนธรรมและศาสตรการเลี้ยงชางที่มีมาแตโบราณของไทย ชีววิทยา
ของชาง ความเก่ียวเนื่องของชางกับวัฒนธรรม ตํานาน ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตรในประเทศ
ไทย ศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของ เชน คชลักษณ การคลองชาง การฝกชาง การทําไม การดูแลและเลี้ยงดูชาง เปนตน 
ควาญชาง การจัดการชางเลี้ยง และ สถานะภาพของชางไทยในปจจุบัน 

Study of Thai elephant cultures and knowledge, as the elephant biology, elephant in 
Thai cultures, customs, legends faiths, religions, and histories, the knowledge of the illustrated 
manuscript   (the book on elephant science) , elephant poaching, elephant training, logging, and 
to domesticate elephant, mahout and elephant keeper, elephant managements, elephants in 
Thailand. 



 

  

 

651105   สพ.105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Ecosystem and Health  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี  
             ความเชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศกับสุขภาพและผลกระทบตอมนุษย และสัตวตางๆ การบูรณาการ
องคความรูทางวิทยาศาสตร เพ่ืออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคมพืช สัตว และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะที่
จะสงผลกระทบตอชีวิตมนุษย 
             The relations between ecosystem and health and effects on human and animal life. 
Integration of knowledge of science for explaining the changes of plants, animals and 
environment, especially the changes that affect to human life effects. 

 

651106   สพ.106 สุขอนามัยอาหารจากสัตวสําหรับผูบริโภค 2(1-2-3) 

                                 Food Sanitary from Food Animal for Consumer  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

การเลือกซื้อวัตถุดิบและอาหารที่มาจากสัตว  และสุขอนามัยกระบวนการผลิตตั้งแตฟารมถึงผูบริโภค 
Criteria for selection raw materials and food from animal, Sanitary in production line from farm 

to table.  

 

651109     สพ.109 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 

 Veterinary Embryology  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
           การสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การเจริญของตัวออนกอนการฝงตัว การเจริญของลูกสัตวและการ
เจริญของอวัยวะระบบตางๆ ในสัตวเลี้ยง ความแตกตางของรกในเชิงเปรียบเทียบในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ความ
ผิดปกติของลูกสัตวที่มีนัยสําคัญทางคลินิก และความรูพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพตัวออนในทางสัตวแพทย 

Gametogenesis. Fertilization. Preimplantation embryo development. Fetal development 
and systemic development in domestic animals. Comparative differences of placenta in 
mammals. Clinical congenital anomaly of fetus. Basic knowledge of embryo biotechnology in 
veterinary medicine. 
  

651120  สพ.120 หลักพันธุศาสตรทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 

 Principles of Veterinary Genetics  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

พันธุศาสตรเบ้ืองตนทางสัตวแพทย ยีนและการควบคุมการแสดงออก การกลายพันธุ การคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุสัตว ความผิดปกติของโครโมโซมและพันธุกรรม 

Introduction to veterinary genetics. Gene expression. Mutation. Breed and breeding. 
Chromosome and genetic abnormalities. 



 

  

 

651210  สพ.210 หลักชีวศาสตรทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 

 Principles of Veterinary Biosciences  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
ชีววิทยาของเซลล อนุกรมวิธานสัตว บทนํามหกายวิภาคทางสัตวแพทย บทนําจุลกายวิภาคทางสัตว

แพทย โครงสรางและการทํางานของปลา โครงสรางและการทํางานของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลาน โครงสรางและการทํางานของสัตวปก โครงสรางและการทํางานของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก 
บูรณาการเชิงเปรียบเทียบกายวิภาคของสัตวมีกระดูกสันหลัง 

Cell biology. Animal taxonomy, Introduction to veterinary anatomy. Introduction to 
veterinary histology. Body structure and function of teleost. Body structure and function of 
amphibians and reptiles. Body structure and function of birds. Body structure and function of 
small mammals. Integration of comparative anatomy in vertebrates. 

 

651211  สพ.211 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 1 4(3-3-7) 

 Body Structure and Function 1  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สพ.109 (651109) 
มหกายวิภาคศาสตรของระบบหอหุมรางกาย จุลกายวิภาคศาสตรของระบบหอหุมรางกาย สรีรวิทยาของ

ระบบหอหุมรางกาย มหกายวิภาคศาสตรของสมองและไขสันหลัง มหกายวิภาคศาสตรของเสนประสาท จุลกาย
วิภาคศาสตรของระบบประสาท สรีรวิทยาของเซลลประสาท สรีรวิทยาระบบประสาทสวนกลาง สรีรวิทยาระบบ
ประสาทสั่งการและการตอบสนอง สรีรวิทยาระบบประสาทการรับรู มหกายวิภาคศาสตรของอวัยวะรับสัมผัส
พิเศษ จุลกายวิภาคศาสตรของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ สรีรวิทยาของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ 

Gross anatomy of integumentary system. Histology of integumentary system. Physiology 
of integumentary system. Gross anatomy of brain and spinal cord. Gross anatomy of peripheral 
nerves. Histology of nervous system. Physiology of neuron.  Physiology of central nervous 
system. Physiology of motor system and reflexes. Physiology of sensory system. Gross anatomy 
of special sense organs. Histology of special sense organs. Physiology of special sense organs. 

 

651212  สพ.212 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 2 4(3-3-7) 

 Body Structure and Function 2  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  สพ.109 (651109) 
มหกายวิภาคศาสตรของระบบกระดูกและขอ จุลกายวิภาคศาสตรของระบบกระดูกและขอ สรีรวิทยา

ของระบบกระดูกและขอ มหกายวิภาคศาสตรของระบบกลามเนื้อ จุลกายวิภาคศาสตรของระบบกลามเนื้อ 
สรีรวิทยาของระบบกลามเนื้อ มหกายวิภาคศาสตรของระบบทางเดินอาหาร จุลกายวิภาคศาสตรของระบบ
ทางเดินอาหาร สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 

Gross anatomy of bone and joint system. Histology of bone and joint system. 
Physiology of bone and joint system. Gross anatomy of muscular system. Histology of muscular 
system. Physiology of muscular system. Gross anatomy of gastrointestinal system. Histology of 
gastrointestinal system. Physiology of gastrointestinal system. 



 

  

 

651231   สพ.231 หลักการผลิตสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 Principle of Aquatic Animal Production  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

การบรรยายเก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐานของสัตวน้ํา หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พันธุศาสตรกับการประมง   
โภชนศาสตรสัตวน้ํา การจัดการผสมพันธุ การจัดการดินและน้ํากับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาหรายกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญชนิดตาง ๆ เชน ปลา สัตวไมมีกระดูกสันหลังในน้ํา สัตวครึ่งบก
ครึ่งน้ํา และสัตวเลื้อยคลาน รวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Lecture on principle of aquatic animal biology, principle of aquaculture, genetic in 
fisheries, nutrition of aquatic animal, breeding management, soil and water management and 
algae in aquaculture. A variety of important aquaculture species for instance fish, invertebrate, 
reptiles and amphibians.  It also covers aquaculture economy. 
 

651232   สพ.232 การข่ีมาและการดูแลสุขภาพมาเบื้องตน 2(1-3-3) 

 Basic Horse Riding and Horse Care  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 2 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 

หลักการเบื้องตนในการควบคุมบังคับมา การจัดการคอกมา การใหอาหารมาและโภชนาการเบื้องตน 
การดูแลสุขภาพมาเบื้องตน และหลักการข่ีมาเบื้องตน 
             Basic principles of horse restrain, horse stable management, horse feeding and 
nutrition, horse care and basic principle of horse riding. 

 

651234  สพ.234 พฤติกรรมสัตว การควบคุมบังคับสัตว และสวัสดิภาพสัตว 3(2-2-5) 

  Animal Behaviors, Restraints and Welfare  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 2 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
หลักพฤติกรรมสัตว หลักการควบคุมบังคับสัตว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสัตว  พฤติกรรมที่

ผิดปกติของสัตว การศึกษาพฤติกรรมสัตว พฤติกรรมและการควบคุมบังคับสัตวเลี้ยงประเภทตางๆ ไดแก สุนัข
และแมว สัตวเคี้ยวเอื้อง มา ชางสัตวสวนสัตวและสัตวปา นกและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ สัตวปก สุกร และสัตวน้ํา 
การเสริมสรางพฤติกรรมสัตว และสวัสดิภาพสัตว   

Principles of animal behaviors. Principles of animal restraints. Factors influencing 
animal behaviors. Animal abnormal behaviors. Animal behavior study. Behaviors  and restraints 
of various kinds of animals : dog and cat, ruminant, horse, elephant, zoo and wild animals, 
birds and exotic pets, poultry, pig and aquatic animals. Animal behaviors enrichment. Animal 
welfare. 
 
 
 
 



 

  

 

651293   สพ.293 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 1 2(2-0-4) 

 Veterinary Integrative Problem Solving 1  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 2 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การสืบคนแหลงขอมูลทางวิทยาศาสตรและสัตวแพทย  การเขียนรายงานทางวิชาการและการเขียน

อางอิงเอกสาร  คําศัพทเฉพาะทางสัตวแพทยและการอานบทความทางวิทยาศาสตร  การวิเคราะหปญหาและ
แกไขปญหาแบบบูรณาการ  การแกไขปญหาทางสัตวแพทย 

Scientific and veterinary information resources searching. Academic report writing and 
reference citation. Veterinary terminology and scientific literature review. Problem analysis and 
integrated problem solving. Veterinary problem solving. 

 

651311  สพ.311 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 3 4(3-3-7) 

 Body Structure and Function 3  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สพ.109 (651109) 
มหกายวิภาคศาสตรของระบบหายใจ จุลกายวิภาคศาสตรของระบบหายใจ สรีรวิทยาของระบบหายใจ 

มหกายวิภาคศาสตรของระบบไหลเวียนโลหิต  จุลกายวิภาคศาสตรของระบบไหลเวียนโลหิต  สรีรวิทยาของระบบ
ไหลเวียนโลหิต มหกายวิภาคศาสตรของระบบน้ําเหลือง จุลกายวิภาคศาสตรของระบบน้ําเหลือง ของเหลวใน
รางกาย เม็ดเลือดและพลาสมา 

Gross anatomy of respiratory system.  Histology of respiratory system. Physiology of 
respiratory system. Gross anatomy of cardiovascular system. Histology of cardiovascular system. 
Physiology of cardiovascular system. Gross anatomy of hemo-lymphatic system. Histology of 
hemo-lymphatic system. Body fluid. Blood corpuscle and plasma. 

 

651312   สพ.312 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 4 4(3-3-7) 

 Body Structure and Function 4  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สพ.109 (651109) 

มหกายวิภาคศาสตร    และจุลกายวิภาคศาสตรของระบบตอมไรทอ  สรีรวิทยาของระบบตอมไรทอ 
มหกายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุ จุลกายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ มหกาย
วิภาคศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตรของระบบขับถายปสสาวะ สรีรวิทยาของระบบขับถายปสสาวะ 

Gross anatomy and histology of endocrine system. Physiology of endocrine system. 
Gross anatomy of reproductive system. Histology of reproductive system. Physiology of 
reproductive system. Gross anatomy and histology of urinary system. Physiology of urinary 
system. 

 
 
 
 



 

  

 

651313  สพ.313 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 

 Veterinary General Pathology  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลลและเนื้อเยื่อเมื่อไดรับความเสียหาย การเปลี่ยนแปลง

ในทางเสื่อมของเซลล เซลลตาย การเกิดเม็ดสี  ความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิต กระบวนการอักเสบ การ
ซอมแซมเนื้อเยื่อ และเนื้องอกในสัตว 

Basic mechanisms involved in cellular and tissue injuries. Degenerative changes in cells, 
cell death, pigmentation, circulatory disturbances, inflammatory process, tissue healing and 
neoplasia in animals. 

   

651314  สพ.314 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 

 Veterinary Immunology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
            การทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปกและสัตวน้ํา ทั้งระดับเซลล
และระดับรางกาย กลไกของภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ ภูมิคุมกันตอเนื้องอก ความผิดปกติและโรคของระบบ
ภูมิคุมกัน ความลมเหลวตอการปองกันตนเองของระบบภูมิคุมกัน ภูมิแพ การตอบสนองไวเกิน และการปลูกถาย
อวัยวะ วัคซนี  ชีวภัณฑ และการเสริมสรางภูมิคุมกันโดยวัคซนี วิธีการตรวจสอบระบบภูมิคุมกันในหองปฏิบัติการ 
การประยุกตใชอณูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการวินิจฉัยโรคทางคลินิก 

 Functional aspects of humoral and cellular immunity of mammalian, avian and aquatic 
animals. Mechanisms of immunity to microbial infection. Tumor immunity. Immune-mediated 
diseases. Failures of host defense mechanisms, allergy, hypersensitivity and organ 
transplantation. Vaccines, related biological products and vaccination. Immunological methods 
and applications of molecular biology and biotechnology in clinical diagnosis. 

 

651315  สพ.315 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 5(4-3-9) 

 Veterinary Microbiology  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง การจัดจําแนก การทําใหเกิดโรค และการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อ

ไวรัส และพริออน ที่มีความสําคัญทางสัตวแพทย 
             Morphology, culturing, classification, pathogenesis and identification of veterinary 
important microorganisms comprising bacteria, fungi, viruses and prions. 
 

651316  สพ.316 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย 5(4-3-9) 

 Veterinary Parasitology  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหนอนพยาธิ แมลง โปรโตซัว ริกเก็ตเซีย ท่ีกอโรคในสัตวเลี้ยงชนิดตางๆ อัน

ไดแก ลักษณะ รูปราง วงจรชีวิต กลไกการเกิดโรค การจําแนกชนิด และการวินิจฉัย 



 

  

 

  Basic knowledge including morphology, life cycle, pathogenesis, identification and 
diagnosis of agents of diseases in domestic animals comprising helminthes, insects, protozoa 
and rickettsia. 

 

651317  สพ.317 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1 3(3-0-6) 

 Veterinary Pharmacology 1  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  หลักการของเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร ยาตานการอักเสบ  เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยของ

ยาที่ออกฤทธิ์ตามระบบประสาท ทางเดินอาหาร ไหลเวียนโลหิตและปสสาวะ เลือดและภูมิคุมกัน สืบพันธุและ
ตอมไรทอ ทางเดินหายใจ และโครงรางของรางกาย 

  Principles  of  pharmacokinetics  and  pharmacodynamics.  Anti-inflammatory agents.  
Veterinary pharmacology of systemic drugs including nervous, gastrointestinal, circulation and 
urinary, blood and immune, reproductive and  endocrine,  respiratory and musculoskelatal  
systems. 
 

651318  สพ.318 พิษวิทยาทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 

 Veterinary Toxicology  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

หลักพิษวิทยาเบื้องตนทางสัตวแพทย หลักการบําบัดภาวะพิษในสัตว พิษวิทยาของสารพิษจากสัตว 
สารพิษจากพืช กิณพิษ โลหะหนัก สารกําจัดศตัรูพืชและสัตว และสารพิษอ่ืนๆ 

Basic principles  of veterinary toxicology. Therapy of toxicoses in animals. Toxicology 
of  zootoxins, plant-related toxins, mycotoxins, heavy metals, pesticides and miscellaneous 
toxic substances. 

 

651319  สพ.319 ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 

 Veterinary Diagnotic Imaging      

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  หลักการสําหรับการถายภาพรังสี เครื่องมือสําหรับการถายภาพรังสี การจัดทาสําหรับการถายภาพรังสี

และการแปลผลภาพรังสีในสัตวปกติ หลักการเบ้ืองตนสําหรับการตรวจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง และการตรวจ
พิเศษทางรังสีในคลินิกสัตวแพทย 
             Principles for radiography. Instruments for radiography. Positioning for radiography and 
radiographic interpretation of normal animals. Basic principles for examination with 
ultrasonography. Special radiographic procedure in veterinary clinic. 
 
 
 
 
 



 

  

 

651390  สพ.390 ฝกปฏิบัติภาคสนาม 1 1(0-6-3) 

 Veterinary Field Practice 1  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
            ฝกปฏิบัติภาคสนามดานสัตวบาลและการจัดการฟารมปศุสัตว ในหนวยงานเอกชนหรือ
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ  
            Field practice on animal husbandry and livestock management through 
working in related private or government organizations. 
  

 651393  สพ.393 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 2 2(2-0-4) 

 Veterinary Integrative Problem Solving 2  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3 ; สําหรบันักศึกษาสัตวแพทย 

การสัมมนาโดยใชระบบการเรียนรูจากปญหา เพ่ือบูรณาการเนื้อหาพื้นฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย 
Seminar using problem-based learning to integrate veterinary content in fundamental 

level. 

651394  สพ.394 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 3 2(2-0-4) 

 Veterinary Integrative Problem Solving 3  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 3  ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การสัมมนาโดยใชระบบการเรียนรูจากปญหา เพ่ือบูรณาการเนื้อหาวิชาพื้นฐานวิชาชีพสัตวแพทยและ

ระดับคลินิกเบ้ืองตน 
Seminar using problem-based learning to integrate veterinary content in fundamental 

level and clinical level. 
 

651416   สพ.416    ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 1 4(3-3-7) 

 Food Safety in Veterinary Medicine 1  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

บทบาทของสัตวแพทยในงานอภิบาลอาหารที่มาจากสัตว วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพ
อาหารที่มาจากสัตว บทบาทของจุลินทรีย โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารตลอดหวงโซอาหาร องคประกอบและ
วิธีการตรวจสอบอาหารที่มาจากสัตว การเสื่อมคุณภาพของอาหารที่มาจากสัตว วิธีการถนอมอาหารที่มาจากสัตว 
การเลือกใชวัตถุดิบและวัตถุเจือปนในการผลิตอาหารที่มาจากสัตว สิ่งปนเปอนและการปลอมปนในอาหารท่ีมา
จากสัตว และเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่มาจากสัตว 

Roles of veterinarian in food protection of food from animal origin. Methods of sampling and 
quality control. Roles of microorganisms in food from animal origin. Foodborne diseases throughout food 
chain. Composition and testing in food. Deterioration and preservation in food from animal origin. Raw 
materials and food additives in using animal-originated food production. Contaminant and impurity in food 
from animal origin. Technology in animal-originated food production. 



 

  

 

651417   สพ.417   ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 2 4(3-3-7) 

 Food Safety in Veterinary Medicine 2  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การควบคุมดูแลการผลิตและแปรรูปอาหารที่มาจากสัตวใหถูกสุขลักษณะ  หลักการตรวจคุณภาพ

เนื้อสัตว น้ํานม ไข และสัตวน้ํา  สุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะสวนบุคคล การทําความสะอาดและการใชสารฆา
เชื้อโรค  การจัดการกับการปนเปอนขาม และระบบมาตรฐานในการผลิตอาหารสําหรับการบริโภคและการสงออก
ตางประเทศตลอดสายการผลิต 

Hygienic production and processing control of food from animal origin. Principles of 
quality control in meat, milk, eggs and aquatic animals. Food hygiene. Personal hygiene. 
Cleaning and use of disinfectant. Cross- contamination management. Food processing standard 
for consumption and export along the production chain. 

 

651418   สพ.418 อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย 1(1-0-2) 

 Veterinary Environmental Health  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

สุขศาสตรสิ่งแวดลอม พิษวิทยาสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมและการบําบัดของเสียจากฟารมและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากสัตว การจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน การวิเคราะหความเสี่ยง
และการประเมินความเสี่ยง ระบบการติดตามผลกระทบตออนามัยสิ่งแวดลอม 

Environmental hygiene. Environmental toxicology. Environmental management and 
waste management from farm and animal product processing. Environmental management and 
sustainable development. Risk analysis and risk assessment. Audit system for environmental 
health impact. 

 

651419   สพ.419 กฎหมายทางสัตวแพทย  1(1-0-2) 

 Veterinary Laws  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับวิชาชีพสัตวแพทย กฎหมายและ

ขอบังคับที่เก่ียวของกับงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กฎเกณฑและขอตกลงตางๆ ขององคการระหวาง
ประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย 

Introduction to law. Veterinary laws and legislative practice. Laws and regulations 
concerning public health and environment. Rules and regulations mandated by international 
organizations. Veterinary ethics. 
 
 
 
 



 

  

 

651424   สพ.424 โรคสัตวติดคน 2(2-0-4) 

 Zoonoses  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การจําแนกโรคสัตวติดคน เชื้อสาเหตุ  วิธีการติดตอ  สัตวพาหะ  อาการในคนและสัตว  การปองกัน  

การชันสูตรและการรักษาโรคสัตวติดคนที่สําคัญจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต คลามัยเดียและเชื้อรา 

Zoonoses classification, causative agents, transmission, vector, clinical symptoms in 
both human and animals,  prevention, diagnosis and treatment of important zoonoses caused 
by virus, bacteria, parasite, chlamydia and fungus. 

 
651425   สพ.425 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 3(2-2-5) 

 Veterinary Epidemiology  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
ขอบเขตและความสําคัญของวิชาระบาดวิทยา การเกิดและการแพรกระจายของโรคในกลุมประชากร ตัว

วัดตางๆ ทางระบาดวิทยา ความสัมพันธและสาเหตุของการเกิดโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา การประเมินวิธี
ตรวจวินิจฉัย การคัดกรองโรค การสอบสวนโรคระบาด การเฝาระวังโรคระบาด การปองกัน ควบคุม และกําจัด
โรค อณูชีววิทยาในงานระบาดวิทยา การกําหนดขนาดของตัวอยางและการสุมตัวอยาง ชีวสถิติ 

Scope and significance of epidemiology. Disease occurrence and dissemination in 
population. Epidemiological parameters. Association and causation of diseases. Epidemiological 
studies. Diagnostic test evaluation. Disease screening. Outbreak investigation. Disease 
surveillance. Disease prevention, control and eradication. Molecular epidemiology. Sample size 
and sampling methods. Biostatistics. 

 

651430   สพ.430 หลักวิทยาการสืบพันธุ 2 (2-0-4) 

 Principles of Theriogenology  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การตรวจความสมบูรณพันธุของพอแมพันธุ ความลมเหลวของการสืบพันธุในสัตว ความผิดปกติของการ

ตั้งทอง การคลอด และภาวะหลังการคลอดในสัตว เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบพันธุ เชน การผสม
เทียมและการถายฝากตัวออน การเหนี่ยวนําการเปนสัดและการควบคุมการตกไข การตรวจการตั้งทอง การ
ควบคุมการคลอด การเก็บรักษาเซลลสืบพันธุและตัวออน 

Breeding soundness in male and female breeder animals. Reproductive failure in 
animals. Abnormality of pregnancy, parturition and postpartum in animals. Assisted reproductive 
technology such as artificial insemination and embryo transfer, estrus synchronization and 
ovulation induction, pregnancy diagnosis, parturition management, cryopreservation of gametes 
and embryos. 
 
 



 

  

 

651434  สพ.434 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย 5(3-6-9) 

 Veterinary Systemic Pathology  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  การตอบสนองของระบบตางๆ ของรางกายตอความผิดปกติหรือการติดเชื้อตาง ๆ อันไดแก ระบบสราง

เม็ดเลือด และระบบน้ําเหลือง ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุเพศผูและเมีย ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบประสาทและระบบอวัยวะสัมผัส ระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ โครงสรางกระดูก และขอตอ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบขับถายปสสาวะ  
            Reactions of specific organ systems to infection including hemopoietic and lymphatic 
systems, endocrine system, male and female reproductive systems, respiratory system, 
gastrointestinal system, nervous and sensory systems, integument system, musculoskeletal and 
joint systems, cardiovascular system and urinary system. 
 

651435  สพ.435 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย 4(3-3-7) 

 Veterinary Clinical Pathology  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในการทํางานของรางกาย โดยใชการแปลผลทาง

หองปฏิบัติการ ไดแก โลหิตวิทยา ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด การตรวจไขกระดูก คาเคมีโลหิต เซลล
วิทยา คาอิเลคโตรไลทและแก็สในเลือด และการฝกปฏิบัติการชันสูตรซากสัตว 

  Pathological changes detection in body functions using laboratory interpretation 
including hematology, blood coagulation abnormality, bone marrow examination, blood 
chemistry, cytology, blood gas and electrolytes. Practice on necropsy. 

 

651436   สพ.436 หลักอายุรศาสตรทางสัตวแพทย 2(1-2-3) 

 Principles of Veterinary Medicine  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4  ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

            หลักการซักประวัติ การตรวจรางกายเบ้ืองตนในสัตว หลักการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทยโดยใชปญหาที่
พบเปนที่ตั้ง ปญหาและอาการที่พบในคลินิก การเตรียมและบริหารยาทางสัตวแพทย รวมท้ังการสื่อสารทางคลินิก 

  Principles of history taking. Basic physical examination in animals. Principles of veterinary 
diagnosis using problem- oriented approach. Problems and clinical signs. Preparation and drug 
administration in veterinary medicine. Client communication. 

 

651437   สพ.437 หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย 3(2-3-5) 

 Principles of Veterinary Surgery and Anesthesiology  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4  ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
 หลักการศัลยกรรมทางสัตวแพทย เทคนิคการปลอดเชื้อ การหายของแผลและการจัดการบาดแผล 

เครื่องมือศัลยกรรมและวัสดุผูกเย็บ การผูกเงื่อนและเทคนิคการเย็บทางศัลยกรรม การจัดการสัตวปวยกอนและ
หลังการทําศัลยกรรม การใสเฝอกและพันพยุงโครงรางนอกรางกาย รวมทั้งหลักวิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย และ
การเฝาระวังในสัตว 



 

  

 

             Principles of veterinary surgery. Aseptic technique. Wound healing and wound 
management. Surgical instruments and suture materials. Ligation and surgical suture techniques. 
Pre-and postoperative management of surgical patient. Casting and external support devices. 
Principles of veterinary anesthesiology and monitoring in animals. 

 

651438   สพ.438 ฝกปฏิบัติการศัลยศาสตรและสูติศาสตรในปศุสัตว 1(0-3-1) 

 Practice of Surgery and Obstetrics in Livestock  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4  ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
ฝกปฏิบัติการใชยาสงบประสาทท้ังการระงับความรูสึกเฉพาะที่และการระงับความรูสึกทั้งตัวในสัตว

เคี้ยวเอ้ือง สุกร และปลา การทําศัลยกรรมพ้ืนฐานในสัตวเคี้ยวเอื้อง สุกร และปลา การจัดการระบบสืบพันธุและ
สูติกรรมในสัตวเคี้ยวเอ้ือง สุกร ปลา และสัตวปก 

Practice of using sedative agents for both local and general anesthesia in ruminants, 
pigs and fish. Basic surgical operation in ruminants, pigs and fish. Reproductive management and 
obstetrics in ruminants, pigs, fish and poultry. 

 

651439  สพ.439 โรคของสัตวเล็ก 1 3(3-0-6) 

 Diseases of Small Animals 1  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
หลักการซักประวัติ การตรวจรางกาย ปญหาและอาการท่ีพบในคลินิก เทคนิคการเก็บตัวอยาง สาเหต ุ

พยาธิกําเนิด การวินิจฉัย การรักษา การปองกันและพยากรณโรคและความผิดปกติของรางกายในระบบหัวใจรวม
หลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบหอหุมรางกายและหู  ตา ระบบโครงรางและกลามเนื้อ ระบบประสาทใน
สุนัขและแมว 

   Principles of history taking. Physical examination. Clinical problems and signs. Sample 
collection techniques. Etiology, pathogenesis, diagnosis, treatments, prevention and prognosis 
of diseases and disorders of cardiovascular system, respiratory system, integumentary system 
and ears, eyes,  musculoskeletal system and nervous system in dogs and cats. 

 

651440  สพ.440 เทคนิคการวินิจฉัยโรคและทัศนวินิจฉัยในสัตวเล็ก 2(1-2-3) 

 Diagnostic Techniques and Imaging in Small Animals  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การแปลผลทัศนวินิจฉัย เทคนิคการตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรคและการเก็บตัวอยางเพ่ือวินิจฉัยโรคใน

สัตวเล็ก 
Interpretation of diagnostic images, physical examination techniques, diagnosis and 

sample collection in small animals. 
  
 



 

  

 

651441  สพ.441 วิทยาศาสตรสัตวทดลอง 2(1-2-4) 

 Laboratory Animal Science  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  การศึกษาความรูทั่วไปในการเลี้ยงสัตวทดลอง ชนิดและสายพันธุของสัตวทดลอง ชีววิทยาของ

สัตวทดลอง ระบบตางๆ ในการเลี้ยง การจัดการและการผลิต การปองกันและควบคุมโรค วัสดุอุปกรณในการเลี้ยง
สัตวทดลองและเทคนิคการจับสัตว หัตถการในการใชสัตวทดลอง รวมถึงกฎหมาย จรรยาบรรณของผูใช
สัตวทดลองและสวัสดิภาพของสัตวทดลอง 

  General consideration in laboratory animal care, species and breed, biology and 
husbandry, housing and management, production system, prevention and control of disease, 
materials for laboratory animal care and technique for restraint, veterinary clinical procedure of 
laboratory animals, laws, ethics and welfare in usage of laboratory animals. 

 

651442  สพ.442 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2 2(2-0-4) 

 Veterinary Pharmacology 2  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สพ.317(651317) 

  ยาตานแบคทีเรียและเชื้อดื้อยา สารฆาเชื้อ ยาตานเชื้อรา ยาตานปรสิต ยาตานมะเร็ง สมุนไพร
สําหรับสัตว วิตามินและสารเสริม สารน้ําและอิเล็กโทรไลต  อันตรกิริยาระหวางยาและการใชยาอยางสมเหตุผล 

  Antibacterial drugs and  resistance  of  antimicrobials,  antiseptic and disinfectants, 
antifungal drugs, antiparasitic  drugs, antineoplastic drugs, veterinary herbs, vitamins and  feed 
additives, fluid and electrolytes,  drug interactions and rational drug use. 
 

651444  สพ.444 โรคของมา 3(3-0-6) 

 Diseases of Horses  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 4 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
เครื่องมือพื้นฐานสําหรับการวินิจฉัยโรคในมา โรคและความผิดปกติของมาที่เกี่ยวของกับ เนื้องอก 

ภาวะเสียดทอง ภาวะน้ําหนักลด ภาวะซีด การหายใจผิดปกติ ภาวะขากะเผลก ความผิดปกติของกีบมา ปญหา
ระบบสืบพันธุและการคลอดท่ีผิดปกติ พัฒนาการที่ผิดปกติของลูกมา ภาวะอาการเกร็ง และความผิดปกติ
ซับซอน 

Diagnostic tools for equine diseases, diseases and disorders involving mass, colic, 
weight loss, pale, abnormal breathing, lameness, abnormal hoof conditions, breeding 
management problems and abnormal parturition, abnormal development in foal, stiffness 
and complex abnormalities. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

651491  สพ.491 ฝกปฏบิัติภาคสนาม 2 1(0-6-3) 

 Veterinary Field Practice 2  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่4 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
             การฝกปฏิบัติภาคสนามดานการจัดการสัตวน้ํา มา หรือสัตวปา เบ้ืองตนในองคกรเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐ 

                            
 

   Field practice on basic management in aquatic animals, horses or wildlife animals 
through working in private or government organizations. 

  

651521   สพ.521 อายุรศาสตรสัตวปาและสัตวชนิดพิเศษ 3(3-0-6) 

 Wild and Exotic Animals Medicine  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5  ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  ชีววิทยาและอนุกรมวิธานเบื้องตนของสัตวปา การควบคุมบังคับและการขนยายสัตวสวนสัตวและ

สัตวปา การจัดการสวนสัตวและการเสริมสรางพฤติกรรมสัตว ระบบการเพาะขยายพันธุสัตวสวนสัตวและสัตว
ชนิดพิเศษ เวชศาสตรปองกันในสัตวสวนสัตวและสัตวปา กฎหมาย ขอควรปฏิบัติ และจรรยาบรรณในการ
ทํางานกับสัตวสวนสัตวและสัตวปา โรคสัตวสูคนจากสัตวสวนสัตวและสัตวปา โรคที่พบไดบอยในสัตวสวนสัตว
และสัตวชนิดพิเศษ วิสัญญีและศัลยกรรมในสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ และการอนุรักษทรัพยากรสัตวปา 

  Basic biology and taxonomy of wild animals. Restraint and translocation of zoo and 
wild animals. Zoo management and animal behaviors enrichment. Breeding system in zoo 
and exotic animals. Preventive medicine in zoo and wild animals. Law, regulation and ethics 
in zoo and wild animals. Zoo and wild animals zoonoses. Common diseases in zoo and 
exotic animals. Anesthesia and surgery in exotic animals. Wild animals conservation. 

 

 651522  สพ.522 โรคของสัตวเล็ก 2 2(2-0-4) 

 Diseases of Small Animals 2  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
หลักการซักประวัติ การตรวจรางกาย ปญหาและอาการที่พบในคลินิก เทคนิคการเก็บตัวอยาง 

สาเหตุ พยาธิกําเนิด การวินิจฉัย การรักษา การปองกันและพยากรณโรคและความผิดปกติของรางกายในระบบ
ทางเดินอาหาร ตับ ทอน้ําดีและตับออน และทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ สารน้ําบําบัด และการดูแลสัตว
อายุนอยและสัตวชรา 

Principles of history taking. Physical examination. Clinical problems and signs. 
Sample collection techniques. Etiology, pathogenesis, diagnosis, treatments, prevention and 
prognosis of diseases and disorders of digestive system, hepatobiliary and exocrine pancreatic 
system, urinary system, reproductive system. Fluid therapy. Pediatric and geriatric care. 

 
 
 



 

  

 

651523  สพ.523 โรคของสัตวเล็ก 3 2 (2-0-4) 

 Diseases of Small Animals 3  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
หลักการซักประวัติ การตรวจรางกาย ปญหาและอาการที่พบในคลินิก เทคนิคการเก็บตัวอยาง 

สาเหตุ พยาธิกําเนิด การวินิจฉัย การรักษา การปองกันและพยากรณโรคและความผิดปกติของรางกายในระบบ
ตอมไรทอ ระบบเลือดและน้ําเหลือง เนื้องอกและโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อในสัตวเล็กและการควบคุมปองกันโรค 
และการจัดการสัตวในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 

Principles of history taking. Physical examination. Clinical problems and signs. 
Sample collection techniques. Etiology, pathogenesis, diagnosis, treatments, prevention and 
prognosis of diseases and disorders of endocrine system and hemo-lymphatic system. Benign 
and malignant tumors. Infectious diseases in small animals and prevention. Critical care and 
emergency treatment. 

 

651524  สพ.524 ศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยาในสัตวเล็ก 3(2-3-5) 

 Small Animal Surgery and Anesthesiology  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่5 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

ศัลยกรรมเนื้อเยื่อออน ศัลยกรรมออรโทพีดิกส การวางยาสลบ และการเฝาระวังในสัตวเล็ก 
   Soft tissue surgery, orthopedic surgery, anesthesia and monitoring in small animals. 

 

651525  สพ.525 โรคของสัตวน้ํา   3(3-0-6) 

 Diseases of Aquatic Animals  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคในสัตวน้ํา ยาและสารเคมีที่ใชในสัตวน้ํา โรคที่พบบอยใน

สัตวน้ํา สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน การดูแลสุขภาพและการจัดการฟารมสัตวน้ําตาม
มาตรฐานสากล และสวัสดิภาพสัตวน้ํา 

Diagnostic and therapeutic techniques in aquatic animals. Drugs and chemical used 
in aquatic animals. Common diseases in aquatic animals, amphibians and reptiles. Health care 
and standard aquatic animal farm management. Aquatic animals welfare. 

 

 651526   สพ.526 โรคของสัตวปก 3(3-0-6) 

 Diseases of Poultry  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
โรคติดเชื้อที่สําคัญในสัตวปก กลไกการปองกันในรางกายสัตวปก การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในสัตว

ปก การควบคุมและการปองกันการเกิดโรคในสัตวปก 
Important infectious diseases, defense mechanisms, disease diagnosis, disease 

control and prevention in poultry. 



 

  

 

651527  สพ.527 โรคของสุกร 3(3-0-6) 

 Diseases of Swine  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
โรคติดเชื้อท่ีพบบอยในสุกร สาเหตุ อาการทางคลินิก ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด การวินิจฉัย การ

รักษาและการปองกัน 
Common infectious diseases in pigs, etiology, clinical signs, epidemiology, 

pathogenesis, diagnosis, treatment and prevention. 

 

651529  สพ.529 โรคของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 4(4-0-8) 

 Diseases of Ruminants  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การเก็บขอมูลสัตวปวย และการตรวจรางกาย สาเหตุของโรค พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การ

วินิจฉัยโรคและการรักษาโรคที่พบในสัตวเคี้ยวเอ้ืองตามระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุและความผิดปกติแตกําเนิด ระบบประสาท ระบบผิวหนังและกลามเนื้อ โรคทาง
ระบบเมตาโบลิก เตานมอักเสบในสัตวเคี้ยวเอ้ือง การควบคุมและการปองกันโรคในสัตวเคี้ยวเอ้ือง และการ
รายงานโรคระบาดสัตว 

History taking and physical examination. Causes of diseases, pathogenesis, clinical 
signs, diagnosis and treatments of diseases in ruminants affecting circulatory and 
hematopoietic systems, respiratory system, gastro-intestinal system, reproductive system and 
congenital abnormalities, nervous system, integuments and musculoskeletal systems. 
Metabolic diseases. Mastitis in ruminants. Disease control and prevention in ruminants. 
Epidemic diseases reporting. 

   

651551   สพ.551 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสัตวปก 2(2-0-4) 

 Flock Health Management and Production Medicine in Poultry  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5  ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

การจัดการสุขภาพระดับฝูงในสัตวปก การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรือนและปญหาสุขภาพในสัตวปก 
การประเมินประสิทธิภาพการผลิต และสวัสดิภาพสัตวปก 

Poultry flock health management. Poultry house environment management and 
health problems. Production performance evaluation and poultry welfare. 

 

 

 

 
 



 

  

 

651552   สพ.552 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสุกร 3(3-0-6) 

 Herd Health Management and Production Medicine in Swine  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่5 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การจัดการสุขภาพระดับฝูงในสุกร การจัดการระบบสืบพันธุและสุขภาพพอแมพันธุ ระบบการผลิต

และมาตรฐานฟารม การวิเคราะหดัชนีการผลิต การจัดการและปญหาที่พบในหนวยผสมและอุมทอง เลาคลอด 
สุกรขุน โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ ปญหาสารพิษและการจัดการ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
โปรแกรมยาและวัคซีน และเศรษฐศาสตรระบบการผลิตสุกร 

Swine herd health management. Breeder’s reproduction and health management. 
Production system and farm standard. Production index analysis. Management and problems 
in breeding and gestation unit ; farrowing unit ; fattening unit. Nutrition and malnutrition. 
Toxin problems and management. Biosecurity system, medication and vaccination programs.  
Economics in swine production. 

 

651553   สพ.553 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตรการผลิตในสัตวเคี้ยวเอ้ือง 2(2-0-4) 

 Herd Health Management and Production Medicine in Ruminants  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่5 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
วงจรการผลิตและการจัดการฟารมโคนม มาตรฐานฟารมโคนม การจัดการดานอาหาร ดัชนีชี้วัดท่ี

สําคัญตอผลผลิต การจัดเก็บขอมูลการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูง การจัดเก็บขอมูลตัวโค การบันทึก
ขอมูลคุณภาพน้ํานม สุขภาพเตานม การทํางานของระบบเครื่องรีดนม ความไมสมบูรณพันธุและการจัดการ
ระบบสืบพันธุในโค 

Production cycle and dairy farm management. Dairy farm standard. Nutritional 
management. Important index for productivity. Herd health and production management 
data storage. Cattle data storage. Data recording for milk quality. Udder health. Milking 
machine system. Infertility and reproductive management in cattle. 

 

651561  สพ.561 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวเล็ก 3(0-9-4) 

 Small Animal Clinical Skill Practice  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

ทักษะทางคลินิกในสัตวเล็กดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และการชันสูตรโรค 
Clinical skills in small animals including medicine, surgery and necropsy. 
 

651563  สพ.563 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกชางและสัตวปา 1(0-3-1) 

 Elephant and Wildlife Clinical Skill Practice  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะทางคลินิกชางและสัตวปาในดานการออกแบบและการจัดการปางชางและสวนสัตว 

การควบคุมบังคับชางและสัตวปา เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในชางและสัตวปา การรักษาโรคที่



 

  

 

สําคัญที่พบในชางและสัตวปา การจัดการชางและการจัดการสัตวปา และการอนุรักษชางและสัตวปาในประเทศ
ไทย 

Clinical skills practice in elephant and wildlife including elephant camp and zoo 
design and management, restraint of elephant and wildlife, diagnostic and therapeutic 
techniques of elephant and wildlife, treatment of elephant and wildlife common diseases, 
management of elephant and wildlife, and conservation of  elephant and wildlife in Thailand. 

 

651564  สพ.564 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกมา 1(0-3-1) 

 Equine Clinical Skill Practice  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
ฝกทักษะปฏิบัติทางคลินิกมาในดานการทํารูปพรรณมา การตรวจรางกาย การบริหารยา การใสทอ

ใหสารน้ําเขาหลอดเลือด และการเก็บเลือด การตรวจอาการขากะเผลก การวางยาชาเฉพาะที่ขางเสนประสาท
บริเวณขาและในขอตอ การถายภาพรังสีและการตรวจดวยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง เทคนิคการพันผาบริเวณ
ขา การแตงกีบและการเปดฝที่กีบ การลวงตรวจระบบสืบพันธุผานทวารหนัก การตรวจชองปากและการดูแล
สุขภาพฟน การใสทอเขากระเพาะอาหารผานจมูกและการลางกระเพาะอาหาร และการตรวจตา 

Clinical skills practice in equine including horse identification, physical examination, 
drug administration, intravenous catheterization, blood collection, lameness examination, 
perineural and intra-articular anesthesia, radiography and ultrasonography, bandaging 
techniques for extremity, hoof trimming and hoof abscess opening, rectal palpation for 
reproductive system examination, oral examination and dental care, nasogastric intubation 
and gastric lavage and ophthalmic examination. 
 

651565  สพ.565 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวปก 1(0-3-1) 

 Avian Clinical Skill Practice  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะทางดานคลินิกในสัตวปกดานการปองกันและควบคุมโรค อายุรกรรม  พยาธิวิทยาคลินิก

และการชันสูตรโรค  ระบบการจัดการฟารม  การวิเคราะหและแกไขปญหาฟารม 
Clinical skills practice in poultry including diseases prevention and control, medicine, 

clinical pathology and necropsy, farm management system and problems analysis solving. 

 

651566  สพ.566 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสุกร 1(0-3-1) 

 Swine Clinical Skill Practice  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย  
การฝกทักษะทางคลินิกสุกรในดานการวิเคราะหขอมูลการผลิตและสุขภาพระดับฝูง  การฝกปฏิบัติ

ทางดานพยาธิวิทยาคลินิกและการชันสูตรโรคสุกร การจัดการและการแกไขปญหาภายในฟารมสุกร และการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตภายในฟารมสุกร 



 

  

 

Swine clinical skill practice in herd health and production data analysis. Practice in 
clinical pathology and necropsy of swine diseases. Management and problems solving in 
swine farms including production cost analysis in swine farms. 
 

651567  สพ.567 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวเคี้ยวเอ้ือง 1(0-3-1) 

 Ruminant Clinical Skill Practice  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
ฝกปฏิบัติการซักและเก็บประวัติสัตวปวยเฉพาะตัวและระดับฝูงในสัตวเคี้ยวเอื้อง การตรวจรางกาย 

การเก็บตัวอยางชนิดตางๆเพ่ือสงตรวจและแปลผลการตรวจ การอธิบาย แนะนํา และตอบปญหาดานสุขภาพ
สัตวเคี้ยวเอ้ืองและการรักษาขั้นพ้ืนฐาน การบันทึกขอมูลดานสุขภาพ และผลผลิต และวิเคราะหประมวลผล
ขอมูลที่ได การประเมินสภาวะโภชนาการ และการใหคําแนะนําหลักการใหอาหารและการเลี้ยงดสูัตวเคี้ยวเอ้ือง 

Practice on history taking and recording data for individual and herd-level of 
ruminants. Physical examination. Sample collection for diagnosis and interpretation. 
Explaining, giving recommendation and solving health problems of ruminants together with 
performing basic treatments. Recording and analyzing health and production data. Nutritional 
status assessment and providing advice for feeding and rearing ruminants 
 

651568  สพ.568 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตวน้ํา 1(0-3-1) 

 Aquatic Animal Clinical Skill Practice  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะทางคลินิกสัตวน้ําในดานการใหยาและสารเคมีในสัตวน้ํา การวางยาสลบและผาตัดในปลา 

การตรวจรางกาย การเก็บตัวอยางสงตรวจขณะสัตวมีชีวิต การเก็บตัวอยางเลือดและการตรวจทางโลหิตวิทยา 
การชันสูตรซากและการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการในปลาและกุง การเก็บตัวอยางน้ําและการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา และระบบการเพาะเลี้ยงและการจัดการฟารมปลา 

Clinical skills practice in aquatic animals including drugs and chemical used in aquatic 
animals, anesthesia and surgery in fish, physical examination, sample collection of live 
animals, blood sampling and hematological examination, necropsy and sampling collection 
for laboratory in fish and shrimp, water sampling and water quality analysis and production 
and management system in fish farms. 

 

651569  สพ.569 ทักษะปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข 1(0-3-1) 

 Veterinary Public Health Skill Practice  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

การฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยสาธารณสุข 
Practice for veterinary medicine students in the field of veterinary public health. 
 

 



 

  

 

651570  สพ.570 ทักษะปฏิบัติทางชันสูตรซาก และชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 1(0-3-1) 

 Necropsy and Diagnostic Laboratory Skill Practice  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 5 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะดานการชันสูตรโรคสัตวทางหองปฏิบัติการ ในดานพยาธิวิทยา พยาธิ

วิทยาคลินิก ภูมิคุมกันวิทยา ปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยา 
Practice to increase laboratory skills in veterinary diagnosis in pathology,clinical 

pathology,immunology, parasitology and microbiology. 
 
651620  สพ.620 ภาพลักษณทางสัตวแพทย 2(2-0-4) 

 Veterinary Perspectives  

  
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 หรอืตามความเห็นชอบของกรรมการ 
                             วิชาการ ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

บทบาทของสัตวแพทย และวิชาชีพที่เก่ียวของ และการวางตัวในสังคม การบริการที่มีหัวใจของความ
เปนมนุษย การทํางานเปนทีม ทักษะทางธุรกิจ การมีใจรักบริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และ
ความเทาทันในการใชสื่อออนไลน การใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ 
(Unsatisfactory : U) 

Roles and demeanors of veterinarians and related professions, humanized health 
care, teamwork, business skill, service mind, human resource management, communication, 
and social media literacy. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

651630  สพ.630 คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา 3(0-9-4) 

 Aquatic Animal Practice - Clerkship  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่6 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกสัตวน้ําในดานการจัดการดานการผลิต การตรวจวินิจฉัยและการรักษา

โรค การศกึษา วิเคราะหและสรุปขอมูลวิชาการหรือผลงานวิจัยทางสัตวน้ํา ภายใตการดูแลของคณาจารย หรือ
อาจารยพิเศษจากสถานบริการสุขภาพสัตว ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวของ 

Practice clinical skills in aquatic animal including production management, diagnostic 
and therapeutic techniques and studying on aquatic animal researches under supervision of 
instructors and adjoined veterinarians in animal health center, demonstration farm, 
commercial farm, animal hospital and other related facilities in government and private 
sectors. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

651632  สพ.632 คลินิกปฏิบัติชาง 3(0-9-4) 

 Practice-Based Elephant Clinical Clerkship  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การปฏิบัติงานทางคลินิกชางในดานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค เวชศาสตรการปองกันโรค และ

การจัดการดานสุขภาพ สวัสดิภาพ และการอนุรักษภายใตกรณีศึกษาและสถานการณจริง โดยการดูแลของ
คณาจารยหรือสัตวแพทยจากโรงพยาบาลชางและปางชาง รวมทั้งการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือวิเคราะห
นําเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา 

Practice on clinical skills in elephants including diagnosis and treatment, preventive 
medicine, and management on health, welfare, and conservation based on real cases and 
situation undersupervision of instructors and veterinarians at elephant hospitals and elephant 
camps. This course also includes self-research in order to analyse, present, and discuss case 
studies. 
 
651633  สพ.633 คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวปา 3(0-9-4) 

 Practice-Based Zoo and Wild Animals Clinical Clerkship  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
          การปฏิบัติงานทางคลินิกในสัตวสวนสัตวและสัตวปาในดานการจัดการสุขภาพ การชันสูตร การตรวจ
วินิจฉัยและการรักษาโรค การศึกษา และการอนุรักษสัตวปา การวิเคราะหและสรุปขอมูลวิชาการหรือ
ผลงานวิจัยทางสัตวสวนสัตวและสัตวปา  ภายใตการดูแลของคณาจารย หรืออาจารยพิเศษจากสถาบันสุขภาพ
สัตว  โรงพยาบาลสัตว สวนสัตว หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ ภายใตสถานการณจริง 
          Practice on clinical skills zoo and wild animals including health management, 
necropsy, diagnostic and therapeutic techniques, wildlife study and conservation. Analysis 
and summarization of research on zoo and wild animals under supervision of instructors and 
adjoined veterinarians in animal health center, animal hospital and other related facilities in 
government and private sectors. 
 

651634  สพ.634 คลินิกปฏิบัติสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 3(0-9-4) 

 Practice-Based Exotic Pet Clinical Clerkship  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การปฏิบัติงานทางคลินิกสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษในดานการจัดการ การควบคุมบังคับ การตรวจสุขภาพ 

การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การชันสูตรโรค และเวชศาสตรการปองกันโรค ภายใตกรณีศึกษาและ
สถานการณจริง โดยการดูแลของคณาจารย สัตวแพทย จากโรงพยาบาลสัตวและฟารมสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 
รวมทั้งการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือวิเคราะหและนําเสนอกรณีศึกษา และอภิปรายประเด็นสําคัญเก่ียวกับ
สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 
          Practice on clinical skills in exotic pet including health check, physical and chemical 
immobilization, diagnosis, treatment, preventive medicine and health management based on 
real cases and situation under supervision of instructors and veterinarians at small animal 



 

  

 

hospitals and exotic pet farm. This course also includes self-study in order to analyze and 
present case studies, and discuss about the important topics in exotic pet. 

   

651640  สพ.640 การฝกปฏิบัติการชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 3(0-9-4) 

 Necropsy and Diagnostic Laboratory - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะทางคลินิกในสัตวแพทยในการชันสูตรซากและการตรวจโรคทางหองปฏิบัติการ  ภายใต

การดูแลของอาจารยหรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของ 

   Provide clinical experiences in necropsy and diagnostic laboratories practice through 
working veterinarian under supervision of instructors or adjoined veterinarians in Animal 
Health or demonstration farm, commercial farm, animal hospital or other related facilities. 
 
651641  สพ.641 การฝกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขและโรงงานผลิตเนื้อสัตว 3(0-9-4) 

 Abattoirs and Veterinary Public Health - Clerkship  

  เงือ่นไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่  6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

การฝกทักษะทางสัตวแพทยสาธารณสุขและการทําหนาที่ในโรงฆาสัตว  ภายใตการดูแลของอาจารย 
หรือสัตวแพทยจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

Provide clinical experiences in abattoir and veterinary public health practice through 
working veterinarian under supervision of instructors or adjoined veterinarians in Animal 
Health or demonstration farm, animal hospital or other related facilities 
 
 

651642  สพ.642 การฝกปฏิบัติทัศนวินิจฉัย วิสัญญีวิทยาและศัลยศาสตรในสัตวเล็ก  3(0-9-4) 

 
Diagnostic Imaging, Anesthesiology and Surgery in Small 
Animal Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกปฏิบัติงานดานทัศนวินิจฉัย วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตร และสัตวปวยฉุกเฉินและวิกฤต โดยอยู

ภายใตการดูแลของอาจารย และ/หรือ นายสัตวแพทย ภายในโรงพยาบาลสัตวเล็ก 
Practice in the field of  diagnostic imaging, anesthesiology, surgery and emergency 

and critical care of small animals as veterinarian  under supervision of instructors and/or 
adjoined veterinarians in Small  Animal Hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

651643  สพ.643 คลินิกปฏิบัติสุนัขและแมว  3(0-9-4) 

 Clinical Clerkship in Dogs and Cats  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ปที่  6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

การฝกทักษะอายุรกรรม ศัลยกรรม ทัศนวินิจฉัย และวิสัญญี ในสุนัขและแมว โดยอยูภายใตการดูแล
ของอาจารย และ/ หรือ นายสัตวแพทย ภายในโรงพยาบาลสัตวเล็ก 

Practice in the field of internal medicine, surgery, diagnostic imaging, and anesthesia 
in dogs and cats as veterinarian under supervision of instructors and or adjoined veterinarians 
in Small Animal Hospital. 
 
651644  สพ.644 คลินิกปฏิบัติมา 3(0-9-4) 

 Equine Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

             การฝกทักษะปฏิบัติงานทางคลินิกดานอายุรศาสตร ศัลยศาสตร และวิทยาการสืบพันธุในมา ภายใต
การดูแลของอาจารยหรือสัตวแพทยจากศูนยบริการสุขภาพสัตว 

Clinical practice in medicine, surgery and theriogenology in horses under supervision 
of instructors or adjoined veterinarians from the Animal Health Service Center. 

 

651646  สพ.646 คลินิกปฏิบัติสุกร 3(0-9-4) 

 Swine Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะทางคลินิกในสุกร  ภายใตการดูแลของอาจารย หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว 

ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 
Providing clinical experience in swine  practice through working as a veterinarian 

under supervision of instructors or adjunct instructors in the Animal Health Center, 
demonstration farm, commercial  farm, animal hospital or other related facilities. 

   

651647  สพ.647 คลินิกปฏิบัติสัตวกระเพาะรวม 1  3(0-9-4) 

 Ruminant Practice – Clerkship 1  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 

การฝกทักษะทางคลินิกในโคนม  ภายใตการดูแลของอาจารย หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพ
สัตว ฟารม โรงพยาบาลสัตว และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

Providing clinical experience in dairy  practice through working as a veterinarian 
under supervision of instructors or adjunct instructors in the Animal Health Center, 
demonstration farm, commercial  farm, animal hospital or other related facilities. 

 



 

  

 

651649  สพ.649 คลินิกปฏิบัติสัตวปก 3(0-9-4) 

 Poultry Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะทางคลินิกในสัตวปก  ภายใตการดูแลของอาจารย หรือสัตวแพทยจากศูนยสุขภาพสัตว 

ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 
Clinical experience in avian practice under supervision of instructors or veterinarians 

in animal health center, farms, animal hospitals or other related organizations. 
 

651650  สพ.650 ปญหาการฝกปฏิบัติการชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 3(0-9-4) 

 Problems in Necropsy and Diagnostic Laboratory - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
  การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในการตรวจซาก

และการชันสูตรโรคทางหองปฏิบัติการภายใตการดูแลของอาจารย      หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว      
ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือจากหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

Advanced clinical experience in diagnostic laboratory and necropsy practice through 
working as a veterinarian and through investigation of interesting problems under supervision 
of instructors or adjunct veterinarians in the Animal Health Center, demonstration farm, 
commercial farm, animal hospital or other related facilities. 

 

651651  สพ.651 ปญหาการฝกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขและโรงงานผลิตเนื้อสัตว 3(0-9-4) 

 Problems in Abattoirs and Veterinary Public Health - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณทางคลินิก  หรือการศกึษาปญหาที่นักศึกษาสนใจทางสัตวแพทย-

สาธารณสุขและการทําหนาที่ในโรงฆาสัตว ภายใตการดูแลของอาจารย หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว 
ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

Advanced clinical experience in abattoirs and veterinary public health practice 
through working as a veterinarian and through investigation of interesting problems under 
supervision of instructors or adjunct veterinarians in the Animal Health Center, demonstration 
farm, commercial farm, animal hospital or other related facilities. 

 
651652  สพ.652 ปญหาการฝกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยและวิสัญญีวิทยาในสุนัขและแมว   3(0-9-4) 

 Problems in Canine and Feline Diagnostic Imaging and 
Anesthesiology - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 6 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะเพื่อเพ่ิมประสบการณทางคลินิกโดยการปฏิบัติงานในฐานะสัตวแพทย  หรือการศึกษา

ปญหาที่นักศึกษาสนใจในดานทัศนวินิจฉัยและวิสัญญีวิทยาในสุนัขและแมวภายใตการดูแลของอาจารย หรือ



 

  

 

อาจารยพิเศษจากศูนยบริการสุขภาพสัตว โรงพยาบาลสัตวเล็ก  หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ การใหลําดับขั้น
เปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U) 

Advanced clinical experience in canine and feline diagnostic imaging and 
anesthesiology practice through working as a veterinarian and through investigation of 
interesting problems under supervision of instructors or adjoined veterinarians from the 
Animal Health Center, Small Animal Teaching Hospital or other related facilities. Grading will 
be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

651653  สพ.653 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวเลี้ยง 3(0-9-4) 

 Problems in Companion Animal Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
การฝกทักษะเพ่ือเพิ่มประสบการณทางคลินิก และการศึกษาปญหาทางอายุรกรรมที่นักศึกษาสนใจใน

คลินิกสุนัขและแมว โดยอยูภายใตความดูแลของอาจารย และ/หรือ นายสัตวแพทย ภายในสถานพยาบาลสัตว
เล็ก 

Advanced clinical experience in clinical practice in dogs and cats through working as a 
veterinarian and through investigation of interesting problems in internal medicine cases 
under supervision of instructors or adjoined veterinarians in small animal hospital.  

 

651654  สพ.654 ปญหาคลินิกปฏิบัติมา 3(0-9-4) 

 Problems in Equine Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
การฝกทักษะเพื่อเพ่ิมประสบการณทางคลินิก หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในมา ภายใตการ

ดูแลของอาจารย หรือสัตวแพทยจากศูนยสุขภาพสัตว ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
           Advanced clinical experience in equine practice through working as a through 
veterinarian and investigation of interesting problems under supervision of instructors or 
adjunct veterinarians in Animal Health Center, demonstration farm, commercial farm, animal 
hospital or other related facilities.   
 
651656  สพ.656 ปญหาคลินิกปฏิบัติสุกร 3(0-9-4) 

 Problems in Swine Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในสุกร  ภายใต

การดูแลของอาจารย   หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของ 
            Advanced clinical experience in  swine practice through working as a veterinarian and 
through investigation of interesting problems under supervision of instructors or adjunct 
veterinarians in the Animal Health Center, demonstration farm, commercial farm, animal 



 

  

 

hospital or other related facilities. 

 
651657  สพ.657 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวกระเพาะรวม 3(0-9-4) 

 Problems in Ruminant Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
  การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในโคนม  

ภายใตการดูแลของอาจารย    หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว    หรือ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

Advanced clinical experience in  ruminant practice through working as a veterinarian 
and through investigation of interesting problems under supervision of instructors or adjunct 
veterinarians in the Animal Health Center, demonstration farm, commercial farm, animal 
hospital or other related facilities. 

 

651658  สพ.658 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวปก 3(0-9-4) 

 Problems in Avian Practice - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร 
          การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณทางคลินิก   หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในสัตวปก    
ภายใตการดูแลของอาจารยหรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวของ            
          Advanced clinical experience in poultry practice through working as a veterinarian and 
through investigation of interesting problems under supervision of instructors or adjunct 
veterinarians in the Animal Health Center, demonstration farm, commercial farm, animal 
hospital or other related facilities. 
 

651660  สพ.660 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางระบบสืบพันธุของสัตวเคี้ยวเอ้ือง 3(0-9-4) 

   Problems in Ruminant Theriogenology - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 6 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
การฝกทักษะเพื่อเพ่ิมประสบการณทางคลินิก หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจเก่ียวกับระบบ

สืบพันธุในสัตวเคี้ยวเอ้ือง ภายใตการดูแลของอาจารย หรือสัตวแพทยของศูนยบริการสุขภาพสัตว การใหลําดับ
ขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U) 

Practice for advanced clinical experience or studying interesting problems related to 
reproductive system in ruminant under supervision of instructors or adjoined veterinarians of 
Animal Health Service Center. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

 

 



 

  

 

651661  สพ.661 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางศัลยกรรมสุนัขและแมว    3(0-9-4) 

 Problems in Canine and Feline Surgery - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 6 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
             การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณทางคลินิกโดยการปฏิบัติงานในฐานะสัตวแพทย และการศึกษา
ปญหาที่นักศึกษาสนใจทางดานศัลยกรรม วิสัญญีวิทยา และทัศนวินิจฉัยในสุนัขและแมว โดยอยูภายใตการ
ดูแลของอาจารย และ/หรือ นายสัตวแพทย ภายในสถานพยาบาลสัตวเล็ก  

 Advanced clinical experience in clinical practice in dogs and cats through working as 
a veterinarian and through investigation of interesting problems in surgery, anesthesiology and 
diagnostic imaging under supervision of instructors and/or adjoined veterinarians in small 
animal hospital.  
 

651663  สพ.663 การฝกทักษะการปฏิบัติงานในหนวยอภิบาลพิเศษและหนวยฉุกเฉิน 3(0-9-4) 

 Intensive Care and Emergency Unit - Clerkship  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
การฝกทักษะเพ่ือเพ่ิมประสบการณทางคลินิก  การศึกษาปญหาและผลงานทางวิชาการที่นักศึกษา

สนใจที่เก่ียวของกับการจัดการในกรณีฉุกเฉินและการดูแล สัตวปวยในภาวะวิกฤต ภายใตคําแนะนําของอาจารย
และอาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว 

Practicing to gain the clinical experience, studying problems and student interested 
academic publications which related with emergency management and critical care under 
supervision of instructors and adjoined veterinarians in the Animal Health Center.  
 

651665   สพ.665 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา 3(0-9-4) 

 Problems in Aquatic Animal Practice - Clerkship  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 

การฝกปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมทักษะเฉพาะทางของคลินิกสัตวน้ํา ในดานการจัดการดานการผลิตและการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตวน้ํา ภายใตการดูแลของคณาจารยหรืออาจารยพิเศษจากสถานบริการสุขภาพ
สัตว ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 
              Practice specific clinical skills in aquatic animal including production management 
and diagnostic and therapeutic techniques under supervision of instructors and adjoined 
veterinarians in animal health center, demonstration farm, commercial farm, animal hospital 
and other related facilities in government and private sectors. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

651670   สพ.670 ประสบการณวิชาชีพสัตวแพทย 4(0-12-6) 

 Veterinary Professional Experience  

 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่6 ; สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการตางๆที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน เชน ฟารมเลี้ยงสัตว 

โรงพยาบาลสัตว คลินิก บริษัทเอกชน เปนตน  ภายใตการดูแลของอาจารยหรือนายสัตวแพทย หรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานจากสถานประกอบการที่นักศึกษาเขาปฏิบัติงาน การใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) 
หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U) 
            Working in cooperative units either governmental or private units, such as animal 
farms, hospitals, clinics, companies, under the supervision of instructors, or veterinarians, or 
professional specialists from cooperative units that students enroll for work. Grading will be 
given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

651697  สพ.697 การวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 3(0-18-9) 

 Research in Veterinary Medicine  

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที ่ 6 ;  สําหรับนักศึกษาสัตวแพทย  
           ระเบียบวิธีวิจัย การดําเนินโครงการวิจัยจากปญหาทางสัตวแพทยท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลของ
คณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น การใหลําดับข้ันเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นา
พอใจ (Unsatisfactory : U) 

Research methodology. Conducting a research project in veterinary medicine, under 
general guidance and supervision of instructors who have expertise on the students’ selected 
projects. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 
 

 
 




