
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
คณะเศรษฐศาสตร 
751100  ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี  
                 ความรูพื้นฐานในการศึกษาเศรษฐศาสตร  ทฤษฎีราคาและการผลิตเบื้องตน  รายไดประชาชาติ  และการ 
วาจางทํางาน  การคลังของรัฐบาล  การเงินและการธนาคาร  ปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 
คณะมนุษยศาสตร 
001101  ม.อ. 101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟง เพื่อการปฏิสัมพันธในบริบททาง 
สังคมและวิชาการ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
001102  ม.อ. 102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณ 
อยางเปนระบบ การพัฒนาโครงสรางประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื่อการ 
สื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
001201  ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ  และการเขียนตามเปาหมาย 
ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน 
 
001202  ม.อ. 202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 ลักษณะเฉพาะทางภาษา  องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาสําหรับตัวบททางอาชีพ 
 
011257  ม.ปร. 257 จริยศาสตร  3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 
 แนวคิดทางจริยศาสตร พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร ทฤษฎีและปญหาจริยศาสตร ปญหาจริยธรรมใน 
สังคมปจจุบัน 



011269  ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
 นิยาม  แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักการประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
013110  ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 
แนะนํา  :   สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวิชาเอก 

 จิตวิทยากับการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน บุคลิกภาพ แรงจูงใจและอารมณ ความเครียด สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต สังกัปเกี่ยวกับตน การควบคุมตนเองและการตัดสินใจ ความเขาใจเรื่องเพศ การเสริมสรางมิตรภาพ 
การเปนสวนหนึ่งของกลุม การแตงงานและสัมพันธภาพที่สนิทสนม การทํางานและเวลาวาง 
 
050100  ม.ศท. 100 การใชภาษาไทย 3(3-0-6)  
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 
 ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 
 
050111  ม.ศท. 111 มนุษยกับการแสวงหาความรู 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
 พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันนําไปสูความรู การตั้งจดุมุงหมายสูงสดุในชีวิตของปจเจกบุคคลและ 
ของสังคม การสืบทอด เชื่อมโยงและบูรณาการความรู ความขัดแยงทางความคิดในองคความรู แนวทางการอธิบาย
ปรากฏการณในสังคมปจจุบัน 
 
คณะศึกษาศาสตร 
074101  ศ.สข. 101 การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-3) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
 สุขภาพ และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน การประเมิน 
ภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชน 
 
คณะวิจิตรศิลป 
109115  วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรียะ 3 (3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี  
 ศึกษาเรื่องความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อ 
สมัยใหมในชีวิตประจําวัน  สําหรับงานศิลปกรรมสามารถจําแนกเปนสุนทรียภาพของศิลปะตะวันตกและตะวันออก 
สวนท่ีเกี่ยวกับขนบจารีตวัฒนธรรม พิจารณาจากคติ ความเชื่อ  และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากภูมิปญญา



ของสังคม 

 
คณะบริหารธุรกิจ 
702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :   ไมมี 
 สํารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง  การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได รายจาย และ 
ภาระหนี้สิน การประกันความเสี่ยง  รูจักการใหเงินทํางาน การวางแผนภาษี การเตรียมความพรอมเพื่อความสุข การ
ใชโปรแกรมจําลองทางการเงนิเพื่อวางแผนการออมและการลงทุนและการดูงาน ณ สถาบันการเงินตาง ๆ 
 
703103  บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)  
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 
 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   โอกาสในการประกอบธุรกิจ    
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม  ประเภท  รูปแบบและแผนธุรกจิ หลักการจัดการ  
การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกจิระหวางประเทศ และจริยธรรมสําหรับ
ผูประกอบการ 
 
703104  บธ.กจ. 104 การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 1(1-0-2) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 

 ธรรมชาติของประเด็นทางจริยธรรม ประเด็นจริยธรรมกับการเลือกระหวางสิ่งท่ีถูกตองสองสิ่ง เกมหลัก 
จริยธรรม เกมการประยุกตใชหลักจริยธรรม การสื่อสารขอวนิิจฉัยตอประเด็นทางจริยธรรม เกมการอยูรวมกันแบบ
ไดประโยชนท้ังสองฝาย หลักการอยูรวมกันแบบไดประโยชนท้ังสองฝาย  
 
703131  บธ.กจ. 131 การพัฒนาภาวะผูนําสวนบุคคล 1(1-0-2) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  ไมมี 

 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง การเลือกตอบสนองตอสิ่งเรา การสรางวิสัยทัศนสวนบุคคล การ  
บริหารตนเอง การสรางผลประโยชนรวมกับผูอื่น การเขาใจผูอื่น การรวมมอือยางสรางสรรค การเติมพลังชีวิต 
 
คณะนิติศาสตร 
176100  น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3 (3-0-1) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง 
ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดบัทองถิ่น ระดับสังคมเมือง 
และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลก
สมัยใหม 



คณะวิทยาศาสตร 
201114  ว.วท. 114 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมวันนี ้ 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมในเวทนีานาชาติ 
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษเพือ่อนาคต การใชทรัพยากร การเติบโตของประชากรและ
มลภาวะ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอยาง
ยั่นยืนเพื่อรกัษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
 
201200  ว.วท. 200 จริยธรรมวิทยาศาสตรสําหรับสังคมไทย 3(3-0-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 โลกทัศนของโลกตะวันตกเปรียบเทียบกับตะวันออก  วิทยาศาสตรและความกาวหนา สิ่งแวดลอมและ 
วัฏจักรธรรมชาติ ลักษณะสังคมไทย ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ผลกระทบจากการนําวิทยาศาสตรมาใช 
วิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย แนวคิดใหมทางวิทยาศาสตรและภูมิปญญาไทยในการแกไขปญหาของ
สังคมไทย 
 
204100  ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม       3(2-2-5) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 คอมพิวเตอรกับการใชงานในชีวิตประจําวัน   การประมวลผลขอมูล     และการจัดการสารสนเทศ   
ซอฟตแวรสํานกังานอัตโนมัตสิําหรับชีวิตสมัยใหม  อินเทอรเน็ตและการสรางเว็บเพจ 
 
203154  ว.คม. 154 เคมีพื้นฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 

 เคมีเทอรโมไดนามิกส   สมดุลเคมี  จลนศาสตรเคมี  อลิฟาตกิไฮโดรคารบอน   สารประกอบอะโรมาติก   
สเตอริโอเคมี   การแทนที่ดวยนิวคลีโอไฟล  อนุมูลอิสระ  แอลกอฮอล อีเทอรและฟนอล แอลดีไฮดและคีโตน  กรด 
คารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมนี คารโบไฮเดรต กรดอะมิโน เพปไทดและโปรตีน ลิปดวงววิธัพันธและกรดนิวคลีอีก 
 
203159  ว.คม. 159 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-3-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม. 153 (203153) 

 ปฎิบัติการเคมีพื้นฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ : พลังงานของปฏิกิริยาเคมี  เซลลไฟฟา 
เคมี  กรด-เบสอินดิเคเตอรและไฮโดรลิซิสของเกลอื  สารละลายบัฟเฟอร  การเตรียมและสมบัติของบัฟเฟอร  อัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  การกลั่นดวยไอน้ํา   การวินิจฉยัเอกลักษณของไฮโดรคารบอน  แอลกอฮอล  ฟนอล แอลดีไฮด 
และคีโตน    สเตอริโอเคมี   ปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชันของลิพิด   การแยกกรด    อะมิโนดวยทีแอลซี  การแยกและการ 
วินิจฉัยเอกลักษณของเคซีน  การแยกลิพิดจากไขแดง  การแยกและการวินิจฉัยเอกลักษณของดีเอ็นเอจากยสีต 
 



207125  ว.ฟส. 125 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 1(1-0-2) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 การเคลื่อนท่ีของวัตถ ุ กลศาสตรของของไหล  การเคลื่อนท่ีของคลื่น  ความรอน  อุณหพลศาสตร 

ทฤษฎีจลนของแกส  ไฟฟาและแมเหล็ก  แสง  ฟสิกสยุคใหม  และการประยุกตในวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
207195  ว.ฟส. 195 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 1(0-3-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.ฟส.125(207125) 
 กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกตทางฟสิกสสําหรับนักศึกษา 
สัตวแพทยศาสตร  ซึ่งประกอบดวยการทดลองตาง ๆ ทางกลศาสตร  ความรอน    คลื่นกลไฟฟา  ทัศนศาสตรและ   
ฟสิกสยุคใหม  ท่ีเปนไปตามเนื้อหากระบวนวชิา ว.ฟส.125(207125)  
 
คณะแพทยศาสตร 
327100  พ.วค. 100 การเตรียมในสถานการณภัยพิบัติ เพื่อสุขภาพและชีวิต 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ    อุบัติภัย   และภัยกอการราย   ศึกษาการเตรียมรับในสถานการณ 
ภัยพิบัติขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในระดับสากล ศึกษาแผนการรับภัยพิบัติของประเทศไทย มีความรูในการ
เตรียมพรอมดานสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตท้ังกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุภัยพิบัติได
อยางเหมาะสม สามารถระบบการแพทยฉุกเฉินระหวางการเกิดภัยพิบัติได  
 
303261  พ.ชค. 261 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 6(4-4-8) 

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว.182, ว.คม.152 และว.คม.158   หรือ  

  

           ว.ชว.182, ว.คม.153 และว.คม.159  หรอื  

                                        สพ.108, ว.คม.154 และว.คม.159 
 ศึกษาเซลลของมนุษยและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในแงของชีวเคมี    เคมีของชีวโมเลกุลในแงของโครงสราง 

และหนาท่ีตางๆ  ไดแก คารโบไฮเดรท,โปรตีน, ไขมัน,  กรดนิวคลีอิค  โดยละเอียดเมตะบอลิสมของสารชีวโมเลกุล 
ดังกลาว  การทํางานของเอมไซม  และฮอรโมนในการควบคุมเมตะบอลิสมของสารชีวโมเลกุลตางๆ การเกิดพลังงาน 
ภายในเซลล     การถายทอดพนัธุกรรมและการเกิดความผิดปกติระดับโมเลกุล     เชน  โรคมะเร็งหัวใจ  โรคทางเดิน 
โภชนาการ  และโรคเลือด  เปนตน  รวมท้ังจะมีการเรียนเรือ่งเลือดและของเหลวในรางกาย   โภชนศาสตร    สารพิษ 
ในสิ่งแวดลอมและสารกอมะเร็ง   เพื่อนําชีวเคมีไปประยุกตในการเกิดโรคตางๆ  ตอไป 
 
 ภาคปฏิบัติ  เรียนรูเครื่องมอืท่ีเกี่ยวของกับชีวเคมี  การสอบคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลการทํางานของ 
เอนไซม    การตรวจสอบสารชีวโมเลกุลในเลือด   และปสสาวะ   การตรวจสอบสารอาหาร   และสารพิษในอาหาร 
และเครื่องดื่ม 



318341  พ.พย. 341 พยาธิวิทยาเบื้องตนสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 3(2-3-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาสัตวแพทยช้ันปท่ี 3 
 หลักเบื้องตนของพยาธิวิทยา  ไดแก  สาเหตุของโรค  พยาธิกําเนิด  การเปลี่ยนแปลงของเซลลเนื้อเยือ่ 
หรืออวัยวะหลงัการเกิดโรคในแงรูปราง  และการทํางาน  รวมท้ังความสําคัญทางคลินิก  นอกจากนี้จะตองศึกษา 
เกี่ยวกับเนื้องอก  ท้ังเนื้องอกไมรายแรงและมะเร็ง 
 
320361  พ.ภส. 361 เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 4(3-3-6) 

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาสัตวแพทยช้ันปท่ี 3 
 ศึกษาเกี่ยวกับยา   เพื่อใหเขาใจหลักการทางเภสัชวิทยา โดยเนนในดานกลไกการออกฤทธิ์ผลของยาตอ 

ระบบตางๆ  ของรางกาย  เภสัชจลนศาสตรของยา  ผลขางเคียงหรอืพิษของยา   ขอบงใช ขอควรระวังขอหามใชและ   
การเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่ใชรวมกัน   รวมท้ังเรื่องสารหรือยาตกคางในสัตว  มีการทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อให  
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา 
 
321361  พ.สร. 361 สรีรวิทยาสําหรบันักศึกษาสัตวแพทย 5(4-4-8) 

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาสัตวแพทยช้ันปท่ี 3 
 หนาท่ีการทํางานและกลไกตาง ๆ ท่ีควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ   ของสัตวเลีย้งลูกดวยนมทั้งใน 

ภาวะปกติทางการแพทย 
 
324321  พ.รส. 321 รังสีวิทยาสําหรบันักศึกษาสัตวแพทย 2(1-3-2) 

  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาสัตวแพทยช้ันปท่ี 3 
 ความรูพื้นฐานทางทฤษฎี   และความชํานาญในดานการใชเครื่องมอืทางรังสวีิทยา    ในการชวยวินิจฉยั 

พยาธิสภาพที่ผิดปกติของสัตว รวมท้ังการใชเครื่องมือทางรงัสีวิทยาในการสนับสนุนการทดลองวิจยัทางสัตวแพทย 
 
คณะพยาบาลศาสตร 
571111  พย.ศท. 111 การคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค   3(2-2-5) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 แนวคิดพื้นฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชิงวพิากษและการคิดสรางสรรค  
หลักการและองคประกอบของการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรค การพัฒนาและการสงเสริมการคิดเชิงวิพากษ
และการคิดสรางสรรค แลการนําการคิดเชิงวิพากษและการคิดสรางสรรคไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
571113  พย.ศท. 113 การรักษาสมดุลแหงชีวิตวัยรุน 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการดํารงชีวิตของวยัรุน      ครอบคลุมทั้งปจจัยดานบวก     และปจจัยดานลบ 



การรักษาสมดุลในการดํารงชีวิตวัยรุน ปญหา  การปองกัน และการจัดการกับปญหาในการดํารงชีวิตของวัยรุน ดาน
รางกาย จิตอารมณ และสังคม
 
คณะเทคนิคการแพทย 
510100  ทน.ทน. 100 ความสุขสมบูรณ 3(2-6-4) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 ความสุขสมบูรณและสุขภาวะดานตางๆ ท้ังทางดานกาย จิต สังคม ปญญา และจิตวิญญาณ รวมถงึ    
หลักการสุขภาพดีโดยองครวมทั้งความรูและคุณธรรม ตลอดจนอาหาร โภชนาการ การออกกําลังกาย สมรรถภาพ
ของรางกาย การตรวจติดตามสุขภาวะทางดานหองปฏิบัติการ การจัดการความเครียดและจรรยาบรรณ 
 
คณะเกษตรศาสตร 
351100  ก.ศฐ. 100 เศรษฐศาสตรเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 ศึกษาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เพื่อเปนฐาน 
ความรูและตัวอยาง ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในระดับปจเจกบุคคล และชุมชน เนนการเรียนรู
จากกรณีศึกษาของชุมชนเกษตรและชนบทที่ใชหลักปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ฝกการมองวิเคราะหอยางเปน
ระบบ การเสนอแนวคิดธุรกิจเกษตรจําลองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
359204  ก.พส. 204 พืชสวนเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 ความสําคัญ ประเภท วิธีการผลิต และการใชประโยชนเพื่อสุขภาพจากพืชสวนซึ่งไดแก ผกั ผลไม  
ไมดอก และพืชสมุนไพร รวมถึงการบําบัดโรคดวยพืชสวน 
 
362211  ก.อร. 211 หลักการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 
 ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมขาติและระบบนิเวศ แนวทางการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจําแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวย 
ประเภทที่ใชแลวไมหมด ประเภทที่ใชแลวหมดไป และประเภทที่ใชแลวฟนฟูทดแทนได ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และทรัพยกรธรรมชาติ เนนความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีฟนฟูได โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม สัตวปา ดิน น้ํา
และทรัพยากรมนุษย ไดแก ชนิดของปาไม ประโยชนจากปาไม ปาไมเพื่อการอนุรักษ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปาไม การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวปา การจัดการลุมน้ํา การจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม
เพื่อความยั่งยืน ตัวอยางเชน ปาชุมชนและระบบวนเกษตร ตลอดจนปาไมกับการลดภาวะโลกรอน 
 
351211  ก.ศฐ.211 การจัดการธุรกจิการเกษตร 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ศ.ศ.100(751100)  หรือ ศ.ศ. 101 (751101)  



 การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรและธุรกิจในการตัดสินใจ    การแกปญหาที่เผชิญกับการประกอบธุรกิจ 
การเกษตร  ปญหาการไดมา  การจัดรูป  และการจัดการที่ดิน  แรงงานและทุน  
 
356202  ก.สศ. 202 หลักการอาหารและโภชนศาสตรสัตว 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี ; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ประเภทและบทบาทของอาหารสัตวชนิดตาง ๆ องคประกอบของอาหารและการประเมินคุณาภาพอาหาร 
  การยอยและการเปลี่ยนแปลงของโภชนะในรางกาย  การถนอมและแปรรูปอาหาร  ความตองการโภชนะของสัตว 
 
356231  ก.สศ. 231 การขยายพันธุและปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี ; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ความรูเบื้องตนทางพันธุกรรม   การแสดงอํานาจของยีนแบบตาง ๆ  กฎของเมนเดลในเชิงของความ 
นาจะเปน   การถายทอดลักษณะ  การประมาณคาอัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ํา  หลักการคดัเลือกพันธุ หลักการ 
ผสมพันธุ  และหลักการปรับปรุงปศุสัตว 
 
356242  ก.สศ. 242 หลักการผลิตสตัวกระเพาะเดี่ยว 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี ; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาสัตวศาสตร 
 พันธุ  อาหาร  โรงเรอืน  และการจัดการฟารมสัตวปกและสุกร  รวมท้ังระบบการผลิตและโรคระบาด 
ท่ีเกิดกับสัตวท้ังสองประเภท 
 
356243  ก.สศ. 243 หลักการผลิตสตัวเคี้ยวเอือ้ง 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี ; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชสาขาวิชาสัตวศาสตร 
 การกําเนิดพันธุสัตวเคี้ยวเอือ้งท่ีสําคัญ ลักษณะของพันธุท่ีใชการผลิตดานตาง ๆ  การใหนม  การสืบพันธุ 
การเจริญเติบโต  และการพัฒนาของกระเพาะอาหาร    ลักษณะการเลี้ยง    และระบบการผลิตในเชิงการคาของ  
กิจการเลี้ยงสัตวผลิตนม   ผลิตเนื้อ   หลักการและแนวทางในการปรับปรุงพันธุสัตวเคี้ยวเอื้อง   ตลอดจนการ 
จัดการผลิตและใชพืชอาหารสัตว 
 
356261  ก.สศ. 261 สถิติวิเคราะหและวางแผนทดลองทางสัตวบาล 3(3-0-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี  2 
 การนําโอกาสของความนาจะเปน (Probability)   การกระจายของซี (Z-distribution)   การกระจายของที  
(T-distribution)  การกระจายของไครสสแควร(X2-distribution)  การกระจายของเอฟ (F-distribution)  การกระจาย 
แบบไบโมเมี่ยลสหสัมพันธ(Correlation)     และรีเกรสชั่น (Regression)      การวิเคราะหวาเหรียนและโควาเหรียน   
มาใชในการทดลอง     และการวิจัยเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง     รวมท้ังตรวจสอบสมมุติฐานการคํานวณคาอัตราพันธุกรรม   
(Heritability)  อัตราซ้ํา  (Repeatability) 



คณะสัตวแพทยศาสตร 
651100   สพ. 100 การดูแลสุนัข      2(1-2-3) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 ขอควรคํานึงสําหรับผูเลี้ยงสุนขั หลักการดูแลสุนัข  พฤติกรรม  รวมถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสุขภาพสุนัข 
 
651104  สพ. 104 ชางในวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 การศึกษาความรูพื้นฐานเรื่องของวัฒนธรรมและศาสตรการเลี้ยงชางที่มีมาแตโบราณของไทย  
ชีววิทยาของชาง ความเกี่ยวเนือ่งของชางกับวฒันธรรม ตํานาน ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตรใน
ประเทศไทย ศาสตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน คชลักษณ การคลองชาง การฝกชาง การทําไม การดูแลและเลี้ยงดูชาง เปน
ตน ควาญชาง การจัดการชางเลี้ยง และ สถานะภาพของชางไทยในปจจุบัน 
 
651107  สพ. 107 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 2(0-6-2) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ไมมี 
 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวิตตางๆ 
ท่ีถูกจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เปนสวนประกอบที่ดีท่ีทําใหนักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของการ 
ศึกษาในมหาวิทยาลัย   กิจกรรมตางๆเหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกิจกรรมตางๆไป
พัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี   ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการ
ทํางานเปนทีม  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมีความสุขท้ัง
รางกายและจิตใจ  พรอมท้ังมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 
 
651108  สพ.108 คัพภะวิทยาทางสัตวแพทย 2(1-3-3) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน  :  นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการแบงตัว การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลล การสรางเซลล  
สืบพันธุ การปฏิสนธิ การพัฒนาของตัวออนกอนการฝงตวั และการพัฒนาของอวยัวะตางๆ ภายในรางกายลูกสัตว 
 
651201  สพ. 201 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 1 4(2-6-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สพ.108 
 การศึกษาเปรียบเทียบมหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและกลไกการทํางานของระบบ 
กระดูก  กลามเนื้อ  ขอตอ  และทางเดินอาหารของสัตวชนิดตาง ๆ รวมถงึการประยุกตใชทางคลินิก 
 
651202  สพ. 202 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 2 5(3-6-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พ.สร. 361 (321361), สพ.201 (651201) 
 การศึกษาเปรียบเทียบมหกายวิภาคศาสตร  จลุกายวิภาคศาสตร  สรีวิทยาและกลไกการทํางานของระบบ 



หอหุมรางกาย  ระบบสืบพันธุ  ระบบตอมไรทอ  และระบบขับถายปสสาวะของสัตวชนิดตาง ๆ รวมถงึการประยุกต 
ใชทางคลินิก 
 
651203  สพ. 203 สาเหตุโรค 1 3(2-3-4) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลชีพท่ีกอนโรคในสัตวชนิดตางๆ   การจําแนกประเภท     การแยกและชันสูตร 
เชื้อราท่ีกอโรคในสัตว  ลักษณะพื้นฐานและการจําแนกชนิดของแบคทีเรีย  แบคทีเรียท่ีกอโรคในสัตว 
 
651231  สพ. 231 หลักการผลิตสตัวน้ํา 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การบรรยายเกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐานของสัตวน้ํา   หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   พันธุศาสตรกับการประมง 
โภชนศาสตรสัตวน้ํา  การจัดการผสมพันธุ  การจัดการดินและน้ํากับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  สาหรายกับการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ํา  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสําคัญชนิดตาง ๆ  เชน     ปลา    สัตวไมมีกระดูกสันหลังในน้ํา     สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 
และสัตวเลื้อยคลาน  รวมท้ังสภาวะทางเศรษฐกิจของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
651232  สพ.232 การข่ีมาและการดูแลสุขภาพมาเบื้องตน 2(1-3-2) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 หลักการเบื้องตนในการควบคุมบังคับมา  การจัดการคอกมา  การใหอาหารมาและโภชนาการเบื้องตน   
การดูแลสุขภาพมาเบื้องตน  และหลักการขี่มาเบื้องตน 
 
651291  สพ. 291 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 1 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การสัมมนาโดยใชระบบการเรียนรูจากปญหา   เพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาที่เรียนในเทอม 2  ของปท่ี 2 
การฝกทักษะการวิเคราะหปญหา และประมวลความรูจากเนือ้หาที่เรียนอยูในวิชาอื่น   การสืบคนขอมูล  คําศัพท 
เฉพาะทางสัตวแพทย  และการอานบทความทางวิทยาศาสตร 
 
651292  สพ. 292 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว 2(1-2-3) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 2 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 พฤติกรรมสัตว  การควบคุมและบังคับสัตว 
 
651301  สพ. 301 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 3 3(2-3-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พ.สร. 361 (321361), สพ.201 (651201) 
 การศึกษาเปรียบเทียบมหกายวิภาคศาสตร  จลุกายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยาและกลไกการทํางานของระบบ 



หายใจ    ระบบไหลเวียนโลหติ   และระบบน้ําเหลืองของสัตวชนิดตาง ๆ     การศึกษาโครงสราง และการทํางานของ 
รางกายปลา  รวมถึงการประยกุตใชทางคลินิก 
 
651302  สพ. 302 โครงสรางและการทํางานของรางกาย 4 3(2-3-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พ.สร. 361 (321361), สพ.201 (651201)  
 การศึกษาเปรียบเทียบมหกายวิภาคศาสตร  จลุกายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยาและกลไกการทํางานของระบบ 
ประสาท      และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษของสัตวชนิดตาง ๆ    การศึกษาโครงสรางและการทํางานของรางกายสัตวปก 
รวมถงึการประยุกตใชทางคลินิก 
 
651304  สพ. 304 สาเหตุโรค 2 5(3-6-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  3 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 จําแนกประเภทรูปราง  และการชันสูตร  หนอนพยาธิ  แมลง  โปรโตซัว  และริคเก็ตเซียท่ีเปนสาเหตุของ 
โรคในสัตวเลี้ยง 
 
651305  สพ. 305 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย 4(3-3-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  3 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การใชยา  สารพิษ  และสารตกคางในสัตว 
 
651322  สพ.322 วิทการสืบพันธุในสัตว 3(2-3-4) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  3;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 วิทยาการสืบพันธุของสัตวเพศผูและเพศเมีย  ในสัตวกระเพาะรวม  สุกร  สัตวปก  สัตวน้ํา  สุนัขและแมว 
มา  ชางและสัตวปา  พฤติกรรมการผสมพันธุ  สูติศาสตร  และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ 
 
651390  สพ. 390 ฝกปฏิบัติภาคสนาม 1 1(0-6-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  3; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การจัดการฟารมเลี้ยงสัตวในศูนยฝกนักศึกษา  ฟารมเอกชน  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651391  สพ. 391 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 2 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  3;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การสัมมนาโดยใชระบบการเรียนรูจากปญหา เพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาที่เรียนในชั้นเรียนของปท่ี 1  และ 
ปท่ี 2 ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต    เปนการฝกการแกปญหาโดยประมวลความรูจากเนื้อหาที่เรียนอยูใน 
วิชาอื่น  การสืบคนขอมูล  คําศัพทเฉพาะทางสัตวแพทย และการอานบทความทางวิทยาศาสตร 
 



651393  สพ. 392 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 3 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  3  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การสัมมนาโดยใชระบบการเรียนรูจากปญหา  เพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาที่เรียนในเทอมที่ 2 ของปท่ี  3 
 
651414  สพ. 414 พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย 2 3(2-3-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกาย ท้ังระดับเซลลและระดับรางกาย  ภูมิแพ  กลไกของภูมิคุมกัน 
ตอการติดเชื้อ  ภูมิคุมกันตอเนื้องอก   รวมท้ังโรคของระบบภูมิคุมกัน   และวิธีการตรวจสอบทางระบบภูมิคุมกันใน 
หองปฏิบัติการ 
 
651415  สพ. 415 พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย 3 5(3-6-6) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การตอบสนองของระบบตาง ๆ ตอความผิดปกติ  การใชผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการเพื่อชันสูตร    
ความผิดปกติทางคลินิกของระบบตาง ๆ 
 
651416  สพ.416 ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 1 4(3-3-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 บทบาทของสัตวแพทยในงานอภิบาลอาหารที่มาจากสัตว         วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพ 
อาหารท่ีมาจากสัตว บทบาทของจุลินทรยีในอาหารที่มาจากสัตว  โรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารที่มาจากสัตวตลอด
หวงโซอาหาร   องคประกอบและวิธีการตรวจสอบอาหารทีม่าจากสัตว     การเสื่อมคุณภาพของอาหารทีม่าจากสัตว  
วิธีการถนอมอาหารที่มาจากสัตว    การเลือกใชวัตถุดิบและวัตถุเจือปนในการผลิตอาหารที่มาจากสัตว   สิ่งปนเปอน
และการปลอมปนในอาหารที่มาจากสัตว และเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่มาจากสัตว 
 
651417  สพ.417 ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย 2 4(3-3-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การควบคุมดูแลการผลิตและแปรรูปอาหารที่มาจากสัตวใหถูกสุขลักษณะ หลักการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว 
น้ํานม ไข  และสัตวน้ํา   สุขาภิบาลอาหาร  สุขลักษณะสวนบุคคล การทําความสะอาดและการใชสารฆาเชื้อโรค  การ
จัดการกับการปนเปอนขาม และระบบมาตรฐานในการผลิตอาหารสําหรบัการบริโภค  และสงออกตางประเทศ  
 
651418  สพ. 418 อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย 1(1-0-2) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 สารกอกลายพนัธุและสารกอมะเร็ง พิษวิทยาสารตกคาง  การบําบัดของเสียจากการเลี้ยงสตัว  พิษวิทยา 
สิ่งแวดลอม   สุขศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยนื  การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมและโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑจากสัตว  กฎหมายสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 



651419  สพ.419 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพสัตวแพทย 1(1-0-2) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย   กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับวชิาชีพสัตวแพทย   กฎหมายที่ 
เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข   กฎเกณฑและขอตกลงตางๆ ขององคการระหวางประเทศ  
 
651424  สพ. 424 โรคสัตวติดคน 2(2-0-4) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การจําแนกโรคสัตวติดคน เชื้อสาเหตุ  วิธีการติดตอ  สัตวพาหะ  อาการในคนและสัตว  การปองกันการ 
ชันสูตรและการรักษาโรคสัตวติดคนที่สําคัญจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต คลามัยเดียและเชื้อรา 

 
651425  สพ.425 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 3(2-2-5) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ขอบเขต   และความสําคัญของวิชาระบาดวิทยา    การเกิดและการแพรกระจายโรคในกลุมประชากร    
ตัววัดตางๆ ทางระบาดวิทยา  การกําหนดขนาดของตัวอยางและการสุมตัวอยาง  ความสัมพันธและสาเหตุการเกิด
โรค การศึกษาทางระบาดวิทยา  การประเมินวิธีตรวจวินิจฉยั การคัดกรองโรค  การสอบสวนโรคระบาด  การเฝา
ระวังโรคระบาด  การปองกัน  ควบคุมและกําจัดโรค   การใชอณูชีววิทยาในงานระบาดวิทยา   และการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ   
 
651426  สพ.426 หลักอายรุศาสตรและเทคนิคการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย 5(4-2-9) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 หลักการซักประวัติ   การตรวจรางกาย   ปญหาและอาการที่พบในคลินิก    เทคนิคการเก็บตัวอยาง   การ 
วินิจฉัยโรค  การสรางภูมิคุมกันและวิธีการบริหารยาทางสัตวแพทย 
 
651427 สพ.427 ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย 5(3-6-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4  ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติดานการวางยาสลบและศัลยกรรมในสัตวเล็ก มา สัตวปา สัตวน้ํา สัตวเคี้ยวเอื้อง 
และสุกร     
 
651432  สพ. 432 โรคของสัตวน้าํ  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  และสัตวเลื้อยคลาน 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การบรรยายเกี่ยวกับโรคที่พบบอย    การวินิจฉัย    การรักษา     การปองกันและควบคุมโรคของสัตวน้ํา 
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา  และสัตวเลื้อยคลาน 
 



651433  สพ. 433 วิทยาศาสตรสัตวทดลอง 3(2-2-5) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การศึกษาความรูท่ัวไปในการเลี้ยงสัตวทดลอง    ชนิดและสายพันธุของสัตวทดลอง    ชีววิทยาของสัตว   
ทดลอง      ระบบตางๆ ในการเลี้ยง     การจัดการและการผลิต    การปองกันและควบคุมโรค   วัสดุอุปกรณในการ 
เลี้ยงสัตวทดลองและเทคนิคการจับสัตว หัตถการในการใชสัตวทดลอง รวมถึงจรรยาบรรณของผูใชสัตวทดลอง 
 
651491  สพ. 491 ฝกปฏิบัติภาคสนาม 2 1(0-6-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ฝกปฏิบัติการผลิตวัคซีนในหนวยงานที่ผลิตชีวภัณฑของรัฐและเอกชน 
 
651492  สพ. 492 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 4 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การสัมมนาโดยใชระบบการเรียนรูจากปญหา  เพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาที่เรียนในเทอมที่ 1 ของปท่ี 4  
 
651495  สพ. 495 ภาพลักษณทางสัตวแพทยศาสตร 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  4 ; สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 โรงพยาบาลสัตว และการจัดการ ความสัมพันธระหวางมนุษยและสัตว ตนทุนและกําไรในการผลิตสัตว 
ทักษะในการสื่อสารการพัฒนาวิชาชีพ   การจัดการขอมูล   สวัสดิการของสตัว    และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
สัตวแพทย 
 
651520  สพ. 520 หลักอายรุศาสตรการผลิต 2(2-0-4) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5  ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 กระบวนการผลิต การเฝาระวงั ควบคุมและปองกันโรค การตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ 
สุขภาพสัตวและการจัดการผลผลิตในระดับฝูงของสัตว  ปญหาและการแกไขดานอายุรศาสตรการผลิต 
 
651531  สพ. 531 โรคของสุนัขและแมว 5(5-0-10) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ระบบการผลิต   การจัดการ    และปญหาที่เกิดจากการจัดการที่ผิดพลาด   โรคท่ีพบบอย    ปญหาทาง 
ศัลยกรรม และปญหาในระบบสืบพันธุของสุนัขและแมว 
 
651533  สพ. 533 โรคของสัตวปา 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ระบบการผลิต   การจัดการ   และปญหาที่เกิดจากการจัดการที่ผิดพลาด   โรคที่พบบอย    ปญหาทาง 



ศัลยกรรม และปญหาทางระบบสืบพันธุในสัตวปา 
 
651534  สพ. 534 โรคของสัตวปก 4(4-0-8) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ระบบการผลิต  การจัดการ  และปญหาที่เกิดจากการจัดการที่ผิดพลาด  โรคท่ีพบบอย  ปญหาเกี่ยวกับ  
ระบบสืบพันธุในสัตวปก 
 
651536  สพ. 536 โรคของสุกร 5(5-0-10) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ระบบการผลิต   การจัดการ    และปญหาที่เกิดจากการจัดการที่ผิดพลาด    โรคท่ีพบบอย   ปญหาทาง 
ศัลยกรรม และปญหาทางระบบสืบพันธุของสุกร 
 
651537  สพ. 537 โรคมา 5(3-0-6) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 โรคและปญหาทางอายุรกรรมและศัลยกรรมของระบบโครงราง   ระบบประสาทและตา   ระบบทางเดิน 
อาหาร ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และระบบสืบพันธุ  และแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม โรคและปญหาที่เกิด
จากการจัดการที่ไมถูกตอง ภาวะทุพโภชนาการ โรคระบาดในมาและการปองกัน และโรคและปญหาที่เกิดกับลูกมา 
 
651538  สพ. 538 โรคของสัตวเคีย้วเอือ้ง 5(5-0-10) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 โรคและความผิดปกติตามระบบที่สําคัญของสัตวกระเพาะรวม การเฝาระวงัปญหาที่เกิดจากการจัดการ 
และแนวทางแกไข 
 
651541  สพ. 541 คลินิกปฏิบัติเวียนสัตวเล็ก 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ทักษะทางคลินิกในสัตวเล็กดานอายุรกรรม ศัลยกรรม พยาธิวิทยาคลินิก และการชันสูตรโรค 
 
651542  สพ. 542 คลินิกปฏิบัติเวียนสัตวแพทยสาธารณสุข 1(0-3-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานหองปฏิบัติการทางดานสัตวแพทยสาธารณสุขภายใตการ 
ดูแลของคณาจารย  
 
 



651543  สพ. 543 คลินิกปฏิบัติเวียนชางและสัตวปา 1(0-3-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ฝกทักษะทางคลินิกชางและสัตวปาในดานการออกแบบและการจัดการปางชางและสวนสัตว การควบคุม 
และบังคับชางและสัตวปา การตรวจวินิจฉยัโรคในชาง   และสัตวปา  การรักษาโรคที่สําคัญที่พบในชาง และสัตวปา 
การจัดการชาง และการจัดการสัตวปา และการอนุรักษชางและสัตวปาในประเทศไทย  
 
651544  สพ. 544 คลินิกปฏิบัติเวียนมา 1(0-3-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับหลักการควบคุมบังคับมา      การตรวจสุขภาพทางกายภาพและการวินิจฉัยโรค 
เบื้องตน    เทคนิคการบริหารยา   การใสทอใหสารน้ําเขาหลอดเลอืดและการเก็บเลือด    การดูแลสุขภาพฟนและการ
ตะไบฟน การใสทอกระเพาะอาหารผานจมูก การดูแลสุขภาพกีบ   การตัดแตงกีบและการใสเกือก การตรวจวินจิฉัย
ภาวะขากะเผลก เทคนิคการพันขา การวางยาชาเฉพาะที่บริเวณปลายประสาทและขอขา และการตรวจระบบสืบพันธุ 
 
651545  สพ. 545 คลินิกปฏิบัติเวียนสัตวปก 1(0-3-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ทักษะทางคลินิกสัตวปกในดานการปองกันและควบคุมโรค   อายุรกรรม     พยาธิวิทยาคลินิกและการ 
ชันสูตรโรค  ระบบการจัดการฟารม  การวิเคราะหและแกไขปญหาฟารม 
 
651546  สพ. 546 คลินิกปฏิบัติเวียนสุกร 1(0-3-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ทักษะทางคลินิกสุกรในดานการวิเคราะหขอมูลการผลิตและสุขภาพระดับฝูง, การปฏิบัติทางดานพยาธิ- 
วิทยาคลินิกและการชันสูตรโรคสุกร, การจัดการและการแกไขปญหาภายในฟารมสุกรและการวิเคราะหตนทุนการ
ผลิตภายในฟารมสุกร  
 
651547  สพ. 547 คลินิกปฏิบัติเวียนสัตวเคี้ยวเอือ้ง 2(0-6-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ทักษะทางคลินิกในสัตวเคี้ยวเอื้อง ในดานการจัดการสุขภาพระดับฝูง อายรุกรรม  การตรวจวินจิฉัยโรค 
ทางหองปฏิบัติการ   ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องรีดนมและการบํารุงรักษา         และพื้นฐานการตรวจระบบ
สืบพันธุ 
 
651548  สพ. 548 คลินิกปฏิบัติเวียนสัตวน้ํา 1(0-3-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  5 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ทักษะทางคลินิกสัตวน้ําในดานการใหยาและสารเคมี การวางยาสลบและการผาตัด การเก็บตัวอยางเลอืด 
การตรวจรางกาย       การชันสูตรซากและเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏบัิติการ      การเก็บตัวอยางและการตรวจ



วิเคราะหคุณภาพน้ํา การเพาะเลี้ยงและการจัดการฟารมปลา 

 
651594  สพ. 594 ไขปญหาบูรณาการทางสัตวแพทย 5 2(2-0-4) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี  5  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 การสัมมนาโดยใชระบบการเรียนรูจากปญหา เพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาที่เรียนในเทอมที่ 2 ของปท่ี 4  
 
651630  สพ. 630 คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา 3(0-9-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกสัตวน้ําในดานการจัดการดานการผลิต การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค 
การศึกษา วิเคราะหและสรุปขอมูลวิชาการหรอืผลงานวิจัยทางสัตวน้ํา ภายใตการดูแลของคณาจารย หรืออาจารย
พิเศษจากสถานบริการสุขภาพสัตว ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 
 
651631  สพ.631 คลินิกปฏิบัติชางและสัตวปา 3(0-9-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การปฏิบัติงานทางคลินิกชาง สัตวปาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษในดานการจัดการสุขภาพ การชันสูตร การ  
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การศึกษา วิเคราะหและสรุปขอมูลวิชาการหรอืผลงานวจิัยทางสัตวปา ภายใตการดูแล
ของคณาจารย   หรืออาจารยพิเศษจากสถานบริการสุขภาพสตัว   ฟารม  โรงพยาบาลสัตว   หรือหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ ภายใตสถานการณจรงิ 
 
651640  สพ. 640 การฝกปฏิบัติการชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในสัตวแพทยในการชันสูตรซากและการตรวจโรคทางหองปฏิบัติการใตการดูแล 
ของอาจารย หรอืสัตวแพทยจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม โรงพยาบาลสัตวหรือหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 
 
651641  สพ. 641 การฝกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขและโรงงานผลิตเนือ้สัตว 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางสัตวแพทยสาธารณสุขและการทําหนาท่ีในโรงฆาสัตว  ภายใตการดูแลของอาจารย 
หรือสัตวแพทยจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651642  สพ. 642 การฝกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยและวิสัญญีวิทยา 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในการใชยาชา และวางยาสลบ  และทัศนวินิจฉัยภายใตการดูแลของอาจารยหรอื 
อาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
 



651643  สพ. 643 คลินิกปฏิบัติสัตวเลี้ยง 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในสัตวเลี้ยง  ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว 
  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  
 
651644  สพ. 644 คลินิกปฏิบัติมา 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในมา  ภายใตการดูแลของอาจารย  หรือสัตวแพทยจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม 
โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651646  สพ. 646 คลินิกปฏิบัติสุกร 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในสุกร  ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว    
ฟารม โรงพยาบาลสัตว  หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651647  สพ. 647 คลินิกปฏิบัติสัตวกระเพาะรวม 1 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในโคนม  ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  
  ฟารม โรงพยาบาลสัตว  หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651648  สพ. 648 คลินิกปฏิบัติสัตวกระเพาะรวม 2 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในโคเนื้อ ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว   
ฟารม โรงพยาบาลสัตว  หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651649  สพ. 649 คลินิกปฏิบัติสัตวปก 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกในสัตวปก ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว   
ฟารม โรงพยาบาลสัตว  หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651650  สพ. 650 ปญหาการฝกปฏิบัติการชันสูตรซากและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะทางคลินิกสําหรับสัตวแพทยในการชันสูตรซาก และการตรวจโรคทางหองปฏิบัติการ 



ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสตัว หรือหนวยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวของ 
 
651651  สพ. 651 ปญหาการฝกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขและโรงงานผลิตเนื้อสัตว        3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึ กษาสนใจทางสัตวแพทย 
สาธารณสุขและการทําหนาท่ีในโรงฆาสัตว  ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว 
ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651652  สพ. 652 ปญหาการฝกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยและวิสัญญีวิทยา 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในการใชยาชา 
และวางยาสลบ    และทัศนวินิจฉัยภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว     ฟารม 
โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651653  สพ. 653 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวเลี้ยง 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในสัตวเลี้ยง  ภายใต 
การดูแลของอาจารย หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรอืหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
  
651654  สพ. 654 ปญหาคลินิกปฏิบัติมา 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในมา  ภายใตการ 
ดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
 
651656  สพ. 656 ปญหาคลินิกปฏิบัติสุกร 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในสุกร  ภายใตการ 
ดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
 
651657  สพ. 657 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวกระเพาะรวม 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในโคนม ภายใตการ 



ดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
 
651658  สพ. 658 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวปก 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิกหรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในสัตวปก ภายใตการ 
ดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม  โรงพยาบาลสัตว  หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
 
651659  สพ. 659 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางศัลยกรรมสัตวเศรษฐกิจ 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจทางศัลยกรรมใน 
สัตวเศรษฐกิจ ภายใตการดูแลของอาจารย   หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว   ฟารม   โรงพยาบาลสัตวหรอื  
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651660  สพ. 660 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางวิทยาการสืบพันธุสัตวเศรษฐกิจ 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก       หรอืการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับวิทยาการ 
สืบพันธุในสัตวเศรษฐกิจ ภายใตการดูแลของอาจารย หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม โรงพยาบาลสัตว 
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651661  สพ. 661 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางศัลยกรรมสัตวเลี้ยง 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจทางศัลยกรรม 
สัตวเลี้ยง   ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว   ฟารม    โรงพยาบาลสัตว หรือ 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651662  สพ. 662 ปญหาคลินิกปฏิบัติทางวิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับวิทยาการ 
สืบพันธุในสัตวเลี้ยง  ภายใตการดูแลของอาจารยหรอือาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว  ฟารม   โรงพยาบาลสัตว   
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651663  สพ. 663 การฝกทักษะการปฏิบัติงานในหนวยอภิบาลพิเศษและหนวยฉุกเฉิน 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 



 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  หรือการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจในการปฏิบัติงาน 
ในหนวยอภิบาลพิเศษและหนวยฉุกเฉิน ภายใตการดูแลของอาจารย  หรืออาจารยพิเศษจากศูนยสุขภาพสัตว ฟารม 
โรงพยาบาลสัตว หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 
651664  สพ. 664 การปฏิบัติงานทางสัตวแพทย 3(0-9-0) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณทางคลินิก  โดยเนนการปฏิบัติงานสาขาที่นักศึกษาสนใจ  ภายใต 
สถานการณจรงิกับสัตวแพทยท่ีมีประสบการณ  นักศึกษาสาสมารถกําหนดเปาหมายการฝกทักษะเองภายใตการ 
ดูแลของอาจารยผูควบคุมวิชา 
 
651665  สพ.665 ปญหาคลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา 3(0-9-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางของคลินิกสัตวน้าํ      ในดานการจัดการดานการผลิตและการ 
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตวน้ํา ภายใตการดูแลของคณาจารยหรืออาจารยพิเศษจากสถานบริการสุขภาพสัตว 
ฟารม โรงพยาบาลสัตว หรอืหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  
 
651666  สพ.666 ปญหาคลินิกปฏิบัติชางและสัตวปา 3(0-9-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะคลินิกเฉพาะทางในชาง สัตวปา สัตวสวนสัตว และสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ   
และการศึกษาปญหาที่นักศึกษาสนใจ   ภายใตการดูแลของอาจารย   อาจารยพิเศษ       หรือนายสัตวแพทยจากศูนย 
สุขภาพสัตว โรงพยาบาลชาง ปางชาง สวนสัตว หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   
 
651698  สพ.698 สหกิจศึกษาทางสัตวแพทย 6(0-36-0) 
 เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เชน ฟารมเลี้ยงสัตว โรงพยาบาลสัตว  คลินิก 
บริษัทเอกชน ท้ังภาครัฐและเอกชน เปนตน ภายใตการดูแลของอาจารย หรือนายสัตวแพทย หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานจากสถานประกอบการที่นักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 
 
651699  สพ. 699 งานวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 6(1-17-2) 
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี  6 ;  สําหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 
 การฝกปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพิ่มประสบการณ และทักษะในการดําเนินโครงการวิจัยในหัวขอ 
ปญหาพิเศษทางสัตวแพทยศาสตร ภายใตการดูแลของคณาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีนักศึกษาเลือก 

 


