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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร

หมวดที่ ๑ ข.อมูลทั่วไป
๑.

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Veterinary Medicine Program
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย:อ : สพ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Veterinary Medicine
ชื่อย:อ : D.V.M.
๓. วิชาเอก :
ไม:มี
๔. จํานวนหน5วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม:น=อยกว:า ๒๔๔ หน:วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๖ ปC) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช. : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
๕.๓ การรับเข.าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๔ ความร5วมมือกับสถาบันอื่น : เปLนหลักสูตรเฉพาะของคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๕ การให.ปริญญาแก5ผู.สําเร็จการศึกษา : ให=ปริญญาเพียงปริญญาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับปรุงจากหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๒ เริ่มใช=กับนักศึกษาตั้งแต:ภาคการศึกษาที่ ๑ ปCการศึกษา ๒๕๕๘ เปLนต=นไป
๖.๓ คณะกรรมการประจําคณะอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณารับรองหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้ง
ที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
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๖.๕ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให=ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่๓/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๖ สภามหาวิทยาลัย มหิ ด ลพิ จารณาอนุ มัติ ห ลั กสู ต รในการประชุม ครั้งที่ ๔๙๓ เมื่ อวัน ที่ ๑๘
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๗ คณะกรรมการวิชาชีพ สัตวแพทยสภา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ความพร.อมในการเผยแพร5หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมี ความพร=อมในการเผยแพร: ว:าเปL นหลักสูต รที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ ในปCการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังเปZดสอน ๓ ปC)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได.หลังจบการศึกษา
เปLนสัตวแพทยที่สามารถประกอบวิชาชีพในหน:วยงานภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระ ในสาขาต:างๆ
ได= แก: การจัดการสุขภาพสัตว ควบคุมโรคสัต วและโรคระบาดสัต ว อนุ รักษพั นธุสัตวและนิ เวศวิทยา สัต ว
แพทยสาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิตสัตว อุตสาหกรรมอาหารสัตว งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีอื่น ๆ
ทางสัตวแพทย หรือศึกษาต:อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข=อง
๙. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน5ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย?ผู.รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา
ตําแหน5งทางวิชาการ
๑ ๓-๕๔๐๔-๐๐๓๕๐-๘๒-๓
Ph.D. (Reproductive, Developmental Biology and
ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ วงศตะวัน Stem Cell), University of Edinburgh, United
Kingdom : ๒๕๕๓
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔
M.V.M., The Swedish University of Agricultural
Sciences, Sweden : ๒๕๔๖
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๔๒
๒ ๓-๘๖๐๑-๐๐๑๖๖-๓๖-๖
วท.ม.(การปรับปรุงพันธุสัตว),
อ.พรรณพงา แสงสุริยะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๔๔
วท.บ., (เกษตรศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล=า
เจ=าคุณทหารลาดกระบัง : ๒๕๔๑
๓ ๓-๑๐๑๗-๐๑๖๐๒-๙๕-๘
Ph.D. (Animal and Food Hygiene), Obihiro
อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ University, Japan : ๒๕๕๕
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘

๒

มคอ. ๒

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่ซึ่งใช=จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตประกอบด=วย อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมด=านสัตวศาสตรและสัตวแพทยศาสตร โรงพยาบาลสัตวประศุอาทร วิทยาเขตศาลายา และ
โรงพยาบาลปศุ สั ต วและสั ต วปw า ปศุ ป าลั น วิ ท ยาเขตไทรโยค จั งหวั ด กาญจนบุ รี และฝy ก ปฏิ บั ติ ก ารและ
ภาคสนามในหน:วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข=องกับทางสัตวแพทย
๑๑. สถานการณ?ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปEนต.องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ?หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปzจจุบันกําลังมุ:งไปสู:การเปZดตลาดการค=าเสรี ส:งผลกระทบโดยตรงต:อ
กิจการผลิตสัตว โดยเฉพาะอย:างยิ่งการลงทุนด=านปศุสัตวและสัตวน้ําเพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อ
เปLนสินค=าส:งออกไปจําหน:ายยังต:างประเทศ รวมทั้งหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกําลังรวมตัวกันเปLน
ประชาคมอาเซี ยนภายในปC พ .ศ.๒๕๕๘ การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยจึงจะยังคงมี ความ
ต:อเนื่อง ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กําลังซื้อของประชาชนจะสูงขึ้นตามไปด=วย ดังนั้น การผลิต
ปศุ สัตวในประเทศไทยจึงไม:เพี ยงเพื่ อการรองรับการสร=างวงจรการผลิ ตที่ มีคุณภาพ แต:ยั งเปL นกระบวนการ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต:อกิจการการผลิตปศุสัตว จึงส:งผลให=มีความต=องการสัตวแพทย
และนักวิชาการที่เกี่ยวข=องกับสัตวเลี้ยงและปศุสัตวมากขึ้นด=วย
๑๑.๒ สถานการณ?หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปzจจุบันประชาชนไทยกําลังเคลื่อนเข=าสู:ยุคที่มีสัดส:วนผู=สูงอายุ ของประเทศเพิ่มขึ้น ที่เรียกว:า
ภาวะประชากรผู= สู งอายุ (population aging) อั น จะส: ง ผลให= เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสภาพทางสั ง คม
ประกอบกับ ความเร:งรีบของวิถีการดําเนินชีวิตในเมืองของหนุ:มสาว ทําให=ผู=สูงอายุต=องอยู:ตามลําพัง ซึ่งอาจ
ส:งผลให=มีความต=องการสัตวที่เลี้ยงเปLนเพื่อนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการที่เกี่ยวข=องกับสัตวเลี้ยงทั้งในด=าน
การดูแลรักษาสุขภาพสัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวข=องกับสัตวเลี้ยงจึงขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด=วย รวมไปถึงใน
ปzจจุบันผู=บริโภคมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ และระมัดระวังในด=านโรคภัยไข=เจ็บมากขึ้น ซึ่งส:งผลให=เกิดความ
ตระหนักในด=านการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค:าทางโภชนาการสูง มีความปลอดภัยต:อผู=บริโภค เปLน
มิตรกับสิ่งแวดล=อมและส:งเสริมสวัสดิภาพสัตวเพิ่มมากขึ้นด=วย
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จึงสนับสนุนให=เกิดการบูรณาการความรู=ที่มุ:งเน=นพัฒนาการ
สัตวแพทยศาสตรและสาธารณสุขของประเทศชาติ โดยประยุกตใช=องคความรู= ทักษะทางการวิจัย เพื่อต:อยอด
องคความรู=เดิม สร=างสรรคนวัตกรรมและงานวิจัยใหม: บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยประสานและประยุกตวิชาการสัตวแพทยศาสตร แพทยศาสตรและศาสตรแขนงอื่นๆ อย:างรอบ
ด= า นเข= า เปL น หนึ่ ง (one medicine) เพื่ อ ยั งประโยชนสู งสุ ด ต: อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย สั ต วและสิ่ งแวดล= อ ม (one
health)
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๑๒. ผลกระทบจากข.อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต5อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข.องกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกําลังดําเนินไปในทิศทางดังกล:าวข=างต=น การ
พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจึงให=ความสําคัญกับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข=องกับเรื่องดังกล:าวด=วย ซึ่ง
ได=แก: คุณภาพมาตรฐานของการให=บริการทางสัตวแพทย งานวิจัยที่เกี่ยวข=อง การติดต:อสื่อสารและการใช=ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจําเปLนต=องคํานึงถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย ตามที่
สั ต วแพทยสภากํ า หนดและมาตรฐานสากลเปL น หลั ก ซึ่ งจะต= องมี ค วามรู=ที่ ครอบคลุ มชนิ ด สั ต วพื้ น ฐานทุ ก
ประเภท และมีความสามารถในการนําความรู=มาใช=ในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขา
ต:างๆ นอกจากนี้ยังต=องมีความรู=พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหลังปริญญา
๑๒.๒ ความเกี่ยวข.องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี พั น ธกิ จ หลั ก ในการสร= า งความเปL น เลิ ศ ด= า นสุ ข ภาพศาสตร ศิ ล ป{ แ ละ
นวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชนสุขแก:มวลมนุษยชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร
จึงมุ:งที่จะประสานและประยุกตวิชาการสัตวแพทยศาสตร แพทยศาสตรและศาสตรแขนงอื่นๆ อย:างรอบด=าน
เข=าเปLนหนึ่ง (one medicine) เพื่อยังประโยชนสูงสุดต:อสุขภาพมนุษย สัตวและสิ่งแวดล=อม (one health)
ดังนั้นหลักสูตรนี้ซึ่งผลิตบัณฑิตทางด=านสัตวแพทยที่เกี่ยวข=องโดยตรงกับพันธกิจของสถาบัน
๑๓. ความสัมพันธ? (ถ.ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปGดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนให.กับหลักสูตรอื่น
ไม:มี
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะอื่นของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๒.๑ รายวิชาที่สอนโดยคณาจารยที่ส:งมาจากคณะ/ส:วนงานต:างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
จํานวน ๑ รายวิชา ได=แก:
รายวิชา มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๑๓.๒.๒ รายวิชาที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร จํานวน ๑๑ รายวิชา ได=แก:
๑๓.๒.๒.๑ รายวิชา
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป
๑๓.๒.๒.๒ รายวิชา
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี
๑๓.๒.๒.๓ รายวิชา
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรียพื้นฐาน
๑๓.๒.๒.๔ รายวิชา
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑๓.๒.๒.๕ รายวิชา
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
๑๓.๒.๒.๖ รายวิชา
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ
๑๓.๒.๒.๗ รายวิชา
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต
๑๓.๒.๒.๘ รายวิชา
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ
สามัญขั้นแนะนํา
๔
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๑๓.๒.๒.๙ รายวิชา
๑๓.๒.๒.๑๐รายวิชา
๑๓.๒.๒.๑๑รายวิชา

วทคณ ๑๘๒
วทฟส ๑๑๐
วทฟส ๑๕๙

สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
๑๓.๒.๓ รายวิชาที่สอนโดยคณะศิลปศาสตร จํานวน ๖ รายวิชา ได=แก:
๑๓.๒.๓.๑ รายวิชา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑๓.๒.๓.๒ รายวิชา
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๑๓.๒.๓.๓ รายวิชา
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๑๓.๒.๓.๔ รายวิชา
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๑๓.๒.๓.๕ รายวิชา
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๑๓.๒.๓.๖ รายวิชา
ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๑๓.๒.๔ รายวิชาที่สอนโดยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน ๒ รายวิชา ได=แก:
๑๓.๒.๔.๑ รายวิชา
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๑๓.๒.๔.๒รายวิชา
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได= มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝwายการศึกษาจากทุกคณะ/ หน:วยงาน เข=าร:วมเปLนกรรมการ โดยในส:วนของ
การจัดการเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวข=องกับนักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ นั้น ได=มีการหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให=ตรงตามความต=องของนักศึกษาในแต:ละหลักสูตร รวมถึงการ
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว:างคณะต=นทางและคณะปลายทางอย:างต:อเนื่อง

หมวดที่ ๒ ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑.

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค?ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู= ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามใน
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย โดยสามารถประสานและประยุกตวิชาการสัตวแพทยศาสตร แพทยศาสตร
และศาสตรแขนงอื่น ๆ อย:างรอบด=านเข=าเปLนหนึ่ง (one medicine) เพื่อยังประโยชนสูงสุดต:อสุขภาพมนุษย
สัตว และสิ่งแวดล=อม (one health)
๑.๒ ความสําคัญ
ดังกล:าวไว=ในหมวดที่ ๑ ว:าขณะนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปzจจุบันกําลังมุ:งไปสู:การเปZดตลาด
การค=าเสรี ที่ส:งผลกระทบโดยตรงต:อกิจการผลิตสัตว โดยเฉพาะอย:างยิ่งการลงทุนด=านปศุสัตวและสัตวน้ําเพื่อ

๕
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การบริโภคทั้ งภายในประเทศและเพื่ อเปL นสิ นค= าส:งออกไปจํ าหน: ายยั งต: างประเทศ ประกอบกั บในปz จ จุบั น
ผู=บริโภคมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพและมีความระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข=เจ็บมากยิ่งขึ้น จึงทําให=เกิดความ
ตระหนักในด=านการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค:าทางโภชนาการสูง มีความปลอดภัยต:อผู=บริโภค เปLน
มิตรกับสิ่งแวดล=อมและส:งเสริมสวัสดิภาพสัตวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สังคมไทยปzจจุบันมีแนวโน=มการเลี้ยงสัตว
เลี้ยงแบบเปLนเพื่อนมากยิ่งขึ้นด=วย ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางด=านสัตวแพทยที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความ
ต=องการทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการดํารงชีวิตในสังคมจึงมีความจําเปLนมากยิ่งด=วย ทั้งนี้ การ
ผลิ ตบุ คลากรเพื่ อที่ จะตอบสนองความต= องการดั งกล: าวจะต= องผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มีความรู= ความสามารถทั้ งทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทยและตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคด=วย
๑.๓ วัตถุประสงค?ของหลักสูตร
เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแล=ว จะต=องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ วิสัยทัศนกว=างไกล มนุษยสัมพันธดี สามารถ
ปรับตัวร:วมงานกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได=อย:างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต:อการประกอบ
วิชาชีพและสังคม
๑.๓.๒ มีความรู= และความสามารถในด=านต:าง ๆ ดังนี้
๑.๓.๒.๑ ด=านการจัดการสุขภาพสัตว ได=แก: การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป}องกัน
และการควบคุมโรคสัตวและโรคระบาดสัตว
การอนุรักษพันธุสัตวและนิเวศของสัตวปwาและสัตวสวนสัตว
ตลอดจนการวิเคราะหและแก=ไขปzญหาโรคระบาดสัตวที่มีผลต:อเศรษฐกิจอย:างเปLนระบบ
๑.๓.๒.๒ ด=านสัตวแพทยสาธารณสุข ได=แก: การป}องกันและควบคุมโรคติดต:อจากสัตวสู:
คน การควบคุมคุณภาพผลิตผลจากสัตวและการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต:อผู=บริโภค
และการส:งออก
๑.๓.๒.๓ ด=านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ได=แก: การคัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุ
สัตว การเลี้ยงและการจัดการ การใช=เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการวิเคราะหธุรกิจการผลิตและการจัดการ
ปศุสัตวเชิงเศรษฐศาสตร
๑.๓.๒.๔ ด=านอุตสาหกรรมอาหารสัตว ได=แก: การผลิตเคมีภัณฑ ชีวภัณฑ และเวชภัณฑ
สําหรับสัตว รวมทั้งความเข=าใจถึงระบบการผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตวในรูปแบบอุตสาหกรรม ระบบ
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การทดสอบชีวภัณฑ รวมทั้งการควบคุมและการใช=เวชภัณฑและเคมีภัณฑใน
อุตสาหกรรมการผลิตสัตวและอาหารสัตว
๑.๓.๓ สามารถศึกษาและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีต:าง ๆ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต
สัตวเพื่อการบริโภคและการผลิตสัตวเพื่อการอนุรักษ การพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว และการวินิจฉัยการรักษา
การป}องกันและการกําจัดโรคระบาดสัตว เพื่อที่จะกําหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว และแก=ไขปzญหา
อย:างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๔ มีมนุษยสัมพันธดีและสามารถทํางานร:วมกับผู=อื่นได=อย:างมีประสิทธิภาพ
๖
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๑.๓.๕. ใช= เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได= แ ก: การค= น คว= า ข= อ มู ล และติ ด ตามวิ ท ยาการใหม: ๆ
นํ า ไปใช= ในงานวิ จั ย ในการผลิ ต และการจั ด การผลผลิ ต ตลอดจนการติ ด ต: อ สื่ อ สารภายในประเทศและ
ต:างประเทศทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ
โดยสามารถประสานและประยุกตความรู= ความสามารถด=านสัตวแพทยศาสตร แพทยศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกตและสิ่งแวดล=อม เพื่อแก=ปzญหาด=านสุขภาพสัตวและการสาธารณสุขของประเทศชาติได=
อย:างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้นอกจากเปLนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล=ว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังสรุปในตารางต:อไปนี้
การพัฒนา/ ปรับปรุง
กลยุทธ?
หลักฐาน/ ตัวชี้วัด
๑. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดย  เพิ่มพูนทักษะความเปLนครูให=แก:  อาจารยทุกท:านได=รับการอบรม
เน=นคุณภาพของผู=สอน
อาจารยผู=สอน
ทักษะความเปLนครูในทุกๆ ๓ ปC
 ส: งเสริ ม การปฏิ บั ติ ง านประจํ า สู:  จํ านวนผลงานวิ จั ย ของบุ คลากร
งานวิจัย
สายวิชาการที่ ได=รับการตีพิมพใน
วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ไม:น=อยกว:า ๐.๕ เรื่อง
ต:อคนต:อปC
 พั ฒ นาองคความรู= ข องอาจารย  จํ า น ว น อ า จ า ร ย ที่ เข= า ร: ว ม
ให=มีความทันสมัย
โครงการสัมมนาวิชาการ ไม:น=อย
กว:าร=อยละ ๘๐
 นักศึกษามี ความพึงพอใจต: อการ
จัด การเรีย นการสอนไม: น= อยกว: า
๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
คะแนน
๒. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดย  เพิ่มสัดส:วนการจัดการเรียนการ  มี กระบวนการจั ด การเรีย นการ
เน=นผู=เรียนเปLนศูนยกลาง
สอนที่เน=นผู=เรียนเปLนศูนยกลาง สอนเชิงบูรณาการโดยเน=นผู=เรียน
เปLนศูนยกลาง ไม:น=อยกว:าร=อยละ
๕๐ ของรายวิชาที่เปZดสอน
 เพิ่ ม พู น ทั ก ษะอาจารยในการ  จํ านวนครั้ งของการจั ด โครงการ
ส: งเสริ ม ผู= เรี ย นเปL น ศู น ยกลางใน เพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการจั ด การ
การเรียนรู=
เรียนการสอนสําหรับอาจารย ไม:
น=อยกว:า ๑ ครั้งต:อปCการศึกษา

๗
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การพัฒนา/ ปรับปรุง

กลยุทธ?

หลักฐาน/ ตัวชี้วัด
 จํ า น ว น อ า จ า ร ย ที่ เข= า ร: ว ม
โครงการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะในการ
จัด การเรีย นการสอนไม: น= อยกว: า
ร=อยละ ๘๐

พั ฒ น าระ บ บ ส ารส น เท ศ ที่  นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต: อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู= ด= ว ยตนเอง ระบบสารสนเทศที่สนับ สนุนการ
อย:างต:อเนื่อง
เรี ย นรู= ด= ว ยตนเอง ไม: น= อ ยกว: า
๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
คะแนน


หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร.างหลักสูตร
๑.

ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ : ใช=ระบบการศึกษาแบบหน:วยกิตทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร.อน : ไม:มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน5วยกิตในระบบทวิภาค : ไม:มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนภาคปกติเปLนดังนี้
- ชั้นปCที่ ๑ – ๖ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทรถึงวันศุกร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- การฝyกประสบการณวิชาชีพ วันจันทรถึงวันเสาร เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ จัดตามตารางที่คณะสัตวแพทยศาสตรกําหนด
๒.๒ คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเน=นกลุ:มสาระการเรียนรู=วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มีคุณสมบัติเปLนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล=องกับข=อบังคับฯ และประกาศ
ของสัตวแพทยสภา
๒.๓ ปLญหาของนักศึกษาแรกเข.า
๒.๓.๑ ปzญหาด=านการใช=ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒.๓.๒ ปzญหาการปรับตัวด=านการเรียนและสิ่งแวดล=อม
๒.๓.๓ ปzญหาด=านทักษะการสืบค=นข=อมูลจากแหล:งข=อมูลต:างๆ

๘

มคอ. ๒

๒.๔ กลยุทธ?ในการดําเนินการเพือ่ แก.ไขปLญหา/ ข.อจํากัดของนักศึกษาในข.อ ๒.๓
ปLญหาของนักศึกษาแรกเข.า
กลยุทธ?ในการดําเนินการแก.ปLญหา
๑. ปzญหาด=านการใช=ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศศภอ ๒๖๒ การ
ฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒. ปzญหาการปรับตัวด=านการเรียนและสิ่งแวดล=อม - พั ฒ นาระบบอาจารยที่ ป รึ ก ษาและพั ฒ นางาน
บริการให=คําปรึกษาให=มีประสิทธิภาพและใกล=ชิดกับ
นักศึกษามากยิ่งขึ้น
- ส:งเสริมให=นักศึกษาเข=าร:วมกิจกรรมในชมรมต:าง ๆ
ที่สนใจ เพื่อให=นักศึกษาได=ทํากิจกรรมที่สนใจร:วมกับ
ผู=อื่นที่มีความสนใจในทิศทางเดียวกัน
- ส: งเสริ ม ระบบพี่ เลี้ ย งทั้ งในส: ว นของอาจารยและ
นักศึกษารุ:นพี่ให=เข=มแข็งมากยิ่งขึ้น
๓. ปzญหาด=านทักษะการสืบค=นข=อมูลจากแหล:งข=อมูล จัดโครงการพัฒนาทักษะการสืบค=นข=อมูลจากแหล:ง
ต:างๆ
ต:างๆ ให=กับนักศึกษา เช:น การสืบค=นหนังสือ/ตํารา
ในห=องสมุด การใช=ฐานข=อมูลเพื่อเข=าถึงวารสารหรือ
ตําราอิเล็คทรอนิกส
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู.สําเร็จการศึกษาในระยะ ๗ ปC
ปCการศึกษา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
จํานวนที่คาดว:าจะรับ ๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปCที่ ๒
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปCที่ ๓
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปCที่ ๔
๕๐
๕๐
ชั้นปCที่ ๕
๕๐
ชั้นปCที่ ๖
จํานวนที่คาดว:าจะจบ
จํานวนสะสม ๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐

๒๕๖๓
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๓๐๐

๒๕๖๔
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๓๐๐

๙

มคอ. ๒

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ค5าใช.จ5ายในการผลิตบัณฑิต
งบประมาณ
(๑) เงินเดือน*
(๒) ค:าจ=างชั่วคราว *
(๓) ค:าตอบแทน
(๔) ค:าใช=สอย
(๕) ค:าวัสดุ
(๖) ค:าสาธารณูปโภค *
(๗) ค:าครุภณ
ั ฑ*

หน5วย: บาท

ปC ๒๕๕๘
๕,๙๕๑,๑๐๒
๒๘๓,๔๐๐
๓๘๑,๖๐๐
๑๓๒,๐๐๐
๖๓๘,๕๙๒
๑,๒๙๐,๐๐๐
๙๔๖,๕๖๐

ปC ๒๕๕๙
๖,๕๔๖,๒๑๒
๓๑๑,๗๔๐
๔๑๙,๗๖๐
๑๔๕,๒๐๐
๗๐๒,๔๑๕
๑,๔๑๙,๐๐๐
๑,๐๔๑,๒๑๖

ปC ๒๕๖๐
๗,๒๐๐,๘๓๓
๓๔๒,๙๑๔
๔๖๑,๗๓๖
๑๕๙,๗๒๐
๗๗๒,๖๙๖
๑,๕๖๐,๙๐๐
๑,๑๔๕,๓๓๘

ปC ๒๕๖๑
๗,๙๒๐,๙๑๗
๓๗๗,๒๐๕
๕๐๗,๙๑๐
๑๗๕,๖๙๒
๘๔๙,๙๖๖
๑,๗๑๖,๙๙๐
๑,๒๕๙,๘๗๑

ปC ๒๕๖๒
๘,๗๓๑,๐๐๘
๔๑๔,๙๒๖
๕๕๘,๗๐๑
๑๙๓,๒๖๑
๙๓๔,๙๖๓
๑,๘๘๘,๖๘๙
๑,๓๘๕,๘๕๘

(๘) โครงการพัฒนาอาจารย
ด=านวิชาการและวิชาชีพ

๖๒๗,๒๓๐

๖๘๙,๙๕๓

๗๕๘,๙๔๘

๘๓๔,๘๔๓

๙๑๙,๓๒๗

(๘) ค:าสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

๒๘๕,๘๕๔

๓๑๔,๔๙๓

๓๔๕,๘๘๓

๓๘๐,๔๗๒

๔๑๘,๕๑๙

ค:าใช=จ:ายในการผลิตบัณฑิต
ทั้งหมด

๑๐,๕๓๖,๓๓๘ ๑๑,๕๘๙,๙๗๒ ๑๒,๗๔๘,๙๖๙ ๑๔,๐๒๓,๘๖๖ ๑๕,๔๒๕,๒๕๒

- ประมาณการค:าใช=จ:ายการผลิตบัณฑิตต:อคน/ปCการศึกษา
- ประมาณการค:าใช=จ:ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตต:อคน
- รายรับจากค:าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย ๑ คนต:อหลักสูตร
* คํานวณงบประมาณแบบปzนส:วน

๔๒,๑๔๕-. บาท
๒๕๒,๘๗๒-. บาท
๑๓๔,๐๘๐-. บาท

๒.๖.๒ รายได. :
๒.๖.๒.๑ ค:าธรรมเนียมการศึกษา/ค:าหน:วยกิต ๔,๘๓๖,๐๐๐.- บาท/ปC
๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน โดยเปLนหลักสูตร ๖ ปC ใช=เวลาศึกษาไม:เกิน
๑๒ ภาคการศึกษา
๒.๘ การเทียบโอนหน5วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข.ามมหาวิทยาลัย
เปLนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว:าด=วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ ข= อบั งคับ มหาวิทยาลั ยมหิ ดลว:าด= วยการศึกษาระดับ อนุ ป ริญ ญาและปริญ ญาตรี (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๗/๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑว:าด=วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

๑๐

มคอ. ๒

๓.

หลักสูตรและอาจารย?ผู.สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน5วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร.างหลักสูตร
(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ:มวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร
๒. กลุ:มวิชาภาษา
๓. กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
(ข) หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ:มพื้นฐานวิชาชีพ
๒. กลุ:มวิชาชีพ
 วิชาชีพบังคับ
 วิชาชีพบังคับเลือก
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม:น=อยกว:า

๒๔๔ หน:วยกิต

จํานวน

๓๑
๗
๑๑
๑๓
๒๐๗
๘๖
๑๒๑
๑๑๕
๖
๖

จํานวน

จํานวน

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
๑. กลุ5มวิชามนุษยศาสตร? สังคมศาสตร?
รหัสวิชา
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ชื่อวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Sciences for Human Development

หน5วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน5วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน5วยกิต

๓๑ หน5วยกิต
๗
หน5วยกิต
หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๑๑

มคอ. ๒

๒. กลุ5มวิชาภาษา
๑๑ หน5วยกิต
เรียนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ และ ศศภอ ๒๖๒ ส:วนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓ –
๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา จํานวน ๖ หน:วยกิต
หน5วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
ศศภอ ๒๖๒
LAEN 262

ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4
การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
Listening and Speaking for Communication
๓. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร?

รหัสวิชา
วทชว ๑๑๓
SCBI 113
วทคม ๑๑๒
SCCH 112
วทคม ๑๒๑
SCCH 121
วทฟส ๑๕๙
SCPY 159
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182

ชื่อวิชา
ชีววิทยาสาระสําคัญ
Essential Biology
เคมีทั่วไป
General Chemistry
เคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Elementary Physics for Health Science
สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Statistics for Health Science

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑๓ หน5วยกิต
หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑๒

มคอ. ๒

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ5มพื้นฐานวิชาชีพ

จํานวน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๓
SCBI 123
วทคม ๑๑๙
SCCH 119
วทคณ ๑๖๒
SCMA 162

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
กระบวนการของชีวิต
Process of Life
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธสามัญขั้นแนะนํา
Calculus and Introduction to Ordinary Differential
Equations
ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๑
Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary
Science I
หลักการผลิตปศุสัตว
Principles of Livestock Production
การดูแลสัตวเลี้ยง
Companion Animals Care
พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพสัตว
Animal Behavior, Restraint, and Welfare
พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
Animal Genetics and Breeding Improvement
โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
Body Structure and Function I

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
สพปส ๒๐๐
VSPA 200
สพปส ๒๑๐
VSPA 210
สพปส ๒๑๑
VSPA 211
สพปส ๒๑๒
VSPA 212
สพปส ๒๑๓
VSPA 213
สพปส ๒๑๔
VSPA 214
สพปส ๒๒๐
VSPA 220

๒๐๗ หน5วยกิต
๘๖ หน5วยกิต
หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)

๑๓

มคอ. ๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สพปส ๒๒๑
VSPA 221
สพปส ๒๒๒
VSPA 222
สพปส ๒๒๓
VSPA 223
สพปส ๒๒๔
VSPA 224
สพปส ๒๒๕
VSPA 225
สพปส ๒๒๖
VSPA 226
สพปส ๒๖๐
VSPA 260
สพปส ๓๐๑
VSPA 301

โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
Body Structure and Function II
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓
Body Structure and Function III
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
Body Structure and Function IV
ชีวเคมีทางการสัตวแพทย
Veterinary Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
Laboratory of Veterinary Biochemistry
บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
Integrated Veterinary Biochemistry
อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย
Environmental and Occupational Health
การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๒
Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary
Science II
นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
Wildlife Ecology and Conservation
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย
Veterinary Research Methodology
หลักการผลิตสัตวน้ํา
Principles of Aquatic Animal Production
การจัดการสัตวทดลอง
Laboratory Animal Management
ฝyกภาคสนาม *
Field Practice
หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย
Principles of Veterinary Pharmacology

สพปส ๓๐๒
VSPA 302
สพปส ๓๐๕
VSPA 305
สพปส ๓๑๕
VSPA 315
สพปส ๓๑๖
VSPA 316
สพปส ๓๑๗
VSPA 317
สพปส ๓๒๗
VSPA 327

หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๕ (๔-๓-๙)
5 (4-3-9)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑๔

มคอ. ๒

รหัสวิชา
สพปส ๓๒๘
VSPA 328
สพปส ๓๒๙
VSPA 329
สพปส ๓๓๐
VSPA 330
สพปส ๓๓๑
VSPA 331
สพปส ๓๓๒
VSPA 332
สพปส ๓๓๓
VSPA 333
สพปส ๓๓๔
VSPA 334
*

ชื่อวิชา
เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
Veterinary Systemic Pharmacology
พิษวิทยาทางการสัตวแพทย
Veterinary Toxicology
จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
Veterinary Microbiology
วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย
Veterinary Immunology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการ
สัตวแพทย
Laboratory of Veterinary Microbiology and
Immunology
ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย
Veterinary Parasitology
พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย
Veterinary General Pathology
เปLนรายวิชาที่เปZดใหม:
๒. กลุ5มวิชาชีพ
๒.๑ วิชาชีพบังคับ

รหัสวิชา
สพปส ๓๓๕
VSPA 335
สพปส ๔๓๖
VSPA 436
สพวค ๔๐๖
VSCL 406
สพวค ๔๔๐
VSCL 440

ชื่อวิชา
พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
Veterinary Systemic Pathology
พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย
Veterinary Clinical Pathology
บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย
Integrated Veterinary Research Process
หลักเวชศาสตรทางการสัตวแพทย
Principles of Veterinary Medicine

หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๔ (๔-๐-๘)
4 (4-0-8)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

๑๒๑ หน5วยกิต
๑๑๕ หน5วยกิต
หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑๕

มคอ. ๒

รหัสวิชา
สพวค ๔๔๑
VSCL 441
สพวค ๔๔๒
VSCL 442
สพวค ๔๔๓
VSCL 443
สพวค ๔๔๔
VSCL 444
สพวค ๔๔๕
VSCL 445
สพวค ๔๔๖
VSCL 446
สพวค ๔๔๗
VSCL 447
สพวค ๔๔๘
VSCL 448
สพวค ๔๔๙
VSCL 449
สพวค ๔๕๐
VSCL 450
สพวค ๔๕๖
VSCL 456
สพวค ๔๕๘
VSCL 458
สพวค ๕๐๓

ชื่อวิชา

หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางการสัตวแพทย
Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery
ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
Veterinary Diagnostic Imaging
ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย
Clinical Skill in Veterinary Science
วิทยาการสืบพันธุ ๑
Theriogenology I
วิทยาการสืบพันธุ ๒
Theriogenology II
ออรโทพีดิกสทางการสัตวแพทย
Veterinary Orthopedics
การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตวเล็ก
Clinical Problem Solving in Small Animal Medicine
เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
Small Animal Medicine I
เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
Small Animal Medicine II
ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
Small Animal Surgery
เวชศาสตรสุกร ๑
Swine Medicine I
เวชศาสตรสัตวทดลอง
Laboratory Animal Medicine
เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพการสัตวแพทย
Economics and Management for Veterinary
VSCL 503
Profession
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย
VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence

หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๔ (๒-๖-๖)
4 (2-6-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

๑๖

มคอ. ๒

รหัสวิชา
สพวค ๕๕๑
VSCL 551
สพวค ๕๕๒
VSCL 552
สพวค ๕๕๓
VSCL 553
สพวค ๕๕๔
VSCL 554
สพวค ๕๕๕
VSCL 555
สพวค ๕๕๗
VSCL 557
สพวค ๕๕๙
VSCL 559
สพวค ๕๖๑
VSCL 561
สพวค ๕๖๒
VSCL 562
สพวค ๕๖๓
VSCL 563
สพวค ๕๖๔
VSCL 564
สพวค ๕๖๕
VSCL 565
สพวค ๖๐๗
VSCL 607
สพวค ๖๔๐
VSCL 640
สพวค ๖๖๖
VSCL 666

ชื่อวิชา
เวชศาสตรม=า
Equine Medicine
เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตวปwา
Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
เวชศาสตรสัตวปCก
Avian Medicine
เวชศาสตรสัตวน้ํา
Aquatic Animal Medicine
เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Medicine
เวชศาสตรสุกร ๒
Swine Medicine II
เวชศาสตรการผลิต
Production Medicine
ความปลอดภัยทางอาหาร ๑
Food Safety I
ความปลอดภัยทางอาหาร ๒
Food Safety II
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร
Laboratory of Food Safety
โรคสัตวสู:คน
Zoonosis
วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
Veterinary Epidemiology
โครงการวิจัย
Research Project
ศัลยศาสตรสัตวใหญ: *
Large Animal Surgery
การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑
Clerkship in Veterinary Public Health I

หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๖ (๔-๖-๑๐)
6 (4-6-10)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)
๓ (๑-๖-๔)
3 (1-6-4)
๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)

๑๗

มคอ. ๒

รหัสวิชา
สพวค ๖๗๐
VSCL 670
สพวค ๖๗๑
VSCL 671
สพวค ๖๗๓
VSCL 673
สพวค ๖๗๔
VSCL 674
สพวค ๖๗๕
VSCL 675
สพวค ๖๗๖
VSCL 676
สพวค ๖๗๗
VSCL 677

สพวค ๖๖๗
VSCL 667
สพวค ๖๗๒
VSCL 672
สพวค ๖๗๘
VSCL 678
สพวค ๖๗๙
VSCL 679
สพวค ๖๘๐
VSCL 680

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I
คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑
Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I
คลินิกปฏิบัติม=า ๑
Clinical Clerkship in Equine I
คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑
Clinical Clerkship in Avian I
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑
Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
Clinical Clerkship in Ruminant I
คลินิกปฏิบัติสุกร ๑
Clinical Clerkship in Swine I
*
เปLนรายวิชาที่เปZดใหม:
๒.๒ วิชาชีพบังคับเลือก

รหัสวิชา

หน5วยกิต

ชื่อวิชา

ไม5น.อยกว5า

ชื่อวิชา
การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๒
Clerkship in Veterinary Public Health II
คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
Clinical Clerkship in Veterinary Diagnosis
คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ
Clinical Clerkship in Zoo and Exotic Animal
คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
Clinical Clerkship in Veterinary Epidemiology
การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
Clerkship in Small Animal Pathology

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

๖

หน5วยกิต
หน5วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

๑๘

มคอ. ๒

รหัสวิชา
สพวค ๖๘๑
VSCL 681
สพวค ๖๘๒
VSCL 682
สพวค ๖๘๓
VSCL 683
สพวค ๖๘๔
VSCL 684
สพวค ๖๘๕
VSCL 685
สพวค ๖๘๖
VSCL 686
สพวค ๖๘๗
VSCL 687
สพวค ๖๘๘
VSCL 688
สพวค ๖๘๙
VSCL 689
สพวค ๖๙๐
VSCL 690
สพวค ๖๙๑
VSCL 691
*

ชื่อวิชา
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
Clinical Clerkship in Small Animal Medicine II
คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
Clinical Clerkship in Veterinary Diagnostic Imaging
คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๒
Clinical Clerkship in Small Animal Surgery II
คลินิกปฏิบัติออรโทพีดิกสสัตวเล็ก
Clinical Clerkship in Small Animal Orthopedics
คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
Clinical Clerkship in Pet Theriogenology
คลินิกปฏิบัติม=า ๒
Clinical Clerkship in Equine II
คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๒
Clinical Clerkship in Avian II
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๒
Clinical Clerkship in Aquatic Animal II
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
Clinical Clerkship in Ruminant II
คลินิกปฏิบัติสุกร ๒
Clinical Clerkship in Swine II
คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตวปwา
Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and Wildlife Animal
เปLนรายวิชาที่เปZดใหม:

หน5วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า)

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม5น.อยกว5า
๖
หน5วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได=ที่เปZดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต:างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ตามที่จะสามารถดําเนินการได=และไม:ขัดต:อระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

๑๙

มคอ. ๒

๓.๑.๔ ความหมายของรหัสวิชา
รายวิชาต:อไปนี้เรียงลําดับตามหมวดวิชา กล:าวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียงลําดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข
๒. หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงลําดับตามรหัสตัวเลขหลักสิบ ซึ่ง
แสดงถึงกลุ:มวิชา
๓. หน:วยกิตของแต:ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน:วยกิตรวมไว=หน=าวงเล็บ ส:วนตัวเลขใน
วงเล็บมีความหมายแสดงจํานวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา
ค=นคว=าด=วยตนเองต:อสัปดาหตลอดภาคการศึกษา เช:น ๓ (๒-๓-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน:วยกิต มีการเรียน
การสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่ ว โมง/สั ป ดาห ภาคปฏิ บั ติ ๓ ชั่ ว โมง/สั ป ดาห และค= น คว=าด= วยตนเอง ๕ ชั่ วโมง/
สัปดาห
ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด=วยสัญลักษณ ๗ ตัว แบ:งเปLน ๒ ส:วน
ดังนี้
 ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เปLนอักษรย:อชื่อมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอน ได=แก:
มม มหาวิทยาลัยมหิดล
MU Mahidol University
วท คณะวิทยาศาสตร
SC Faculty of Science
สพ คณะสัตวแพทยศาสตร
VS Faculty of Veterinary Science
ศศ คณะศิลปศาสตร
LA Faculty of Liberal Arts
 ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เปLนอักษรย:อชื่อรายวิชา/ ภาควิชา/ โครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอน โดยมีหลักในการย:อแบบใดแบบหนึ่ง ดังต:อไปนี้
o ใช=อักษร ๒ ตัวแรกของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ
o ใช=อักษร ๒ ตัว ตามสิ่งที่เน=นของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ
o ใช=อักษรตัวแรกและตัวสุดท=ายของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ

๒๐

มคอ. ๒

โครงการที่รับผิดชอบ
อักษรย5อ
ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย-อังกฤษ
ไทย
อังกฤษ
ศท
GE โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทั่วไป
(General Education Development Project)
คณะวิทยาศาสตร?
อักษรย5อ
ไทย
อังกฤษ
คณ
MA
คม
CH
ชว
BI
ฟส
PY

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย-อังกฤษ
ภาควิชาคณิตศาสตร (Mathematics)
ภาควิชาเคมี (Chemistry)
ภาควิชาชีววิทยา (Biology)
ภาควิชาฟZสิกส (Physics)

คณะศิลปศาสตร?
อักษรย5อ
ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย-อังกฤษ
ไทย
อังกฤษ
ภท
TH ภาควิชาภาษาไทย (Thai)
ภอ
EN ภาควิชาภาษาอังกฤษ (English)
คณะสัตวแพทยศาสตร?
อักษรย5อ
ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ
ไทย-อังกฤษ
ไทย
อังกฤษ
ปส
PA ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตรประยุกต
(Department of Pre-clinic and Applied Animal Science)
วค
CL ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข
(Department of Clinical Science and Public Health)
ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร รายวิชากลุ:มวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และกลุ:มวิชาภาษา ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร ใช=ความหมายตามที่กําหนดโดยคณะนั้น ๆ
นอกจากนั้นมีความหมายดังนี้

๒๑

มคอ. ๒





เลขตัวแรก (หลักร=อย) แสดงถึงระดับชั้นปCที่กําหนดให=ศึกษารายวิชานั้น ๆ
เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงหมวดหมู:ในสาขาวิชา ประกอบด=วย
๑
หมายถึง สัตวศาสตรและสัตวศาสตรประยุกต (Animal Science and
Applied Animal Science)
๒
หมายถึง วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (Veterinary Biosciences)
๓
หมายถึง พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย (Veterinary Pathobiology)
๔ และ ๕ หมายถึง วิทยาการคลินิกทางสัตวแพทย (Veterinary Clinical Science)
๖
หมายถึง การสัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
๗
หมายถึง คลินิกปฏิบัติ (Clinical Clerkship)
๘ และ ๙ หมายถึง คลินิกปฏิบัติเลือก (Elective Clinical Clerkship)
๐
หมายถึง กระบวนวิชาอื่น ๆ
เลขตัวสุดท.าย (หลักหน:วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู:ของสาขาวิชา

๒๒

มคอ. ๒

๓.๑.๕ แผนการศึกษา
ชั้นปCที่ ๑
ภาคการศึกษาต.น
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย *
๒
(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย *
๓
(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย **
๐
(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร **
๐
(๒-๒-๕)
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓ - ๑๐๕
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ ***
๓
(๒-๒-๕)
LAEN 103 - 105
English Level 1-3
ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒
(๑-๒-๓)
LAEN 262
Listening and Speaking for Communication
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป
๓
(๓-๐-๖)
SCCH 112
General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี **
๐
(๐-๓-๑)
SCCH 119
Chemistry Laboratory
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
๑
(๐-๓-๑)
SCPY 110
General Physics Laboratory
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธสามัญขั้นแนะนํา
๓
(๓-๐-๖)
SCMA 162
Calculus and Introduction to Ordinary Differential Equations
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ
๒
(๒-๐-๔)
SCBI 113
Essential Biology
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑
(๐-๓-๑)
SCBI 102
Biology Laboratory I
วิชาเลือกเสรี (ดนตรี/ กีฬา)
๑
(๐-๒-๑)
รวม
๒๑ หน5วยกิต
หมายเหตุ

* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย
** หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย
*** รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ (ศศภอ ๑๐๓ - ๑๐๕) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
๒๓

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๑
ภาคการศึกษาปลาย
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย *
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย *
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย **
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร **
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๔ - ๑๐๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ***
LAEN 104 - 106
English Level 2-4
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี **
SCCH 119
Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรียพื้นฐาน
SCCH 121
Basic Organic Chemistry
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
SCMA 182
Statistics for Health Science
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
SCBI 104
Biology Laboratory II
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต
SCBI 123
Process of Life
วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
SCPY 159
Elementary Physics for Health Science
รวม

๐

(๑-๒-๓)

๐

(๒-๒-๕)

๒

(๑-๒-๓)

๓

(๒-๒-๕)

๓

(๒-๒-๕)

๑

(๐-๓-๑)

๓

(๓-๐-๖)

๒

(๒-๐-๔)

๑

(๐-๓-๑)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๓-๐-๖)

๒๑

หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย
** หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย
*** รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ (ศศภอ ๑๐๔ - ๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

๒๔

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๒
ภาคการศึกษาต.น
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพปส ๒๐๐
VSPA 200
สพปส ๒๑๐
VSPA 210
สพปส ๒๑๑
VSPA 211
สพปส ๒๖๐
VSPA 260
สพปส ๒๒๐
VSPA 220
สพปส ๒๒๑
VSPA 221
สพปส ๒๒๔
VSPA 224
สพปส ๒๒๕
VSPA 225

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๑*
๑
Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science I
หลักการผลิตปศุสัตว
๔
Principles of Livestock Production
การดูแลสัตวเลี้ยง
๒
Companion Animals Care
อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย
๒
Environmental and Occupational Health
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
๕
Body Structure and Function I
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
๔
Body Structure and Function II
ชีวเคมีทางการสัตวแพทย
๓
Veterinary Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
๑
Laboratory of Veterinary Biochemistry
รวม
๒๒

(๐-๒-๑)
(๓-๓-๗)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๓-๖-๘)
(๓-๓-๗)
(๓-๐-๖)
(๐-๓-๑)
หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๒๕

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๒
ภาคการศึกษาปลาย
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพปส ๒๐๐
VSPA 200
สพปส ๒๑๒
VSPA 212
สพปส ๒๑๓
VSPA 213
สพปส ๒๑๔
VSPA 214
สพปส ๒๒๒
VSPA 222
สพปส ๒๒๓
VSPA 223
สพปส ๒๒๖
VSPA 226

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๑*
๐
Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science I
พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพสัตว
๓
Animal behavior, Restraint, and Welfare
พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
๓
Animal Genetics and Breeding Improvement
โภชนศาสตรสัตว
๓
Animal Nutrition
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓
๕
Body Structure and Function III
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
๔
Body Structure and Function IV
บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
๒
Integrated Veterinary Biochemistry
รวม
๒๐

(๐-๒-๑)
(๒-๓-๕)
(๓-๐-๖)
(๒-๓-๕)
(๔-๓-๙)
(๓-๓-๗)
(๒-๐-๔)
หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๒๖

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๓
ภาคการศึกษาต.น
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพปส ๓๐๑
VSPA 301
สพปส ๓๑๗
VSPA 317
สพปส ๓๒๗
VSPA 327
สพปส ๓๓๐
VSPA 330
สพปส ๓๓๑
VSPA 331
สพปส ๓๓๒
VSPA 332
สพปส ๓๓๓
VSPA 333
สพปส ๓๓๔
VSPA 334

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๒*
๑
Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science II
ฝyกภาคสนาม
๑
Field Practice
หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย
๒
Principles of Veterinary Pharmacology
จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
๔
Veterinary Microbiology
วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย
๒
Veterinary Immunology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการสัตวแพทย
๑
Laboratory of Veterinary Microbiology and Immunology
ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย
๕
Veterinary Parasitology
พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย
๔
Veterinary General Pathology
รวม
๒๐

(๐-๒-๑)
(๐-๓-๑)
(๒-๐-๔)
(๔-๐-๘)
(๒-๐-๔)
(๐-๓-๑)
(๓-๖-๘)
(๓-๓-๗)
หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๒๗

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๓
ภาคการศึกษาปลาย
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพปส ๓๐๑
VSPA 301
สพปส ๓๐๒
VSPA 302
สพปส ๓๐๕
VSPA 305
สพปส ๓๑๕
VSPA 315
สพปส ๓๑๖
VSPA 316
สพปส ๓๒๘
VSPA 328
สพปส ๓๒๙
VSPA 329
สพปส ๓๓๕
VSPA 335

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๒*
๐
Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science II
นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
๒
Wildlife Ecology and Conservation
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย
๒
Veterinary Research Methodology
หลักการผลิตสัตวน้ํา
๒
Principles of Aquatic Animal Production
การจัดการสัตวทดลอง
๒
Laboratory Animal Management
เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
๔
Veterinary Systemic Pharmacology
พิษวิทยาทางการสัตวแพทย
๒
Veterinary Toxicology
พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
๔
Veterinary Systemic Pathology
วิชาเลือกเสรี
๒
รวม
๒๐

(๐-๒-๑)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๓-๓-๗)
(๒-๐-๔)
(๓-๓-๗)
(๒-๐-๔)
หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๒๘

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๔
ภาคการศึกษาต.น
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพปส ๔๓๖
VSPA 436
สพวค ๔๐๖
VSCL 406
สพวค ๔๔๐
VSCL 440
สพวค ๔๔๑
VSCL 441
สพวค ๔๔๒
VSCL 442
สพวค ๔๔๓
VSCL 443
สพวค ๔๔๔
VSCL 444
สพวค ๔๔๖
VSCL 446
สพวค ๔๔๗
VSCL 447

พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย
Veterinary Clinical Pathology
บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย*
Integrated Veterinary Research Process
หลักเวชศาสตรทางการสัตวแพทย
Principles of Veterinary Medicine
หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางการสัตวแพทย
Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery
ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
Veterinary Diagnostic Imaging
ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย
Clinical skill in Veterinary Science
วิทยาการสืบพันธุ ๑
Theriogenology I
ออรโทพีดิกสทางการสัตวแพทย
Veterinary Orthopedics
การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตวเล็ก
Clinical Problem Solving in Small Animal Medicine
รวม

๓

(๒-๓-๕)

๒

(๑-๓-๓)

๒

(๒-๐-๔)

๑

(๑-๐-๒)

๒

(๑-๓-๓)

๑

(๐-๓-๑)

๔

(๓-๓-๗)

๑

(๑-๐-๒)

๒

(๒-๐-๔)

๑๘

หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๒๙

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๔
ภาคการศึกษาปลาย
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพวค ๔๐๖
VSCL 406
สพวค ๔๔๕
VSCL 445
สพวค ๔๔๘
VSCL 448
สพวค ๔๔๙
VSCL 449
สพวค ๔๕๐
VSCL 450
สพวค ๔๕๖
VSCL 456
สพวค ๔๕๘
VSCL 458

บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย*
Integrated Veterinary Research Process
วิทยาการสืบพันธุ ๒
Theriogenology II
เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
Small Animal Medicine I
เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
Small Animal Medicine II
ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
Small Animal Surgery
เวชศาสตรสุกร ๑
Swine Medicine I
เวชศาสตรสัตวทดลอง
Laboratory Animal Medicine
รวม

๐

(๑-๓-๓)

๔

(๓-๓-๗)

๓

(๒-๓-๕)

๓

(๒-๓-๕)

๔

(๒-๖-๖)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๒-๓-๕)

๒๐

หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๓๐

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๕
ภาคการศึกษาต.น
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพวค ๕๕๑
VSCL 551
สพวค ๕๕๒
VSCL 552
สพวค ๕๕๓
VSCL 553
สพวค ๕๕๔
VSCL 554
สพวค ๕๕๗
VSCL 557

เวชศาสตรม=า
Equine Medicine
เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตวปwา
Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
เวชศาสตรสัตวปCก
Avian Medicine
เวชศาสตรสัตวน้ํา
Aquatic Animal Medicine
เวชศาสตรสุกร ๒
Swine Medicine II
รวม

๔

(๓-๓-๗)

๔

(๓-๓-๗)

๕

(๓-๖-๘)

๔

(๓-๓-๗)

๓

(๒-๓-๕)

๒๐

หน5วยกิต

๓๑

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๕
ภาคการศึกษาปลาย
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพวค ๕๐๓
VSCL 503
สพวค ๕๐๔
VSCL 504
สพวค ๕๕๕
VSCL 555
สพวค ๕๕๙
VSCL 559
สพวค ๕๖๑
VSCL 561
สพวค ๕๖๒
VSCL 562
สพวค ๕๖๓
VSCL 563
สพวค ๕๖๔
VSCL 564
สพวค ๕๖๕
VSCL 565

เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพการสัตวแพทย
Economics and Management for Veterinary Profession
กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย
Veterinary Ethics and Jurisprudence
เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Medicine
เวชศาสตรการผลิต
Production Medicine
ความปลอดภัยทางอาหาร ๑
Food Safety I
ความปลอดภัยทางอาหาร ๒
Food Safety II
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร
Laboratory of Food Safety
โรคสัตวสู:คน
Zoonosis
วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
Veterinary Epidemiology
รวม

๒

(๒-๐-๔)

๑

(๑-๐-๒)

๖

(๔-๖-๑๐)

๒

(๒-๐-๔)

๒

(๒-๐-๔)

๓

(๓-๐-๖)

๑

(๐-๓-๑)

๒

(๒-๐-๔)

๒

(๒-๐-๔)

๒๑

หน5วยกิต

๓๒

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๖
ภาคการศึกษาต.น
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพวค ๖๐๗
VSCL 607
สพวค ๖๔๐
VSCL 640
สพวค ๖๖๖
VSCL 666
สพวค ๖๗๐
VSCL 670
สพวค ๖๗๑
VSCL 671
สพวค ๖๗๓
VSCL 673
สพวค ๖๗๔
VSCL 674
สพวค ๖๗๕
VSCL 675
สพวค ๖๗๖
VSCL 676
สพวค ๖๗๗
VSCL 677

โครงการวิจัย *
Research Project
ศัลยศาสตรสัตวใหญ: *
Large Animal Surgery
การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑ *
Clerkship in Veterinary Public Health I
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑ *
Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I
คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑ *
Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I
คลินิกปฏิบัติม=า ๑ *
Clinical Clerkship in Equine I
คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑ **
Clinical Clerkship in Avian I
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑**
Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑ **
Clinical Clerkship in Ruminant I
คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ **
Clinical Clerkship in Swine I
รวม

๖

(๐-๑๘-๖)

๓

(๑-๖-๔)

๒

(๐-๖-๒)

๓

(๐-๙-๓)

๓

(๐-๙-๓)

๓

(๐-๙-๓)

๐

(๐-๙-๓)

๐

(๐-๙-๓)

๐

(๐-๙-๓)

๐

(๐-๙-๓)

๒๐

หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย
** หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๓๓

มคอ. ๒

ชั้นปCที่ ๖
ภาคการศึกษาปลาย
จํานวนหน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)

สพวค ๖๐๗
VSCL 607
สพวค ๖๔๐
VSCL 640
สพวค ๖๖๖
VSCL 666
สพวค ๖๗๐
VSCL 670
สพวค ๖๗๑
VSCL 671
สพวค ๖๗๓
VSCL 673
สพวค ๖๗๔
VSCL 674
สพวค ๖๗๕
VSCL 675
สพวค ๖๗๖
VSCL 676
สพวค ๖๗๗
VSCL 677

โครงการวิจัย *
Research Project
ศัลยศาสตรสัตวใหญ: *
Large Animal Surgery
การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑ *
Clerkship in Veterinary Public Health I
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑ *
Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I
คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑ *
Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I
คลินิกปฏิบัติม=า ๑ **
Clinical Clerkship in Equine I
คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑ **
Clinical Clerkship in Avian I
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑ **
Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑ **
Clinical Clerkship in Ruminant I
คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ **
Clinical Clerkship in Swine I
วิชาชีพบังคับเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

๐

(๐-๑๘-๖)

๐

(๑-๖-๔)

๐

(๐-๖-๒)

๐

(๐-๙-๓)

๐

(๐-๙-๓)

๐

(๐-๙-๓)

๓

(๐-๙-๓)

๓

(๐-๙-๓)

๓

(๐-๙-๓)

๓

(๐-๙-๓)

๖
๓
๒๑

(๐-๑๘-๖)
หน5วยกิต

หมายเหตุ
* หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย
** หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย

๓๔

มคอ. ๒

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
(ระบุไว=ในภาคผนวก ก.)
๓.๒ ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน5งและคุณวุฒิของอาจารย?
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดระบุไว=ในภาคผนวก ง.)
เลขบัตรประจําตัว
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ประชาชน
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา
ชื่อ-สกุล
๑ ๓-๑๑๐๔-๐๐๒๗๒-๓๘-๙
M.S. (Poultry Science), Michigan State
อ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง
University University, United State of
America:๒๕๔๖
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๓๒
๒ ๓-๕๔๐๔-๐๐๓๕๐-๘๒-๓
Ph.D.(Reproductive, Developmental
ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ วงศตะวัน Biology and Stem Cell) University of
Edinburgh, United Kingdom:๒๕๕๓
วท.ม.,(กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๔
MVM., The Swedish University of
Agricultural Sciences, Sweden:๒๕๔๔
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๒
๓ ๓-๗๐๙๗-๐๐๐๗๖-๗๗-๔
วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุสัตว),
อ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๕๕
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙
๔ ๓-๘๖๐๑-๐๐๑๖๖-๓๖-๖
วท.ม.(การปรับปรุงพันธุสัตว),
อ.พรรณพงา แสงสุริยะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๔
วท.บ., (เกษตรศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล=าเจ=าคุณทหารลาดกระบัง:๒๕๔๑
๕ ๓-๘๐๑๐-๐๐๐๖๕-๙๙-๒
Ph.D. (Animal and Food Hygiene) Obihiro
อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ University, Japan:๒๕๕๕
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘

๓๕

มคอ. ๒

๓.๒.๒ อาจารยประจํา
เลขบัตรประจําตัว
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ-สกุล
๑ ๓-๖๑๐๔-๐๐๔๕๔-๘๔-๙
รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก=วเกษ

๒

๓

๔
๕

๖
๗

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D. (Obstetrics and Gynaecology), The
Swedish University of Agricultural Sciences,
Sweden:๒๕๔๕
M.Sc. (Obstetrics and Gynaecology), The
Swedish University of Agricultural Sciences,
Sweden:๒๕๔๓
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๓๙
๓-๑๐๑๖-๐๐๒๙๗-๕๙-๙
Ph.D. (Bovine Management),Utrecht
รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์
University, The Netherlands:๒๕๔๗
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๓๙
๓-๑๐๐๔-๐๐๓๕๕-๖๔-๑
Ph.D. (Obstetrics and Gynaecology), Swedish
รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตยสุข University of Agricultural Sciences, Sweden :
๒๕๔๕
M.Sc., Swedish University of Agricultural
Sciences, Sweden:๒๕๔๓
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๓๘
๓-๑๐๑๔-๐๓๔๙๒-๐๙-๗
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๒๔
รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๒๑
๓-๑๐๐๘-๐๐๗๑๒-๒๐-๓
ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตร=อน),มหาวิทยาลัยมหิดล:
ผศ.ดร.น.สพ.กําลัง ชุมพลบัญชร
๒๕๕๒
M.Sc. (Microbiology), Univetsiti Pertanian,
Malasia:๒๕๓๔
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๒๘
๓-๗๓๐๒-๐๐๗๒๓-๓๖-๕
ปร.ด.(เทคนิคการแพทย),มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙
ผศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย
วท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๔
๓-๗๖๙๙-๐๐๐๓๖-๖๙-๕
Ph.D. (Animal and Food Hygiene) Obihiro
ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค University, Japan:๒๕๕๕
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๓๙

๓๖

มคอ. ๒

เลขบัตรประจําตัว
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ-สกุล
๘ ๓-๑๐๐๕-๐๐๖๕๐-๒๙-๖
ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน
๙ ๓-๙๐๙๘-๐๐๔๖๘-๐๔-๔
ผศ.ดร.น.สพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน

๑๐

๓-๔๐๙๙-๐๐๒๑๐-๐๑-๙
ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย

๑๑

๓-๑๒๐๔-๐๐๐๑๕-๑๘-๑
ผศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน

๑๒

๓-๒๔๙๙-๐๐๓๐๓-๘๒-๕
ผศ.น.สพ.รุ:งโรจน โอสถานนท
๓-๑๑๐๑-๐๑๐๐๐-๕๘-๑
ผศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร

๑๓

๑๔

๓-๑๐๐๙-๐๔๒๙๔-๖๘-๘
ผศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ
กรมาทิตยสุข

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๓๖
Ph.D. (Reproductive Physiology),The
University of New England, Australia:๒๕๓๖
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๒๓
วท.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๒๑
Ph.D. (Veterinary Cardiology) The Royal
Veterinary College, University of London,
United Kingdom : ๒๕๕๑
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๓๗
ปร.ด.(จุลชีววิทยาการแพทย),มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๘
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๑
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๓
วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุสัตว),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๕๒
วท.ม.(วิทยาการสืบพันธุสัตว),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๖
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๒
Ph.D. (Obstetrics and Gynaecology), Swedish
University of Agricultural Sciences, Sweden:
๒๕๔๕
M.Sc., The Swedish University of Agricultural
Sciences, Sweden:๒๕๔๓
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๓๗

๓๗

มคอ. ๒

เลขบัตรประจําตัว
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ-สกุล
๑๕ ๓-๑๐๑๓-๐๐๖๑๓-๕๘-๔
อ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟyเร=ยระ

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙
๒๐
๒๑

๒๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D. (Comparative Biomedical Sciences)
North Carolina State University. United State
of Americ:๒๕๕๕
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘
๓-๑๑๐๑-๐๑๕๙๒-๓๗-๓
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๕
อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น
วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๖
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๓๙
๓-๔๔๙๙-๐๐๐๒๒-๖๘-๙
วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุสัตว)
อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค วงศบ=านดู: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุสัตว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๕๑
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย:๒๕๔๖
๓-๑๘๐๔-๐๐๔๕๕-๒๕-๔
Ph.D. (Animal Hygiene and Food Safety),
อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล=น
Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine, Japan:๒๕๕๓
สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต:๒๕๔๘
๓-๑๐๒๔-๐๐๔๘๖-๔๙-๖
ปร.ด.(ประสาทวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๖
อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย ฉัตรชัยศักดิ์ สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๔
๓-๑๐๒๐-๐๑๓๑๗-๕๖-๙
ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙
ผศ.ดร.สพ.ญ.ทวีวัลย ตันสถิตย
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๓๕
๓-๑๘๐๕-๐๐๔๑๖-๙๕-๑
ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตร=อน), มหาวิทยาลัยมหิดล:
อ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์ ช:างบรรจง
๒๕๕๕
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๘
๓-๑๐๐๕-๐๑๗๘๓-๔๒-๗
Ph.D. (Veterinary Medical Science). The
อ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ์ บางภูมิ
University of Tokyo. Japan:๒๕๕๕
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการสัตวแพทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๕๑
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๗

๓๘

มคอ. ๒

เลขบัตรประจําตัว
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ-สกุล
๒๓ ๓-๑๐๑๒-๐๐๙๓๖-๗๓-๐
อ.ดร.สพ.ญ.นลิน อารียา

๒๔

๓-๑๐๐๙-๐๑๗๖๑-๓๑-๕
อ.ดร.สพ.ญ.น้ําผึ้ง สื่อมโนธรรม

๒๕

๓-๗๔๐๓-๐๐๗๔๐-๖๔-๔
อ.ดร.ภญ.บุญรัตน จันทรทอง

๒๖

๓-๔๑๙๙-๐๐๔๑๒-๖๒-๒
อ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา

๒๗

๓-๔๗๙๙-๐๐๐๔๔-๔๐-๒
อ.ดร.สพ.ญ.ปzทมา ฤทธิ์ฤาชัย

๒๘

๓-๗๑๐๙-๐๐๐๔๐-๘๑-๓
อ.ดร.ปารณีย ญาติมาก

๒๙

๓-๑๒๐๑-๐๐๔๒๒-๔๑-๕
อ.สพ.ญ.พัชราภรณ ขําพิมพ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Biomedical Science), University of
Surrey, United Kingdom:๒๕๕๑
วท.ม., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๕
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๐
Ph.D. (Nephrology), The Royal Veterinary
College, University of London, United
Kingdom:๒๕๕๔
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘
Ph.D.,Faculty of Sciences, University of
Basel, Switzerland:๒๕๕๖
ภ.ม. (สรีรวิทยา),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๑
ภ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๕
ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตร=อน),มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๔๗
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๓
Ph.D. (Biomechanics of Equine Back), The
Royal Veterinary College, University of
London, United Kingdom:๒๕๕๒
วท.ม.,(วิทยาการสืบพันธุสัตว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๔
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๓๙
ปร.ด. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๗
วท.ม. (เภสัชวิทยา),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘
วท.บ. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล :๒๕๔๖
วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวแพทย), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย:๒๕๕๖
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๖

๓๙

มคอ. ๒

เลขบัตรประจําตัว
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ-สกุล
๓๐ ๓-๑๐๑๕-๐๐๒๑๒-๑๐-๙
อ.ดร.น.สพ.ภานพ วิไลนาม

๓๑

๓-๑๐๐๒-๐๒๒๐๒-๔๖-๕
อ.ดร.ภูริยา งามวงศสถิต

๓๒

๓-๑๐๒๒-๐๐๗๗๗-๗๗-๒
อ.ดร.น.สพ.มาโนชญ ยินดี

๓๓

๓-๓๑๐๙-๐๐๒๗๒-๐๖-๕
อ.สพ.ญ.รวงรัตน พุทธิรงควัตร
๕-๑๐๑๖-๐๐๐๑๘-๔๑-๖
อ.น.สพ.รัฐพันธ พัฒนรังสรรค

๓๔

๓๕
๓๖

๓๗

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Neuroscience), University of Oxford,
United Kingdom:๒๕๕๓
วท.ม.(เวชศาสตรเขตร=อน), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๗
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๓
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๑
วท.ม.(เทคนิคการแพทย), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๕
วท.บ.(เทคนิคการแพทย), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๒
Ph.D. (Farm Animal Management), Utrecht
University, The Netherlands:๒๕๕๓
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๓๗
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๑
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล=อม), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๑
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๓๗
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๘

๓-๖๐๐๗-๐๐๐๓๙-๕๖-๑
อ.น.สพ.ราชันชัย ฉวางวงศานุกุล
๓-๑๑๙๙-๐๐๒๘๙-๔๕-๙
Ph.D. (Aquatic Veterinary), University of
อ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ Stirling, United Kingdom of Great Britain and
Ireland:๒๕๕๖
วท.ม.(โรคสัตวน้ํา),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๘
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๔
อ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร รุ:งอรุณเลิศ
วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุสัตว),
๓-๗๓๐๒-๐๐๓๗๕-๔๘-๑
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๕๔
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘

๔๐

มคอ. ๒

เลขบัตรประจําตัว
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ-สกุล
๓๘ ๓-๑๐๒๑-๐๑๕๘๗-๑๓-๔
อ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ สังขประดิษฐ
๓๙ ๓-๑๐๐๒-๐๑๔๗๐-๓๓-๔
ผศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย บุญมาไสว
๔๐ ๓-๔๑๐๑-๐๑๒๐๑-๐๕-๓
อ.ดร.สุรศักดิ์ จิตตะโคตร

๔๑

อ.ดร.น.สพ.อนุวัตน วิรัชสุดากุล

๔๒

๓-๘๒๐๕-๐๐๑๖๔-๓๑-๐
ผศ.สพ.ญ.วราพันธ โตนิติ*
๓-๑๐๒๑-๐๐๓๓๓-๓๕-๐
อ.สพ.ญ.กาญจนา อัศวศุภฤกษ*

๔๓

๔๔
๔๕

๔๖
๔๗

๓-๓๔๙๙-๐๐๔๕๑-๙๕-๕
อ.น.สพ.เกรียงไกร ประการแก=ว*
๓-๕๑๐๓-๐๐๑๐๗-๑๙-๖
อ.สพ.ญ.จารุญลักษณ
จิรภัทรเศรษฐ*
๓-๔๔๐๘-๐๐๐๑๐-๖๑-๓
อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร*
๓-๑๐๒๒-๐๐๕๕๘-๔๗-๗
อ.น.สพ.ดุลยทรรศน กรณฑแสง*

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา
วท.ด.(วิทยาภูมิคุ=มกัน), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๖
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๑
ปร.ด. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๐
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๑
Ph.D. (Animal Nutrition), Utrecht University,
The Netherlands : ๒๕๔๖
วท.ม.(สัตวศาสตร), มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๓
วท.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๓๘
Ph.D. (Veterinary Epidemioloical
Mathematical Modeling), University of
Clermont-Ferrand, France : ๒๕๕๗
วท.ม. (สัตวแพทยสาธารณสุข),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม: และ Free University of
Berlin, Germany : ๒๕๕๔
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๗
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๒
วท.ม. (ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๙
สพ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๖
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๓๙
วท.ม.(อายุรศาสตรเขตร=อน), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๐
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๖
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๑

๔๑

มคอ. ๒

เลขบัตรประจําตัว
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ-สกุล
๔๘ ๓-๓๑๑๑-๐๐๒๑๘-๘๖-๘
อ.น.สพ.ไพฑูรย ศรีมนตรี*
๔๙ ๓-๑๐๐๙-๐๓๐๐๕-๒๖-๗
อ.สพ.ญ.ภัธศา สงวนเสริมศรี*
๕๐ ๓-๕๐๙๙-๐๑๓๔๐-๘๖-๑
อ.สพ.ญ.รศชงค บุณยฤทธิชัยกิจ*
๕๑ ๓-๑๐๐๙-๐๓๒๐๓-๔๙-๒
อ.น.สพ.สมเกียรติ ห=วยจันทึก*
๕๒ ๓-๑๐๑๔-๐๑๙๘๘-๔๙-๔
อ.น.สพ.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย*

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปCที่สําเร็จการศึกษา
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๔
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๗
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๘
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๐

วท.ม. (ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๗
สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:๒๕๔๔
๕๓ ๓-๘๑๙๙-๐๐๐๗๖-๓๑-๙
วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย),
อ.สพ.ญ.สิริพร ตัณฑเวส*
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๕๓
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙
๕๔ ๓-๑๐๒๐-๐๑๔๘๖-๖๒-๐
วท.ม. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙
อ.น.สพ.ศักดิโชต คิมสกุลเวช*
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:๒๕๔๑
หมายเหตุ
* อาจารยประจําที่ลาศึกษาต:อ

๓.๒.๒ อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๑ ศ.ดร.น.สพ.ทวีศักดิ์ ส:งเสริม
๒ รศ.ดร.สพ.ญ.นันทริกา ชันซื่อ
๓ ผศ.ดร.น.สพ.วิศณุ บุญญาวิวฒ
ั น
๔ อ.ดร.น.สพ.สุพจน วัฒนะพันธศักดิ์
๕ อ.ดร.น.สพ. พรชลิต อัศวชีพ
๖ น.สพ.พรพิทักษ พันธุหล=า
๗ ดร.สพ.ญ.ศิรยา ชื่นกําไร

หน5วยงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โรงพยาบาลม=าโคราช
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๔. องค?ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ?ภาคสนาม
หลักสูตรได=จัดให=มีรายวิชาซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณภาคสนาม
ซึ่งหมายถึง
การศึกษาและฝyกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณจริง ได=แก: สถานพยาบาลสัตว ฟารมปศุสัตว สวนสัตว องคกร
ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้โดยมีอาจารย หรือ นายสัตวแพทย ให=คําปรึกษาอย:างเพียงพอกับนักศึกษา
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู.ของประสบการณ?ภาคสนาม
(๑) สามารถเลือกและประยุกตใช=ความรู=ทางสัตวแพทยในการปฏิบัติวิชาชีพได=
(๒) สามารถปฏิบัติทักษะและหัตถการในการปฏิบัติวิชาชีพได=
(๓) สามารถวิเคราะหสถานการณ ปzญหา และสังเคราะหหรือวางแผนการดําเนินการได=
(๔) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานร:วมกับผู=อื่นได=ดี
(๕) มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการทํางาน
๔.๒ - ๔.๓ ช5วงเวลา - การจัดเวลาและตารางสอน
ประสบการณ?ภาคสนาม
จํานวนชั่วโมง
การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข
๙๐ ชั่วโมง
การฝyกปฏิบัติทางคลินิกทางวิชาชีพ
๑,๒๑๕ ชัว่ โมง
การฝyกปฏิบัติทางคลินิกทางวิชาชีพที่สนใจ
๑๓๕ ชั่วโมง
๕.

ข.อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ตามปรัชญาของหลักสูตรที่จะประสานและประยุกตวิชาการสัตวแพทยศาสตร แพทยศาสตร
และศาสตรแขนงอื่นๆ อย:างรอบด=านเข=าเปLนหนึ่ง (one medicine) เพื่อยังประโยชนสูงสุดต:อสุขภาพมนุษย
สัตว และสิ่งแวดล=อม (one health) จํ าเปL น ต=องอาศั ยบุ คลากรซึ่งเปLน บั ณ ฑิ ตที่ สําเร็จการศึกษาที่ มีความรู=
ความสามารถที่จะตั้งคําถามและวางแผนวิจัยได= สามารถคัดกรองข=อมูลทางคณิตศาสตร สถิติ และสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาค=นคว=า การวิเคราะห วิจารณ รวมทั้งการสรุปประเด็นปzญหาที่สําคัญได= หลักสูตรจึงกําหนดให=
นักศึกษาได=ศึกษากระบวนการขั้นตอนเหล:านี้จากรายวิชา
๕.๑ คําอธิบายโดยย5อ
นักศึกษาต=องปฏิบัติงานวิจัยตามข=อเสนอโครงการที่ได=นําเสนอ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัย เขียนรายงานผลงานวิจัยตามแบบสากลเพื่อการตีพิมพ และมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักวิจัย
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู.
(๑) เข=าใจจรรยาบรรณและจริยธรรมของการทําวิจัย
(๒) ทราบและเข=าใจถึงระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนงานวิจัยและการดําเนินงานวิจัยได=
(๓) สามารถค= นคว=าและรวบรวมข=อมู ลงานวิจั ยตามหั วข=อที่ ส นใจ รวมทั้ งตั้งคําถามเกี่ ยวกั บ
หัวข=อหรือเรื่องที่สนใจทางการสัตวแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องได=
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(๔) สามารถวิเคราะห วิจารณ สรุปผลการวิจัยในเชิงวิชาการและจริยธรรมได=
(๕) สามารถเขียนอธิบายและนําเสนอรายงานการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยในรูปต=นฉบับสําหรับ
การส:งพิจารณาตีพิมพในวารสารต:าง ๆ ได=
(๖) สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปการบรรยายหรือโปสเตอรในที่ประชุมวิชาการได=
๕.๓ ช5วงเวลา
ชั้นปCที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
๕.๔ จํานวนหน5วยกิต
๖ หน:วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
มีการกําหนดรายวิชาเกี่ยวกับการทําวิจัย เริ่มจากการปูพื้นฐานและสร=างความเข=าใจด=วยรายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสัต วแพทย ให=กับ นักศึกษาชั้น ปC ที่ ๓ จากนั้ นนั กศึกษาจะได=ฝyกหั ดค=น คว=า และ
รวบรวมรายงานวิจัยตามหัวข=อที่ สนใจภายใต=คําแนะนําของอาจารยที่ป รึกษา หัด วิเคราะห วิจารณ เขีย น
อธิบายและนําเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานและการบรรยายในรายวิชาบูรณาการกระบวนการวิจัยทางสัตว
แพทยในช:วงชั้นปCที่ ๔ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนําความรู=และประสบการณที่ได=จากสองรายวิชาที่ผ:านมาในการ
ตั้ งคํ า ถามเกี่ ย วกั บ หั ว ข= อหรือ ประเด็ น ปz ญ หาสํ า คั ญ ที่ นั กศึ ก ษาสนใจอั น นํ าไปสู: ก ารเขี ย นแผนงานวิจั ย เพื่ อ
นําเสนอในช:วงชั้นปCที่ ๕ ก:อนปฏิบัติงานโครงงานวิจัยนั้นในชั้นปCที่ ๖ ซึ่งการเตรียมการดังกล:าวจะเปLนปลูกฝzง
แนวทางความคิดและการปฏิบัติให=กับนักศึกษาได=อย:างต:อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานที่นักศึกษานําเสนอเปLนระยะ ๆ เพื่อดูพัฒนาการและคุณภาพงาน

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู. กลยุทธ?การสอนและการประเมินผล
๑.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑.๑ สํานึกดี พูดดี ทําดี
- จั ดการเรียนการสอนโดยแบ: งนั กศึกษาทํ างานกัน เปL นกลุ:ม เพื่ อ
เรียนรู=การวางแผนการทํางาน ทํ างานร:วมกัน การทํ างานเปLนที ม
การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
- สอดแทรก คติธรรม จริยธรรม ของการเรียนรู= การทํางาน การ
เปLนคนดีและมีความสุข ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรมเข=าค:ายส:งเสริมจิตอาสาสําหรับนักศึกษา เพื่อปลูกฝzงการ
บําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแก:สังคม
- ปลูกฝzงให=นักศึกษาเปLนผู=มีสํานึกดี พูดดี และทําดี สร=างแรงจูงใจ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เพื่อเปLนแรงเสริมให=แก:ผู=มีคุณลักษณะดังกล:าว เช:น การประกาศ
เกียรติคุณนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ทําความดี ทําประโยชนแก:
ส:วนรวม และเสียสละแก:สังคม
๑ .๒ มี วิ นั ย จรรยาบ รรณ แล ะ - มีการชี้แจงทําความเข=าใจในระเบียบการเข=าชั้นเรียน การเข=าห=อง
จิตสํานึกต:อสังคม
สอบและข=อบังคับด=านวินัยนักศึกษาต:างๆ
- มี กระบวนวิช าที่ มีเนื้ อหาคลอบคลุ มกฎหมายและจรรยาบรรณ
แห:งวิชาชีพสัตวแพทย
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การเรียนการสอนรายวิชาต:าง ๆ
- มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกําหนดระเบียบข=อปฏิบัติ เพื่อให=ฝyก
ปฏิบัติงานในคลินิกตามแนวทางจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส:งเสริมการการวางแผนการทํางาน
ทํางานร:วมกัน การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
- มี ร ะบบอาจารยที่ ป รึ ก ษาและอาจารยที่ ป รึ ก ษาชมรม หรื อ
กิจกรรมต:างๆ เพื่อคอยดูแล เอาใจใส: ให=คําปรึกษาต:าง ๆ
- เปZดโอกาสให=นักศึกษาร:วมทํางานบริการให=กับชุมชน
- อาจารยประพฤติตนเปLนแบบอย:างที่ดี
๑.๓ เรี ย นรู= ต ลอดชี วิ ต รอบรู= รู= เท: า - มีการแนะนําวิธีการเรียนรู=การสืบค=นข=อมูลด=วยตนเอง
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
- จัดการเรียนการสอนให=นักศึกษาได=ศึกษาค=นคว=าด=วยตนเอง มีการ
เรียนรู=จากกรณีศึกษาต:าง ๆ
- มีโครงงานวิจัยทางสัตวแพทยและสาขาที่เกี่ยวข=อง เพื่อส:งเสริมให=
นักศึกษาฝyกการค=นคว=าและเรียนรู=ด=วยตนเอง
- ส:งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให=เกิดการเรียนรู=ควบคู:ไปกับการดําเนินชีวิต
๑.๔ มีภาวะผู=นํา ความคิดสร=างสรรค - มี ก ระบวนวิ ช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต= อ งทํ า งานเปL น กลุ: ม กํ า หนดให= มี
และทักษะในการทํางาน
หัวหน=ากลุ:ม การแบ:งงาน เพื่อให=ทุกคนมีส:วนร:วมในการ
สร=างภาวะผู=นํา และการเปLนสมาชิกกลุ:มที่ดี และมีการหมุนเวียน
กันเปLนหัวหน=ากลุ:ม และหน=าที่ต:าง ๆ ในกลุ:ม
- จั ดกิจ กรรมทั้ งในและเสริมหลักสูตร ที่ ต=องมี การทํ างานร:วมกั บ
ผู=อื่น เพื่อให=นักศึกษาฝyกบทบาทการเปLนผู=นํา ผู=ตาม และมีความคิด
สร=างสรรค ร:วมกันในการทํางาน
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- รายวิชาโครงงานวิจัย ฝyกฝนให=นักศึกษาได=ใช=ความคิดสร=างสรรค
และทักษะในการวิจัย
๑.๕ สร=างความสุขภายในตนเองและ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส:งเสริมการการวางแผนการทํางาน
ขยายความสุขให=ผู=อื่นได=
ทํางานร:วมกัน การมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อมุ:งหวังให=ตนเอง เพื่อน
ร:วมงานและสังคมมีความสุข
- จั ด และส: งเสริมการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อสั งคม ให= นั กศึ กษามี โอกาส
ทํ า งานบริ ก ารและบํ า เพ็ ญ ประโยชนให= กั บ ชุ ม ชน ที่ จ ะทํ า ให=
นักศึกษาเกิดความรู=สึกของความรับผิดชอบและการเปLนผู=ให= อันจะ
ทําให=ตัวเองและผู=อื่นมีความสุข
๑.๖ ยอมรับในความหลากหลายและ - จั ด โครงการเสริ ม สร= า งทางด= า นภาษา โดยเน= น ภาษาไทยและ
ดํารงความเปLนไทย
ภาษาอังกฤษ
- มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต:างประเทศ
- ฝy ก ฝนการอ: า นวารสารวิ ช าการภาษาอั ง กฤษ และตํ า รา
ภาษาอังกฤษ
- จัดให=มีการเรียนการสอนเปLนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาที่สามารถ
ดําเนินการได=
- ปลุกจิตสํานึกของนักศึกษาให=เกิดความรู=สึกภาคภูมิใจในความเปLน
ไทย โดยจัดแผนงานรณรงค ประชาสัมพันธ และกิจกรรมส:งเสริม
การอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย
๒.

การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต5ละด.าน
ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
กลยุทธ?การสอนที่ใช.พัฒนา
มาตรฐาน
๑. ด.านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ๑.๑ บรรยายสอดแทรกเนื้อหา
และความรั บ ผิ ด ชอบ ต: อ การ ด=านคุณธรรม จริยธรรมใน
กระทําของตนเอง
รายวิชาต:างๆ
๑.๒ ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข= อ งกั บ ๑.๒ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ
สัตว โดยคํานึงถึง หลักจริยธรรม จําลอง
และจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ ๑.๓ ฝyกปฏิบัติกับสัตวปwวย หรือ
สั ต วแพทย กฎหมายที่ เกี่ ย วข= อ ง ตัวอย:างส:งตรวจ

กลยุทธ?การประเมินผลการ
เรียนรู.ในแต5ละด.าน
๑.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ข=อเขียน
๑.๒ การให=คะแนนจากการสอบ
ปฏิบัติ
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู=เรียน
๑.๔ การประเมินโดยผู=เกี่ยวข=อง

๔๖

มคอ. ๒

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน
ในการดู แ ลสั ต วปw ว ยและการให=
ข=อมูลแก:เจ=าของสัตว โดยคํานึงถึง
อ ารม ณ แ ล ะค ว าม รู= สึ ก ข อ ง
ผู=รับบริการและสาธารณชน
๑.๓ มี ค วามรู= ความเข= า ใจและ
ตระหนั ก ถึ งหลั ก สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว
เปL น สํ า คั ญ ทั้ ง ในด= า นการเลี้ ย ง
การรั ก ษา การขนส: งและการใช=
สั ต วเพื่ อ การศึ ก ษา วิ จั ย และ
บริการวิชาการ
๒. ด.านความรู.
๒ .๑ มี ค วามรู= ทั่ วไป ท างด= า น
ค ณิ ต ศ า ส ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
๒ . ๒ มี ค ว า ม รู= ท า ง ด= า น
วิ ท ยาศาสตรการแพทย ความรู=
ทางด= า นการสั ต วแพทยอย: า ง
ครบถ= ว นตามเกณฑมาตรฐาน
วิ ช าชี พ การสั ต วแพทยของสั ต ว
แพทยสภา
๒.๓ มี ค วามรู= ในศาสตรอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข= อ ง เช: น การวิ จั ย การ
บริ ห ารจั ด การ รวมถึ ง ความรู=
ความเข= า ใจในวิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีใหม: ๆ เพื่ อบูรณาการ
และต:อยอดวิชาชีพสัตวแพทย
๓. ด.านทักษะทางปLญญา
๓.๑ สามารถวางแผนการทํางาน
และคิด วิเคราะหอย: างเปLน ระบบ
โดยใช=องคความรู=ทางวิชาพื้นฐาน

กลยุทธ?การสอนที่ใช.พัฒนา
๑.๔ การสอนข=างกรงสัตวปwวย
๑.๕ อภิปรายกลุ:ม
๑.๖ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเดี่ยว และกลุ:ม

กลยุทธ?การประเมินผลการ
เรียนรู.ในแต5ละด.าน
๑.๕ การสังเกตการแสดงความ
คิดเห็นของผู=เรียนในระหว:างการ
อภิปราย
๑.๖ การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน
๑.๗ การประเมินผลงานที่ได=รับ
มอบหมายแบบเดี่ยวและกลุ:ม

๒.๑ บรรยาย
๒.๒ อภิปรายกลุ:ม
๒.๓ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเดี่ยว และกลุ:ม
๒.๔ ฝyกเขียนข=อเสนอ
โครงการวิจัย
๒.๕ ฝyกทําโครงการวิจัย

๒.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ข=อเขียน
๒.๒ การให=คะแนนจากการสอบ
ปฏิบัติ
๒.๓ การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน
๒.๔ การประเมินผลงานที่ได=รับ
มอบหมาย
๒.๕ ประเมินจากการนําเสนอ
ข=อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
โครงการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม เนื้อหาของรายงาน
และการอ=างอิงเอกสาร

๓.๑ ฝyกปฏิบัติในห=องปฏิบัติการ
๓.๒ ฝyกปฏิบัติภาคสนาม
๓.๓ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ

๓.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ข=อเขียน
๓.๒ การให=คะแนนจากการสอบ

๔๗

มคอ. ๒

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข=องและวิชาชีพ
๓.๒ สามารถใช=กระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตรในการประมวลผล
วิ เคราะหข= อ มู ล เพื่ อ ไปใช= ในการ
ปฏิ บั ติ งาน และการแก= ไขปz ญ หา
ได=อย:างเหมาะสม

๔. ด. า น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ?
ร ะ ห ว5 า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
๔ .๑ มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธที่ ดี กั บ
ผู= ร: วมงาน ผู= รับ บริ การ บุ คลากร
สาขาวิชาชีพอื่น ทํางานร:วมเปLน
ทีมกับ ผู=อื่น ได=โดยเปLน สมาชิ กที่ ดี
ของกลุ:ม
๔.๒ สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะ
ผู= นํ า และผู= ต ามในการผลั กดั น ให=
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ในกลุ: ม
ปฏิ บั ติ ง าน และปฏิ บั ติ ต นเปL น
แบบอย:างที่ดีต:อผู=อื่น
๔.๓ ความรั บ ผิ ด ชอบต: อ หน= า ที่
ของตน และวิชาชีพ

กลยุทธ?การสอนที่ใช.พัฒนา
จําลอง
๓.๔ ฝyกปฏิบัติกับสัตวปwวย
๓.๕ การสอนข=างกรงสัตวปwวย
๓.๖ อภิปรายกลุ:ม
๓.๗ ฝyกเขียนข=อเสนอ
โครงการวิจัย
๓.๘ ฝyกทําโครงการวิจัย

๔.๑ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ
จําลอง
๔.๒ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเดี่ยวและกลุ:ม
๔.๓ อภิปรายกลุ:ม
๔.๔ การสอนข=างกรงสัตวปwวย
๔.๕ ฝyกปฏิบัติกับสัตวปwวย
๔.๖ ฝyกเขียนข=อเสนอ
โครงการวิจัย
๔.๗ ฝyกทําโครงการวิจัย

กลยุทธ?การประเมินผลการ
เรียนรู.ในแต5ละด.าน
ปฏิบัติ
๓.๓ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู=เรียน
๓.๔ การประเมินโดยผู=เกี่ยวข=อง
๓.๕การสังเกตการแสดงความ
คิดเห็นของผู=เรียนในระหว:างการ
อภิปราย
๓.๖ การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน
๓.๗ ประเมินจากการนําเสนอ
ข=อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
โครงการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม เนื้อหาของรายงาน
และการอ=างอิงเอกสาร

๔.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ปฏิบัติ
๔.๒ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู=เรียน
๔.๓ การประเมินโดยผู=เกี่ยวข=อง
๔.๔ การสังเกตการแสดงความ
คิดเห็นของผู=เรียนในระหว:างการ
อภิปราย
๔.๕ การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน
๔.๖ ประเมินจากการนําเสนอ
ข=อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
โครงการวิจัย การทบทวน

๔๘

มคอ. ๒

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน

๕. ด. า นทั ก ษะการวิ เคราะห? เชิ ง
ตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตใช=หลักทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ เพื่ อ
วิ เคราะหข= อ มู ล และแปลผล ใน
การปฏิ บั ติ งานทั่ ว ไปและงานใน
วิ ช าชี พ ก ารสั ต ว แ พ ท ย แ ล ะ
ถ: า ยทอดให= ผู= เ กี่ ย วข= อ งได= อ ย: า ง
ถูกต=องและเหมาะสม
๕.๒ สามารถใช=ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ได=
อ ย: า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมกั บ สถานการณและ
บุคคลกลุ:มต:าง ๆ
๕ .๓ ส า ม า ร ถ ใช= โป ร แ ก ร ม
ค อ ม พิ ว เต อ ร พื้ น ฐ า น แ ล ะ
โปรแกรมเฉพาะที่ จํ า เปL น และ
เกี่ยวข=องกับการประกอบวิชาชีพ
การสั ต วแพทยได= และสามารถ
เลื อกใช= เทคโนโลยีส ารสนเทศใน
การสื่อสาร และนําเสนอได=อย:างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ
๖. ด.านทักษะทางวิชาชีพ
๖.๑ สามารถดํ าเนิ น การและทํ า
หัตถการทางการสัตวแพทย เพื่ อ
การตรวจวินิจฉัย การป}องกันโรค

กลยุทธ?การสอนที่ใช.พัฒนา

กลยุทธ?การประเมินผลการ
เรียนรู.ในแต5ละด.าน
วรรณกรรม เนื้อหาของรายงาน
และการอ=างอิงเอกสาร

๕.๑ การมอบหมายงานเพื่อฝyก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช=เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
๕.๒ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเดี่ยวและกลุ:ม
๕.๓ การอภิปรายกลุ:มและการ
สัมมนา
๕.๔ ฝyกเขียนข=อเสนอ
โครงการวิจัย
๕.๕ ฝyกทําโครงการวิจัย
๕.๖ การเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ

๕.๑ การประเมินผลงานที่ได=รับ
มอบหมาย
๕.๒ การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน
๕.๓ การสังเกตการแสดงความ
คิดเห็นของผู=เรียนในระหว:างการ
อภิปราย
๕.๔ การประเมินโดยผู=เกี่ยวข=อง
๕.๕ ประเมินจากการนําเสนอ
ข=อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
โครงการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม เนื้อหาของรายงาน
และการอ=างอิงเอกสาร

๖.๑ ฝyกปฏิบัติในห=องปฏิบัติการ
๖.๒ ฝyกปฏิบัติภาคสนาม
๖.๓ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ

๖.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ปฏิบัติ
๖.๒ การประเมินจากผลการฝyก

๔๙

มคอ. ๒

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน
และการรั ก ษาสั ต ว ทั้ ง ในทาง
เทคนิ คและวิธีการตามขั้ น ตอนที่
ถูกต=องได=อย:างถูกต=องตามเกณฑ
มาตรฐานวิ ชาชีพ สัต วแพทยของ
สัตวแพทยสภา
๖.๒ สามารถบั น ทึ ก ข= อ มู ล การ
ต ร ว จ ท า ง ค ลิ นิ ก แ ล ะ ท า ง
ห= อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ข= อ มู ล ด= า น
สุขภาพสัตว หรือการระบาดของ
โรคสั ต ว เพื่ อ ใช= ป ระกอบการ
วิ นิ จ ฉั ย ก าร รั ก ษ าแ ล ะ ก า ร
รายงานผลได=อย:างถูกต=อง

กลยุทธ?การสอนที่ใช.พัฒนา
จําลอง
๖.๔ ฝyกปฏิบัติกับสัตวปwวย
๖.๕ การสอนข=างกรงสัตวปwวย
๖.๖ ฝyกเขียนรายงานสัตวปwวย

กลยุทธ?การประเมินผลการ
เรียนรู.ในแต5ละด.าน
ปฏิบัติ
๖.๓ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู=เรียน
๖.๔ การประเมินโดยผู=เกี่ยวข=อง
๖.๕ ประเมินจากผลการเขียน
รายงานสัตวปwวย

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู5รายวิชา
(Cirriculum Mapping)
(ระบุไว=ในภาคผนวก ข.)

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ?ในการประเมินผลนักศึกษา
๑.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ?ในการให.ระดับคะแนน (เกรด)
เปLนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว:าด=วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศหรือข=อบังคับของคณะที่เกี่ยวข=อง
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
โดยการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในกระบวนรายวิชาบรรยาย ปฏิบัติการและฝyก
ภาคสนาม และกําหนดให=มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข=อสอบ และวิธีการประเมิน ให=เปLนไป
ตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา และมีความเหมาะสม
๒.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
ใช=ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา จํานวนผู=สําเร็จการศึกษา และผลการสอบผ:าน
การสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปLนผู=ประกอบวิชาชีพสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา

๕๐
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๒.๓ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษา โดยระบบติดตามข=อมูล
ด=านภาวะการได=งานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิต
๓. เกณฑ?การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑. เปLนผู=มีความประพฤติดีเหมาะสมแก:ศักดิ์ศรีแห:งปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
๓.๒ สอบผ:านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร
๓.๓ ได=คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม:ต่ํากว:า ๒.๐๐
๓.๔. สอบประมวลความรอบรู= (comprehensive examination) ผ:าน

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย?
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย?ใหม5
คณะสัตวแพทยศาสตร
ได=สนับสนุนให=อาจารยที่ได=รับการบรรจุแต:งตั้งใหม:เข=าร:วมโครงการพัฒนา
อาจารยที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลอย:างต:อเนื่อง เพื่อให=เข=าใจบทบาทหน=าที่โดยรวมและเพิ่มทักษะใน
ด=านการเรียนการสอน และยังได=ชี้แจงบทบาทหน=าที่ในการจัดการเรียนการสอนให=กับอาจารยใหม: ภาพรวม
ของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาที่จะมอบหมายให=รับผิดชอบอย:างชัดเจน และจัดอาจารยที่บรรจุใหม:
ปฏิบัติงานด=านการเรียนการสอนร:วมกับอาจารยอาวุโสกว:าในลักษณะการทํางานเปLนทีม เพื่อให=มีลักษณะการ
ดําเนินการในลักษณะของพี่เลี้ยง (mentor)
๒. การพัฒนาความรู.และทักษะให.แก5คณาจารย?
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) คณะสัตวแพทยศาสตร ส:งเสริมให=อาจารยทุกท:านเข=าร:วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
สัมมนาต:างๆ ที่ เกี่ยวข= องกับ การเพิ่ มพู นประสบการณด= านการเรีย นการสอนและทั กษะความเปL น ครูอย: าง
ต:อเนื่อง ทั้งในส:วนที่คณะสัตวแพทยศาสตรเปLนผู=ดําเนินการจัดโรงการเองและการจัดโครงการโดยหน:วยงาน
ภายนอก
(๒) กําหนดให=มีการทบทวนแผนการสอน สื่อและเอกสารประกอบการสอนอย:างน=อยทุ ก ๒ ปC
การศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด.านอื่นๆ
(๑) จัดประชุมวิชาการภายในหน:วยงานในลักษณะต:างๆ เช:น สโมสรวารสาร การนําเสนอผลงาน
ที่เกิดจากการรวบรวมองคความรู= การค=นพบความรู=ใหม: การแลกเปลี่ยนประสบการณ
(๒) ส:งเสริมให=อาจารยได=ศึกษาต:อในระดับที่สูงขึ้น
(๓) ส:งเสริมให=อาจารยเข=าร:วมประชุมวิชาการในสาขาเกี่ยวข=องซึ่งจัดโดยหน:วยงานหรือองคกร
ทั้งในและต:างประเทศ

๕๑
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(๔) ส:งเสริมให=อาจารยทํางานในลักษณะของการรวบรวมองคความรู= การวิจัยและพัฒนา
(๕) ส:งเสริมให=อาจารยมีการดําเนินงานด=านการบริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข=องแก:ชุมชม
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก5บุคลากรสายสนับสนุน
(๑) จัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในตําแหน:งต:าง ๆ เพื่อเปLนการรวบรวม
และขยายองคความรู=ที่เกี่ยวข=องในแต:ละวิชาชีพ
(๒) จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานที่ทันสมัยให=แก:บุคลากรทุกคน
(๓) สนับสนุนให=บุคลากรสายสนับสนุนเข=าร:วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู= ความ
ชํานาญเฉพาะตําแหน:งอย:างต:อเนื่อง

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร โดยมีรองคณบดีฝwายการศึกษาเปLน
ประธานเปLนผู=รับผิดชอบและบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เปLนผู=กํากับ ดูแล ให=
คําแนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายให=แก:คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีหน=าที่ดําเนินการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวม
ข=อมูล และประเมินผลสําหรับใช=ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปCอย:างต:อเนื่อง
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
คณะสัตวแพทยศาสตรจัดสรรงบประมาณประจําปCทั้งงบประมาณแผ:นดินและเงินรายได=เพื่อใช=ในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอย:าง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบรรยาย การฝyกปฏิบัติการ และฝyกปฏิบัติงานในคลินิก และสร=าง
สภาพแวดล=อมให=เหมาะสมกับการเรียนรู=ด=วยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู5เดิม
มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปCที่ ๑ มีห=องเรียน
ห=องปฏิบัติการ และสํานักหอสมุดซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต:าง ๆ ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปCที่ ๒ – ๖ คณะสัตวแพทยศาสตรมีความพร=อมในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
(๑) ห=องเรียน ห=องปฏิบัติการ ห=องฝyกทักษะทางคลินิก สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
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(๒) โรงพยาบาลสัตวประศุอาทรและโรงพยาบาลปศุสัตวและสัตวปwาปศุปาลัน ซึ่งให=บริการรักษา
สัตวเลี้ยง สัตวปศุสัตวและสัตวปwา สําหรับการศึกษาและฝyกปฏิบัติ
(๓) เครื่องมือและอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน เช:น อุปกรณโสตทัศน กล=อง
จุลทรรศน คอมพิวเตอร
(๔) ห= องสมุ ด และศู น ยสนเทศซึ่ งมี ตํ าราทางการสั ต วแพทยและฐานข= อมู ล สํ าหรับ การสื บ ค= น
ความรู=ทางการแพทยและสัตวแพทย สําหรับการศึกษาค=นคว=าของนักศึกษา
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(๑) คณะสัตวแพทยศาสตรจัดสรรงบประมาณประจําปC เพื่อพิจารณาการจัดซื้อหนังสือและตําราที่
เกี่ยวข=อง เพื่อการบริการสําหรับอาจารยและนักศึกษาในการค=นคว=า และให=อาจารยผู=สอนมีส:วนร:วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ วารสารทางวิชาการ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปLนในการเรียนการสอน และให=จัดตั้ง
งบประมาณเมื่อมีความจําเปLนจะต=องจัดหาทรัพยากรอื่นเพิ่มเติม
(๒) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑตลอดจนอุปกรณทางการแพทยเพื่อเพิ่มเติมหรือ
ทดแทนในส:วนที่เสื่อมสภาพ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(๑) มี ก ารสํ า รวจความต= อ งการทรั พ ยากรสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนเปL น ประจํ า ทุ ก
ปCงบประมาณ
(๒) มีการประเมินความพึงพอใจของผู=ใช=ทรัพยากรด=านการเรียนการสอนครบทุกด=าน ได=แก:
ห=องสมุด ห=องบรรยาย ห=องปฏิบัติการ คลินิก อุปกรณโสตทัศนูปกรณ แล=วนําผลการประเมินมาจัดเตรียม
ทรัพยากรให=เพียงพอ
๓. การบริหารคณาจารย?
๓.๑ การรับอาจารย?ใหม5
มีการคัดเลือกอาจารยใหม:เปLนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
๓.๒ การมีส5วนร5วมของคณาจารย?ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผู=รับผิดชอบหลักสูตร และผู=สอน จะต=องประชุมร:วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผล และให=ความเห็นชอบการประเมินผลทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมข=อมูลเพื่อเตรียมไว=สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให=บรรลุเป}าหมายตามหลักสูตร และได=บัณฑิต
เปLนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
๓.๓ การแต5งตั้งคณาจารย?พิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําหนดนโยบายการแต:งตั้งอาจารยพิเศษไว=ดังนี้
(๑) ไม:มีอาจารยประจําที่มีความรู=และหรือประสบการณตรงกับการสอนหัวข=อนั้น
(๒) เปLนการสอนหัวข=อที่ต=องการให=นักศึกษามีโอกาสได=เรียนรู=เพื่อเพิ่มเติมประสบการณให=มี
ความหลากหลายมากขึ้น
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(๓) เปLนการฝyกประสบการณวิชาชีพในภาคสนาม ซึ่งจําเปLนต=องมีอาจารยพิเศษซึ่งปฏิบัติงาน
ประจําอยู:ในสถานที่ฝyกงานแห:งนั้นร:วมทําหน=าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5ง
มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ บุ คลากรให= ค รอบคลุ ม ภาระหน= า ที่ ที่ ต= อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรก:อนรับเข=าทํางาน
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู.เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให=มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู= สร=างเสริมประสบการณในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ หรือหน:วยงานให=เกิดการพัฒนาอย:างต:อเนื่องโดยการอบรม
ดูงาน ทัศนศึกษา
๕. การสนับสนุนและการให.คําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การให.คําปรึกษาด.านวิชาการและอื่นๆแก5นักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตรมีการแต:งตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการให=แก:นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และวางแผนสําหรับอาชีพ และการใช=ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาต=องกําหนดชั่วโมง
ให=คําปรึกษา (office hours) เพื่อให=นั กศึกษาเข=าปรึกษาได= นอกจากนี้ ยังมีอาจารยที่ ปรึกษาชมรมเพื่อให=
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก:นักศึกษา
๕.๒ การอุทธรณ?ของนักศึกษา
นักศึ กษาที่ ต= องการอุ ทธรณหรือมี เรื่องร=องเรีย นทั้งเรื่องทั่ วไปหรือผลการประเมิน สามารถติด ต: อ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ทําหน=าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ
๖. ความต.องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิต
(๑) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางด=านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ ภูมิภาค และ
โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท=องถิ่น และประเทศ
(๒) ให=มีการสํารวจความต=องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิตก:อนการปรับปรุง
หลักสูตร

๕๔

มคอ. ๒

๗ ตัวบ5งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวบ5งชี้ผลการดําเนินงาน

สอดคล.องกับการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ภายนอก
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X
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X

X

X

X

X
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X

X
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X
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X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอย:างน=อยร=อยละ

๘๐ มี ส: ว นร: ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๒ ที่ สอด คล= อ งกั บ กรอบ มาต รฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓ ) มี ร ายละเอี ย ดของกระบ วนวิ ช า และ
รายละเอี ย ดของประสบการณภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔ (ถ=ามี) อย:างน=อยก:อน
การเปZ ด สอนในแต: ล ะภาคการศึ ก ษาให= ค รบทุ ก
กระบวนวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวน
วิ ช า แ ล ะ ราย งาน ผ ล ก ารดํ าเนิ น ก ารข อ ง
ประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. ๕ และ
มคอ. ๖ (ถ= ามี ) ภายใน ๓๐ วัน หลั งสิ้ น สุด ภาค
การศึกษาที่เปZดสอนให=ครบทุกกระบวนวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปC
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู= ที่ กํ า หนดใน มคอ. ๓
และ มคอ. ๔ (ถ=ามี) อย:างน=อย ร=อยละ ๒๕ ของ
กระบวนวิชาที่เปZดสอนในแต:ละปCการศึกษา
(๗) มีการพั ฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรี ย นรู= จ ากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ. ๗ ปCที่แล=ว
(๘) อาจารยใหม:ทุกคนได=รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด=านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุก คนได= รับ การพั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย:างน=อยปCละ ๑ ครั้ง

X

X

๕๕

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

X

๒๕๖๐

(๑๐) จํ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการ
สอนได=รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม:
น=อยกว:าร=อยละ ๕๐ ต:อปC
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปCสุดท=าย
และบัณฑิตใหม:ที่มีต:อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม:
น=อยกว:า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิตที่มีต:อ
บัณ ฑิ ตใหม: เฉลี่ ยไม:น= อ ยกว:า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
(๑๓) นักศึกษามีงานทําภายใน ๑ ปC หลังสําเร็จ
การศึกษาไม:ต่ํากว:าร=อยละ ๙๕
(๑๔) บัณฑิตที่ได=งานทําได=รับเงินเดือนเริ่มต=นไม:
ต่ํากว:าเกณฑที่ ก.พ. กําหนด ร=อยละ ๙๕

๒๕๕๙

ตัวบ5งชี้ผลการดําเนินงาน

สอดคล.องกับการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ภายนอก

๒๕๕๘

มคอ. ๒

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ?การสอน
(๑) มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหา
จุดอ:อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผู=สอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนให=เหมาะสม โดยอาจารย
แต:ละท:าน
(๒) มีการประเมินผลการเรียนรู=ของนักศึกษาโดยการสอบข=อเขียนและสอบปฏิบัติ
(๓) วิเคราะหเพื่อหาจุดอ:อนและจุดแข็งในการเรียนรู=ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธการสอนให=
เหมาะสมกับนักศึกษาโดยอาจารยแต:ละท:าน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย?ในการใช.แผนกลยุทธ?การสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใช=แผนกลยุทธการสอน ประกอบด=วย
(๑) อาจารยผู= สั งเกตการณเข= าฟz งการสอน ประเมิ น ความเหมาะสมของเนื้ อหาและสื่ อการสอนที่
อาจารยผู=สอนจัดเตรียม รวมทั้งความสามารถในการกระตุ=นความสนใจของนักศึกษา และทักษะในการสอน
การใช=สื่ออุปกรณ ความตรงต:อเวลา การเปZดโอกาสให=นักศึกษาได=ซักถาม

๕๖

มคอ. ๒

(๒) การให= นั กศึ ก ษาซึ่ งเข= า ฟz งการสอนประเมิ น ความสามารถในการถ: า ยทอดของอาจารยผู= ส อน
คุณภาพของสื่อและอุปกรณที่ ใช=ในการสอน ความสามารถในการกระตุ=นเร=าความสนใจให=ติดตามบทเรียน
ความตรงต:อเวลา การเปZดโอกาสให=ซักถาม
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาปCสุดท=าย
๒.๒ ประเมินโดยอาจารยผู=สอน
๒.๓ ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
๒.๔ ประเมินโดยผู=ใช=บัณฑิต/ผู=มีส:วนได=เสียอื่น ๆ
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรนั้นจะดําเนินการเปLนประจําทุกปCการศึกษา โดย
ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบ:งชี้ที่ระบุไว=ในหมวดที่ ๗ ข=อ ๗
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
เมื่อสิ้นสุดปCการศึกษา และได=ผลการประเมินการดําเนินงานในข=อ ๓ แล=ว คณะกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนจะนําข=อมูลมาพิจารณาปรับปรุงแก=ไข หากปzญหาที่พบสามารถแก=ไขได=โดยการปรับปรุงลําดับการ
สอน เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณการสอน การประเมินผล และไม:กระทบต:อ
คําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน:วยกิต อาจารยผู=รับผิดชอบสามารถปรึกษาหารือกับอาจารยผู=สอนดําเนินการ
ปรับปรุงได= หากมีผลกระทบให=พิจารณานําเสนอการปรับปรุงเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก:อนดําเนินการ
สําหรับการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให=มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล=องกับความต=องการของผู=ใช=บัณฑิต
และสังคมนั้น จะดําเนินการเมื่อใช=หลักสูตรไปแล=ว ๖ ปC

๕๗

มคอ. ๒

ภาคผนวก ก. คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ5มวิชามนุษยศาสตร? สังคมศาสตร?
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/ วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สั ม พั น ธระหว: า งพฤติ ก รรมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องจิ ต ใจ ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะหสั ง เคราะหอย: า งมี
วิจ ารณญาณ คุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค การวิ เคราะหเหตุ ปz จ จั ย และผลกระทบของเหตุ การณ/
สถานการณ/ ปz ญ หา และการสั งเคราะหแนวทางแก= ไข ป} อ งกั น ปz ญ หา หรื อ ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเหตุ ก ารณ/
สถานการณ เพื่อคุณประโยชนต:อตนเอง ผู=อื่น และสังคม การประยุกตความรู=เพื่อเสนอแนวทางแก=ไขปzญหา
กรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other
vocational/specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking;
the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of
events/situations/problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements
in those events/situations to benefit individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข=องกับสถานการณ/ เหตุการณ/ ปzญหาที่สําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุปzจจัยและผลกระทบของเหตุการณ/ สถานการณ/ ปzญหา
และการสังเคราะหแนวทางแก=ไข ป}องกันปzญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ/ สถานการณ เพื่อ
คุณประโยชนต:อตนเอง ผู=อื่น และสังคม การประยุกตความรู=เพื่อเสนอแนวทางแก=ไขปzญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events/ situations/ major problems of the
Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in
historical, political and public administration systems; the economic and health systems,

๕๘

มคอ. ๒

etc.; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those
events/ situations to benefit individuals and their community; and the application of
knowledge to solve the problems of case studies
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
มนุษยภาพในอดีต ปzจจุบัน และอนาคต เหตุการณ/ สถานการณ/ ปzญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สําคัญ
ทางด=านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหเหตุปzจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ/ สถานการณ/ ปzญหา และการสังเคราะหแนวทางแก=ไข ป}องกันปzญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ / สถานการณ/ เพื่อคุณประโยชนต:อตนเอง ผู=อื่น และสังคม การประยุกตความรู=
เพื่อเสนอแนวทางแก=ไขปzญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events/ situations/ problems in relation to
the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the
sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems;
synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ situations to
benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies
๒. กลุ5มวิชาภาษา
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
ศิลปะการใช=ภาษาไทย ทักษะการใช=ภาษาไทยในด=านการพูด การฟzง การอ:าน การเขียน และการคิด
เพื่อการสื่อสารได=อย:างถูกต=องเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking
skills for accurate and appropriate communication

๕๙

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
LAEN 103
English Level 1
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
โครงสร= า ง ไวยากรณ และศั พ ทภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข= อ งกั บ การใช= ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟzง พูด อ:าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธในการ
อ:านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟzงเพื่อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้น
เรียนระดับบทสนทนา
English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use,
dealing with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104
English Level 2
3 (2-2-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
คําศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใช=ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปzจจุบัน ทักษะการสนทนาใน
กลุ:มย:อย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณต:าง ทักษะการเขียนในระดับย:อหน=า และเนื้อหาการอ:านและ
การฟzงเรื่องต:างๆ
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; simulations in various situations; writing practice at a
paragraph level; and reading and listening from various sources
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105
English Level 3
3 (2-2-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
กลยุ ท ธที่ สํ า คั ญ ในทั ก ษะการใช= ภ าษาทั้ ง สี่ การอ: า นและการฟz ง จากแหล: ง ต: า งๆ การพู ด ใน
ชีวิตประจําวัน และการเขียนระดับย:อหน=าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย:อย คือ ไวยากรณ การออกเสียง
และคําศัพท เน=นภาษาอังกฤษที่ใช=ในชีวิตประจําวันและการอ:านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources,
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including subskills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in
academic reading and issues that enhance students world knowledge.

๖๐

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106
English Level 4
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
บู ร ณาการทั กษะภาษาอั งกฤษ โดยการฝy กอ: า นข: า ว บทความวิ จั ย ความคิ ด เห็ น และเนื้ อหาทาง
วิชาการ เพื่อความเข=าใจและคิดอย:างวิเคราะห จากแหล:งต:างๆโดยเน=นประเด็นซึ่งช:วยให=นักศึกษารู=เกี่ยวกับ
สั งคมโลก ฝy กการฟz งข: าว การบรรยายและสุ น ทรพจนจากสื่ อมั ล ติ มีเดี ย และอิ น เตอรเน็ ต การสนทนาใน
สถานการณต:างๆ รวมทั้งการฝyกพูดในที่ชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝyกการเขียนเรียงความ
รูปแบบโดยใช=การอ=างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝyกทักษะย:อย เช:น ไวยากรณ การออกเสียงและ
คําศัพทในบริบทที่เหมาะสม
Integrating four English skills by practicing reading news, research articles,
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various
sources focusing on the issues that enhance students’ world knowledge; listening to news,
lecture, and speech via multimedia and the Internet; making conversations in various
situations including speaking in public, giving oral presentations and making simulations; and
writing essays in various types using citations and references; also practicing sub-skills such
as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context
ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒ (๑-๒-๓)
LAEN 262
Listening and Speaking for Communication
2 (1-2-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
การฝyกฝนทักษะการฟzงและการพูดในสถานการณต:าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การอภิปราย วัจนกรรม
การตีความและวิเคราะหข=อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ:านข=อความทางวิชาการ ข:าวสาร
รายงานข=อมูลจากแหล:งต:างๆ
Practicing listening and speaking in everyday life situation; discussion; speech acts;
interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading academic issues,
news, and reports from various sources

๖๑

มคอ. ๒

๓. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร?
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ
SCBI 113
Essential Biology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค เซลลและพลังงาน การ
สื่อสารของเซลล หลักการสืบทอด พันธุศาสตรของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข=อง เช:น รีคอมบิแนนต
ดี เอ็ น เอ การบํ า บั ด ทางพั น ธุ ศ าสตรและกระบวนการจุ ล ภาคดี เ อ็ น เอ กลไกและวิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย
นิเวศวิทยา ประชากร ปzญหาสิ่งแวดล=อมโลก และการอนุรักษ
Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell
communication, principles of inheritance, microbial genetic and modern techniques (such as
recombinant DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of evolution and
human evolution, ecology, population, environmental world problems, and conservation
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 112
General Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
โครงสร=างอะตอม พันธะเคมี แกœส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด อุณหพลศาสตรเคมี
จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ}าเคมี ตารางธาตุปzจจุบัน
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids,
chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria,
electrochemistry, the present periodic table.
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 121
Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทคม ๑๑๒
โครงสร=างโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย การเรียกชื่อ
และสเตอริโอเคมี การสังเคราะหและปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน อะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน สารเฮไลด แอลกอฮอล ฟCนอล อีเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก อนุพันธกรดคาร
บอกซิลิกอะมีน
Molecular structure and classification of organic compounds, reactions of organic
compounds, nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkanes,

๖๒

มคอ. ๒

cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers,
aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 159
Elementary Physics for Health Science
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
กลศาสตร อุณหภูมิและความร=อน ของไหล คลื่น เสียงและการได=ยิน ทัศนศาสตรและการมองเห็น
ไฟฟ}าและแม:เหล็กเบื้องต=น กลศาสตรควอนตัมเบื้องต=น ฟZสิกสอะตอม ฟZสิกสนิวเคลียรและกัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and
visualization, basic electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear
physics and radioactivity
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182
Statistics for Health Science
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
แนวคิดความน:าจะเปLนและการแจกแจงความน:าจะเปLนและการประยุกตกับเหตุการณต:างๆ การแปล
ความค: า สถิ ติ สถิ ติ พ รรณนา การซั กตั วอย: างเพื่ อให= ได= ตั ว แทนที่ ดี ของประชากรและการนํ าไปใช= ในการ
ประมาณค:าและการทดสอบสมมุติฐาน
Concepts and applications of probability and probability distributions in various
events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good
representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ5มพื้นฐานวิชาชีพ
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
SCBI 102
Biology Laboratory I
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
ปฏิบัติการการใช=กล=องจุลทรรศน โครงสร=างและหน=าที่ของเซลล เนื้อเยื่อพืชและสัตว การแบ:งเซลล
พันธุศาสตรและการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division,
genetics and natural selection, ecology, and behavior
๖๓

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
SCBI 104
Biology Laboratory II
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
ทักษะการจัดหมวดหมู:ของพืชและสัตว ทั้งสัตวที่ไม:มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร=าง
เซลลสืบพันธุ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของร:างกาย การไหลเวียนเลือด
Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction
and development; nervous system and control of body function; circulatory system
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 123
Process of Life
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทชว ๑๑๓
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการของชีวิตของพืชรวมถึงอาหารของพืช การลําเลียง ภาวะ
ธํารงดุล การสืบพันธุและการเจริญ กระบวนการของชีวิตของสัตวรวมถึงการสืบพันธุ การเจริญ การควบคุม
ต:อมไร=ท:อ การส:งสัญญาณประสาท การควบคุมประสาท และการรับความรู=สึก การป}องกันภายใน การ
แลกเปลี่ยนกœาซ การลําเลียงภายใน และการย:อยอาหาร
Diversity of life, life processes in plants nutrition, transport, homeostasis,
reproduction and development, life processes in animals including reproduction,
development, endocrine regulation, neural signaling neural regulation, sensory reception,
internal defense, gas exchange, internal transport and digestion.
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 119
Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน วทคม ๑๑๒
การทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรียเบื้องต=น ได=แก: ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสําคัญ การเตรียม
สารละลายและการไทเทรต กฏอัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยเทคนิคทางแสง การ
จํ า แนกสารอิ น ทรี ย ตามการละลาย การใช= แบบจํ า ลองศึ ก ษาสเตอริ โอเคมี ของสารอิ น ทรี ย ปฏิ กิริ ย าของ
ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟCนอล แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก และเอ
มีน
Experiments of general chemistry and basic organic chemistry include determinations
of scientific errors, significant numbers, precision and accuracy, preparation of solution and
titration, rate of reaction, chemical equilibria, quantitative analysis using spectroscopy,
solubility classification, use of models to study stereochemistry of organic substance,
๖๔

มคอ. ๒

reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and
ketones, reactions of carboxylic acids and derivatives, reactions of amines
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธสามัญขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 162
Calculus and Introduction to Ordinary
3 (3-0-6)
Differential Equations
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
ตัวแปรเชิงซ=อน การแนะนําสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธเชิงเส=นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธไม:เชิงเส=นอันดับหนึ่ง การประยุกตสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส=นอันดับสอง การประยุกตสมการ
อันดับสอง สมการเชิงเส=นอันดับสูง
Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order
differential equation, nonlinear first order differential equations, applications of first order
equations, linear second order equations, applications of second order equations, high order
linear equations
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
SCPY 110
General Physics Laboratory
1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
การทดลองฟZสิกสพื้นฐานที่เกี่ยวข=องกับหลักสูตรฟZสิกสที่นักศึกษาแต:ละคณะกําลังศึกษา
Basic physics experiments relating to physics curriculums taught to the first year
students in each faculty
สพปส ๒๐๐
VSPA 200

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๑
๑ (๐-๒-๑)
Clinical Problem Solving and Integration of
1 (0-2-1)
Veterinary Science I
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สหสัมพันธโครงสร=างและหน=าที่ของระบบอวัยวะในร:างกายสัตว พฤติกรรม การจับบังคับ โภชน
ศาสตรสัตว พันธุกรรม การเลี้ยงและการผลิตสัตว กรณีศึกษาด=านสัตวเลี้ยง ปศุสัตว สัตวน้ํา สัตวปwาและสัตว
เลี้ยงชนิดพิเศษ
Correlation between structures and functions of animal organ systems, behavior,
restraint, nutrition, genetics and breeding, livestock production, case study in companion,
livestock, aquatic, wildlife, and exotic animals
๖๕

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 210
Principles of Livestock Production
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
หลักการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง สุกร และสัตวปCก พันธุสัตว การคัดพันธุ การปรับปรุงพันธุ การจัดการ
รูปแบบการเลี้ยง การจัดการโรงเรือน การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว การควบคุมบังคับสัตว อาหารและการให=
อาหาร การดูแลสุขภาพและป}องกันโรค การสุขาภิบาลในฟารม ในเชิงธุรกิจการเลี้ยงสัตว การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข=ามาใช=ในระบบการผลิต ความรู=พื้นฐานในการเรียนทางด=านปศุสัตวคลินิก
Principles of livestock ruminants, swine and poultry production, animal breeding,
breeding selection, breeding improvement, rearing management, housing management,
animal labeling, animal restraint, feed and feeding, animal diseases and health management,
farm sanitation, economics livestock production, information technology application for
livestock production, and basic knowledge for clinical study in livestock animals
สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตวเลี้ยง
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 211
Companion Animals Care
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
ชนิ ด และพั น ธุ ของสั ต วเลี้ ย ง การเลื อกซื้ อ สั ต วเลี้ ย ง การดู แ ลสุ ข ภาพ การจั ด การด= า นโภชนาการ
สุขอนามัย การสืบพันธุ การปฐมพยาบาล การควบคุมและป}องกันโรคทั่วไป
Pet animal breeds, choosing the right pet, general health care, housing, grooming,
nutritional management, reproduction, first aid, and preventive health care
สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพสัตว
๓ (๒-๓-๕)
VSPA 212
Animal behavior, Restraint, and Welfare
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
พฤติกรรมสัตวและความผิดปกติ หลักการเรียนรู=ของสัตว การจับบังคับสัตวอย:างถูกวิธี การฝyกสัตว
การจัดการและการป}องกันปzญหาพฤติกรรม และหลักการสวัสดิภาพสัตว
Animal behavior and its abnormalities, animal learning principles, restraint and
handling, training, management and prevention of behavioral problems, and animal welfare

๖๖

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
๓ (๓-๐-๖)
VSPA 213
Animal Genetics and Breeding Improvement
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
หลักพันธุศาสตรทั่วไปของสัตว สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุศาสตรประชากร พันธุศาสตรเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ระบบการคัดเลือก ผลตอบสนองต:อการคัดเลือก พารามิเตอรทางพันธุศาสตร การผสม
พันธุ การใช=เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ การปรับปรุงพันธุสัตวและการนําไปใช=
Introduction to animal genetics, statistics in animal breeding, population genetics,
qualitative and quantitative genetics, genetic parameters, selection methods, response to
selection, mating system, biotechnology in animal breeding, and animal breeding in practice
สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตรสัตว
๓ (๒-๓-๕)
VSPA 214
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๔
โภชนศาสตรสัตว โภชนาการและระบบการย:อยอาหารของสัตวเปรียบเทียบ การจําแนกประเภท
โภชนะและสุขภาพสัตว วัตถุดิบอาหารสัตวและการเลือกใช= การประเมินการใช=ประโยชนวัตถุดิบอาหารและ
โภชนะ การประเมินความต=องการโภชนะ ปzจจัยที่มีผลต:อการกินได= สารยับยั้งการใช=โภชนะในอาหารสัตว
มาตรฐานการให=อาหารและการให=ผลผลิต หลักการคํานวณและการสร=างสูตรอาหารในสัตวไม:เคี้ยวเอื้องและ
เคี้ยวเอื้อง การเตรียมวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสัตว การควบคุมเชิงคุณภาพของโรงงานอาหารสัตว โรค
ทางโภชนาการ การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว สัมมนางานวิจัยโภชนศาสตรสัตว
Animal nutrition, nutrition and comparative animal gastrointestinal tracts, nutrients
classification and animal health, feedstuffs and its use, determination of feed and nutrient
utilization, determination of animal nutrient requirement, factors affecting feed
consumption, inhibitory factors in feedstuffs, nutritional disorders, feeding standard and
productivity, feed formulation concept for non-ruminants and ruminants, feed preparation
and processing, feed quality control of feed mill, feed proximate analysis, and animal
nutrition research seminar
สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
๕ (๓-๖-๘)
VSPA 220
Body Structure and Function I
5 (3-6-8)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓
คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร การใช=กล=องจุลทรรศน สรีรวิทยาระดับเซลล จุลกายวิภาคศาสตร
พื้นฐาน สรีรวิทยาของกล=ามเนื้อ
๖๗

มคอ. ๒

Embryology, gross anatomy, microscopic practice, cell physiology, basic histology,
and muscle physiology
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 221
Body Structure and Function II
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓
คัพภะวิทยา มหกายวิภ าคศาสตรเปรียบเที ยบ จุลกายวิภ าคศาสตร สรีรวิทยาของระบบประสาท
อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบน้ําเหลือง
Embryology, comparative anatomy, histology and physiology of the nervous, special
sense, cardiovascular, and lymphatic systems
สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓
๕ (๔-๓-๗)
VSPA 222
Body Structure and Function III
5 (4-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑
คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบ จุลกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ระบบทางเดินอาหาร
ต:อมไร=ท:อและระบบสืบพันธุ
Embryology, comparative anatomy, histology and physiology of the gastrointestinal,
endocrine, and reproductive systems
สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 223
Body Structure and Function IV
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑
คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบ จุลกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาของระบบขับถ:าย
ปzสสาวะ และระบบทางเดินหายใจ ดุลกรด-ด:าง การปรับอุณหภูมิกาย โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย
สัตวน้ํา สัตวปCก สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ ม=า
Embryology, comparative anatomy, histology and physiology of the urinary and
respiratory systems, acid-base balance, thermoregulation, body structure and function of
aquatic animal, avian, exotic pet, and equine

๖๘

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย
VSPA 224
Veterinary Biochemistry
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๒๒๕
โครงสร=าง หน=าที่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข=องกับ น้ํา อิเล็กโทร
ไลต คารโบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม ไขมัน กรดนิวคลีอิก วิตามินและแร:ธาตุ เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา และชีวเคมีคลินิก
Structures, functions, physical and chemical properties, abnormality and related
diseases of water, electrolyte, carbohydrate, amino acid and protein, enzymes, lipid, nucleic
acids, vitamins and minerals, molecular biology techniques, and clinical biochemistry
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSPA 225
Laboratory of Veterinary Biochemistry
1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๒๒๔
ฝyกใช=เครื่องมือปฏิบัติการชีวเคมี พีเอช บัฟเฟอร การไตเตรท ทดสอบคุณสมบัติและวัดปริมาณของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ดีเอ็นเอ ไขมัน ครีเอตินีน ยูเรีย ฮีโมโกลบิน บิลิรูบิน และเอนไซมที่เกี่ยวข=องกับการ
ทํางานของตับ การทํางานของเอนไซม การสกัดแยกและวัดปริมาณดีเอ็นเอ และองคประกอบทางชีวเคมีของ
เซลล
Biochemical equipment practical handlings, pH, buffer, titration, qualitative and
quantitative determination of carbohydrate, protein, DNA, lipid, creatinine, urea,
hemoglobin, bilirubin, and hepatic enzymes, functions of enzyme, DNA extraction and
measurement, and cell biochemical components
สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 226
Integrated Veterinary Biochemistry
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๔ , สพปส ๒๒๕
อุณหพลศาสตร โซ:การขนส:งอิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน กระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คารโบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบไนโตรเจน ดีเอ็นเอ ความสัมพันธ และกระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม
บูรณาการองคความรู=ใหม:ที่เกี่ยวกับชีวเคมีทางสัตวแพทย

๖๙

มคอ. ๒

Thermodynamics, electron transport chain, oxidative phosphorylation, metabolism of
carbohydrate, lipid, and nitrogenous compounds, DNA, integration and regulation of
metabolisms, integrated of veterinary biochemistry knowledge
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๒๖๐ อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 260
Environmental and Occupational Health
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สาเหตุและปzญหาด=านมลภาวะแวดล=อม มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ํา พิษวิทยาสิ่งแวดล=อม
การจัดการสิ่งแวดล=อมในฟารมปศุสัตว การจัดการของเสียจากโรงพยาบาล และคลินิกสัตวแพทย กฏหมาย
และข=อกําหนดต:างๆ การประเมินความเสี่ยง ชีวอนามัยในวิชาชีพสัตวแพทย
Causes and effects of environmental polution, air pollution, water pollution,
environmental toxicology, farm environmental management, veterinary hospital and clinic
waste management, law and its regulation, risk assessment, and occupational health in
veterinary medicine
สพปส ๓๐๑
VSPA 301

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๒
๑ (๐-๒-๑)
Clinical Problem Solving and Integration of
1 (0-2-1)
Veterinary Science II
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สหสั มพั น ธโครงสร=างและหน=าที่ ของระบบอวัย วะในร:างกายสัต ว พฤติกรรม การจับ บั งคั บ โภชน
ศาสตรสัตว พันธุกรรม การเลี้ยงและการผลิตสัตว วิทยาภูมิคุ=มกัน เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา กรณี
ตัวอย:างศึกษาด=านสัตวเลี้ยง ปศุสัตว สัตวน้ํา สัตวปwาและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ
Correlation between structures and functions of animal organ systems, behavior,
restraint, nutrition, genetics and breeding, livestock production, immunology, pharmacology,
microbiology, parasitology, case study in companion, livestock, aquatic, wildlife, and exotic
animals

๗๐

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 302
Wildlife Ecology and Conservation
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
องคประกอบ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน สัตวปwาในประเทศไทย หลักการศึกษาประชากรสัตว
ปwา การประเมินผลความเสี่ยงของสถานภาพสัตวปwา โรคสัตวสู:คน การอนุรักษสัตวปwาในถิ่นอาศัย และนอก
ถิ่นอาศัย การใช=เทคโนโลยีชีวภาพและบทบาทของสัตวแพทยในการอนุรักษสัตวปwา
Composition and exchange of ecosystem cycle, wild animals in Thailand, principles
of wildlife population study, risk estimation of species survival, zoonoses, in situ and ex situ
wildlife conservation, biotechnology, and veterinary roles in wildlife conservation
สพปส ๓๐๕
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 305
Veterinary Research Methodology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
แนวความคิด ตรรกวิทยา และจรรยาบรรณด=านระเบียบวิธีวิจัย การตั้งสมมุติฐานงานวิจัย การใช=
สัตวทดลองเพื่อการวิจัย เครื่องมือที่ใช=ในการวิจัย เทคนิคการสุ:มตัวอย:าง ชีวสถิติ การศึกษาวิจัยเชิงสังเกต การ
วางแผนการทดลอง การศึกษาวิจัยทางคลินิก หลักการวิเคราะหข=อมูลทางสถิติ การใช=เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามค=นคว=าข=อมูล การรายงานและการเขียนรายงานวิจัย
Concepts, logic and ethics of research methodology, research hypothesis, animal use
for research, materials for research, sampling techniques, biostatistics, observational study,
experimental design, clinical research study, principles of data analysis, information
technology for data searching, research reporting, and writing for scientific paper
สพปส ๓๑๕
หลักการผลิตสัตวน้ํา
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 315
Principles of Aquatic Animal Production
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบการผลิตสัตวน้ําในเชิงธุรกิจ การสร=างฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการ
เรื่องน้ําสําหรับสัตวน้ํา คุณภาพน้ําและดินในการเลี้ยงสัตวน้ํา อาหารและการให=อาหาร หลักพันธุศาสตรสัตว
น้ํา การจัดการแพลงกตอนและสาหร:าย การเพาะเลี้ยงปลา กุ=ง หอย กบ ตะพาบน้ํา และจระเข=
Principles of aquaculture, business in aquatic animals production, soil and water
management, aquatic animal nutrition, genetics in aquatic animal, plankton and algae
management, cultures of fish, shrimp, mollusk, frog, soft-shelled turtle, and crocodile

๗๑

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๓๑๖
การจัดการสัตวทดลอง
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 316
Laboratory Animal Management
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
จรรยาบรรณการใช=สัตว สวัสดิภาพสัตว ทางเลือกอื่นในวิทยาศาสตรสัตวทดลอง คุณภาพสัตวทดลอง
การสืบสายพันธุและการเพาะขยายพันธุ ระบบการจัดการและการป}องกันการติดเชื้อในการเลี้ยงสัตวทดลอง
ข=อมูลจําเพาะของสัตวทดลองประเภทสัตวฟzนแทะ และกระต:าย การดูแลสัตวระหว:างการวิจัย ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข=อง
Ethics, welfare and alternative in laboratory animal science, laboratory animal
quality, heritability and production, management and preventive health care in laboratory
animal, the species specific of rodents and rabbits, standard animal care during
experimentation, occupational health and safety
สพปส ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม
๑ (๐-๓-๑)
VSPA 317
Field Practice
1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
การประยุกตความรู=สู:การปฏิบัติในปศุสัตว สุนัข แมว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ สัตวสวนสัตวและสัตวปwา
การเลี้ยงสัตวและการจัดการ การสังเกตพฤติกรรมปกติของสัตว การบังคับสัตว
Practically apply the knowledge and skills in livestock, dog, cat, exotic, zoo and
wildlife animals, husbandry and management, observing normal behavior of animals, and
animal handling
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 327
Principles of Veterinary Pharmacology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๓, สพปส ๒๒๖
หลักการพื้นฐานของเภสัชวิทยาสัตวแพทย ความสําคัญและคําอธิบายของวิชาเภสัชวิทยา คุณสมบัติ
ของยาและรูป แบบเภสั ช ภั ณ ฑ เอกสารกํ ากั บ ยา เภสัช ตํ ารับ วิธีการนํ ายาเข=าสู: ร:างกายสั ต ว หลักการและ
ข= อพิ จ ารณาการใช= ย า ข= อ กํ า หนดและการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑยา หลั กการของเภสั ช จลนศาสตรและเภสั ช
พลศาสตร ปฏิกิริยาระหว:างยา ความแปรปรวนของการตอบสนอง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา วิตามิน
อาหารเสริม สารต=านอนุมูลอิสระ สารน้ําและอิเล็กโทรไลต เภสัชพันธุศาสตร พันธุกรรมบําบัด และหัวข=อ
ปzจจุบันทางเภสัชวิทยา
Principles of veterinary pharmacology; the importance and description of
pharmacology, pharmaceutical dosage forms and regimens, leaflet, pharmaceutical
๗๒

มคอ. ๒

formulations, routes of drug administration, concept and rationale use of drugs, drug
regulations and authorities, principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics, drug
interaction, variation in drug responses, Good Manufacturing Practice (GMP), vitamins, feed
additives, antioxidants, fluid and electrolytes, pharmacogenomic, gene therapy, and current
topics in pharmacology
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 328
Veterinary Systemic Pharmacology
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๒๗, สพปส ๓๓๔
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยของยาที่ออกฤทธิ์ตามระบบประสาทอัตโนมัติ ประสาทส:วนกลาง หัวใจและ
หลอดเลือด ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ต:อมไร=ท:อ ยาระงับปวด ยาลดไข= ยาต=านการอักเสบชนิดไม:ใช:ส
เตียรอยด ออตาคอยสและสารต=านฤทธิ์ ยาต=านการอักเสบชนิดสเตียรอยด ยาออกฤทธิ์ต:อผิวหนังและดวงตา
ยาต=านจุล ชีพ หลักเกณฑการเลื อกใช= การตอบสนองและดื้ อยา ยาต=านเชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาฆ:าเชื้ อ
ภายนอก ยาเคมีบําบัด ยาออกฤทธิ์ต:อระบบภูมิคุ=มกัน ยาปรับพฤติกรรมสัตว และสมุนไพรทางสัตวแพทย
Veterinary pharmacology of systemic drugs including autonomic and central nervous,
cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, endocrine systems, analgesic, antipyretic, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, autacoids and antagonists, steroidal anti-inflammatory
drugs, dermatologic and ophthalmic drugs, antimicrobial agents, rationale use, susceptibility
and resistance of antimicrobials, antifungal, antiviral, anti-parasitic drugs, disinfectants,
antiseptic, and sterilants, chemotherapy, immune-modulating agents, animal behaviormodifying drugs, and veterinary herbal medicine
สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 329
Veterinary Toxicology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๖
หลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา กลไกพื้นฐานของการเกิดพิษ การประเมินความเปLนพิษของสาร
และการประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะหหาสารพิษทางห=องปฏิบัติการ หลักเบื้องต=นของการรักษา
อาการพิษในสัตว พิษวิทยาของสารกําจัดแมลง สารกําจัดศัตรูพืชและสัตวฟzนแทะ สารพิษจากเชื้อรา พิษจาก
พืชและสัตว พิษจากโลหะหนัก และสารพิษจากอุตสาหกรรม
Principles and concepts in toxicology, mechanisms of toxic injuries, classification of
toxic substances, toxic evaluation and risk assessment, laboratory analysis of toxic

๗๓

มคอ. ๒

substances, principles of poison treatment, toxicology of insecticides, pesticides,
rodenticides, plant and animal toxins, heavy metals, and industrial pollutants
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๔(๔-๐-๘)
4 (4-0-8)

สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 330
Veterinary Microbiology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทชว ๑๒๓
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๓๓๑, สพปส ๓๓๒
การจําแนก กายสัณฐานวิทยา โครงสร=าง สมบัติทางชีวเคมี การเจริญเติบโต ความสามารถ ในการก:อ
โรคของแบคที เ รี ย เชื้ อ รา และไวรั ส ในสั ต ว โรคที่ สํ า คั ญ ทางสาธารณสุ ข เทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย โรคใน
ห=องปฏิบัติการ การทําไร=เชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ และการเก็บตัวอย:าง
Classification, morphology, structure, biochemical properties, growth, and
pathogenicity of bacteria, fungi and virus in animals, diseases related to public health,
laboratory diagnostic technique, sterilization, aseptic technique and specimen collection
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 331
Veterinary Immunology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๓๓๐, สพปส ๓๓๒
ระบบภูมิคุ=มกัน การตอบสนองต:อสารก:อภูมิต=านทาน กลไกในการสร=างภูมิคุ=มกัน ภูมิคุ=มกันในการติด
เชื้อจุลชีพชนิดต:างๆ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ=มกันบริเวณพื้นผิว ภูมิคุ=มกันในลูกอ:อน โรคของระบบภูมิคุ=มกัน และ
วัคซีน
Immune system, immune response to antigen, mechanisms of immunity, immunity
to microbes, hypersensitivity, immunity at body surface, immunity in the fetus and newborn,
diseases of immune system, and vaccine
สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSPA 332
Laboratory of Veterinary Microbiology and Immunology 1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๓๓๐, สพปส ๓๓๑
การเก็บตัวอย:าง เทคนิคปลอดเชื้อ การจําแนกลักษณะ การเพาะแยกเชื้อ การทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของเชื้อจุลชีพ การทดสอบความไวของเชื้อต:อยาปฏิชีวนะ หลักการทางห=องปฏิบัติการในการวินิจฉัย
เชื้อจุลชีพ ปฏิบัติการทางภูมิคุ=มกันวิทยาสําหรับตรวจหาสารก:อภูมิต=านทาน และสารภูมิต=านทาน
๗๔

มคอ. ๒

Sample collection, sterilization, classification, culture, isolation and identification,
biochemical properties of microorganism, drug sensitivity, microbial laboratory diagnosis,
immunological assay for antigen and antibody detection
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)

สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 333
Veterinary Parasitology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทชว ๑๒๓
การจําแนกกายสัณฐานวิทยา และวงชีวิตของ หนอนพยาธิ โปรโตซัว และสัตวขาปล=องทางสัตวแพทย
พยาธิกําเนิด วิทยาการระบาด การตรวจวินิจฉัยปรสิตที่ทําให=เกิดโรคในสัตว การรักษา การป}องกัน และการ
ควบคุม
Classification morphology and life cycle of helminthes, protozoa and arthropods in
veterinary science, pathogenesis, epidemiology, diagnosis of parasites which cause diseases
in animal, treatment, prevention and control
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 334
Veterinary General Pathology
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนสพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๓
ศัพททางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย กลไกการบาดเจ็บ การเสื่อม การปรับตัวและการตาย ของเซลล
การอักเสบและการซ:อมแซมของเนื้อเยื่อ พยาธิวิทยาภูมิคุ=มกัน การรบกวนการไหลเวียนเลือด พยาธิวิทยาของ
โรคติดเชื้อ พยาธิวิทยาสิ่งแวดล=อมและพิษวิทยา พยาธิวิทยาทางโภชนาการ การเจริญของเซลลที่ผิดปกติ และ
การเกิดมะเร็ง
Terminology in veterinary pathology, mechanism of cell injury, degeneration,
adaptation and cell death, inflammation and tissue healing, immunopathology, circulatory
disturbance, infectious diseases, environmental and toxicopathology, nutritional pathology,
and neoplasia

๗๕

มคอ. ๒

๒. กลุ5มวิชาชีพ
๒.๑ กลุ5มวิชาชีพบังคับ
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 335
Veterinary Systemic Pathology
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๓๔
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะที่สัมพันธกับอาการทางคลินิกและวิการ
จากการชันสูตรซากในระบบไหลเวียนโลหิต ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร สืบพันธุ ประสาท อวัยวะรับสัมผัส
พิเศษ ผิวหนัง ขับถ:ายปzสสาวะ กระดูกและกล=ามเนื้อ ต:อมไร=ท:อ ระบบสร=างเม็ดเลือด
Pathological changes of cells, tissues, and various organ systems that correlate to the
clinical pictures and necropsy findings in cardiovascular, respiratory, digestive, reproductive,
nervous, special sense organs, integument, urinary, musculoskeletal, endocrine, and
hemopoietic systems
สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย
๓ (๒-๓-๕)
VSPA 436
Veterinary Clinical Pathology
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๓๕
การเก็บตัวอย:างเซลล เลือด อุจจาระ ปzสสาวะ ซีรั่ม น้ําไขสันหลัง และของเหลวอื่น ๆ ในร:างกาย การ
เก็บ รักษาตั วอย: าง การส: งตั ว อย: างไปยังห= องปฏิ บั ติ การ และการแปลผลการตรวจทางห= องปฏิ บั ติ การเพื่ อ
ประกอบการวินิจฉัยโรค
The collection of cells, blood, feces, urine, serum, cerebrospinal fluid and body fluid,
preparation and shipment of laboratory specimens, and interpretation of laboratory findings
สพวค ๔๐๖
บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย
๒ (๑-๓-๓)
VSCL 406
Integrated Veterinary Research Process
2 (1-3-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๐๕
การค= น คว= า รวบรวม วิ เคราะหและวิ จ ารณข= อ มู ล งานวิ จั ย การนํ า เสนอในรู ป แบบการทบทวน
วรรณกรรม บูรณาการสัมมนางานวิจัย การนําสถิติมาประยุกตใช=ในการวิเคราะหข=อมูล การตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบการทดลอง การเขียนและการนําเสนอเค=าโครงงานวิจัย จรรยาบรรณการใช=สัตวเพื่องานวิจัย
Data collection, analysis and criticism, literature review and presentation, integration
of research seminar, applied statistics for data analysis, hypothesis, experimental design,
research proposal writing and presentation, research ethics and animal welfare

๗๖

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตรทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 440
Principles of Veterinary Medicine
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๓๕
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓
หลักการพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว การสื่อสารกับเจ=าของสัตว การซักประวัติของสัตวปwวย
การตรวจร:างกายตามระบบต:าง ๆ การใช=เครื่องมือพื้นฐานทางอายุรกรรม
Principles of veterinary medicine, client communication, history taking, physical
examination and basic clinical manipulation
สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางการสัตวแพทย
๑ (๑-๐-๒)
VSCL 441
Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery
1 (1-0-2)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๒๘
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓
หลักวิสัญญีทางสัตวแพทย การระงับความเจ็บปวด การผ:าตัด การทําให=ปลอดเชื้อ การผูกเงื่อน การ
เย็บแผล การห=ามเลือด การรักษาและการหายของบาดแผล สารน้ําบําบัดทางศัลยกรรม การใช=อุปกรณเฉพาะ
ทางศัลยกรรมเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา
Principles of veterinary anesthesia, pain management, veterinary surgical procedures,
sterilization and disinfection, surgical tie and suturing, hemostasis, wound healing process
and treatment, fluid therapy in veterinary surgery, specific surgical instruments use for
diagnosis and treatment
สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
๒ (๑-๓-๓)
VSCL 442
Veterinary Diagnostic Imaging
2 (1-3-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๓๕
ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี การล=างฟZลม การแปลผลภาพรังสี
เทคนิคเบื้องต=นในการบันทึกด=วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการแปลผล การใช=เครื่องถ:ายเอกซเรยด=วยระบบ
คอมพิวเตอร การสร=างภาพเอ็มอารและรังสีบําบัดทางสัตวแพทย
Diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning, radiographic techniques,
radiographic interpretations, ultrasonic applications and interpretations, computed
tomography, magnetic resonance imaging and radiotherapy

๗๗

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSCL 443
Clinical Skill in Veterinary Science
1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๒๘, สพปส ๓๓๕
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๖
การซักประวัติ การตรวจร:างกาย การบันทึกข=อมูลสุขภาพของสัตวเลี้ยง การใช=เครื่องมือทางอายุร
กรรมและศัลยกรรม การผูกเงื่อน การเย็บแผล เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการวางยาสลบ การดูแลสัตวช:วงก:อน
ระหว:างและหลังวางยาสลบ และหัตถการที่สําคัญทางสัตวแพทย
History taking and physical examination in companion animals, medical record,
medical and surgical equipment practices, suture patterns, aseptic technique, anesthetic
technique, patient monitoring and clinical procedures
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ ๑
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 444
Theriogenology I
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๒
การทํางานของระบบสืบพันธุ การประเมินความสมบูรณพันธุ วงรอบการเปLนสัดและการตรวจการเปLน
สัด การล=วงตรวจอวัยวะสืบพันธุผ:านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุภายในด=วยคลื่นเสียงความถี่สูง
การตรวจวินิจฉัยการตั้งท=อง และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว และสัตวเลี้ยง
Function of reproductive system, breeding soundness examination, estrous cycle and
heat detection, rectal palpation, ultrasonography of reproductive organs, pregnancy
diagnosis, reproductive biotechnology in livestock and companion animals
สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ ๒
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 445
Theriogenology II
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๔๔
ปzญหาระบบสืบพันธุเพศผู=และเพศเมียในสัตวต:างชนิด ปzญหาการผสมไม:ติด การไม:แสดงอาการเปLน
สัด การคลอดยากและการแก=ไข การแท=ง ปzจจัยด=านอาหารและฤดูกาล การใช=ยาและฮอรโมนในการจัดการ
ทางระบบสืบพันธุ การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ
Male and female reproductive disorders in various species, repeat breeding, anestrus,
dystocia and correction, abortion, nutrition and seasonal effects, pharmacological and
hormonal use on reproduction, evaluation of reproductive performance

๗๘

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

สพวค ๔๔๖ ออรโทพีดิกสทางการสัตวแพทย
VSCL 446
Veterinary Orthopedics
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๓
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓
มหกายวิภาคประยุกตในออรโทพีดิกสทางสัตวแพทย ลักษณะการหัก กระบวนการเชื่อมของกระดูก
การตรวจวินิจฉัย วิธียึดกระดูกหัก การดูแลสัตวปwวย ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดในส:วนกระดูกและข=อต:อ
Applied anatomy of veterinary orthopedics, classification of bone fracture, bone
healing process, diagnostic and fixation methods, post-operative care, complications in
orthopedics
สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตวเล็ก
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 447
Clinical Problem Solving in Small Animal Medicine
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๒๘, สพปส ๓๓๕
อาการทางคลินิกอายุรศาสตรสัตวเล็กและการเรียนรู=จากปzญ หา แนวทางการวินิจฉัยโรค และการ
สื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical manifestations, problem-oriented approach in small animal medicine,
assessment and diagnostic plans and client communication
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 448
Small Animal Medicine I
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓
การให=สารน้ําบําบัด การวินิจฉัยและรักษา ภาวะไม:สมดุลของอิเล็กโทรไลต และกรดด:างในร:างกาย
การถ:ายเลือด การให=สารอาหารทางหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคในช:องปากและความผิดปกติของต:อม
น้ําลาย โรคทางทันตกรรม โรคผิวหนัง และโรคฮอรโมนที่เกี่ยวข=องกับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข=อ โรค
ทางระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคทางพฤติกรรม กรณีศึกษาสัตวปwวย และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Fluid therapy, electrolytes and acid-base imbalance, transfusion medicine, parenteral
nutrition, diagnosis and treatment of clinical problem of the hematology and immunology,
dentistry, opthalmology, dermatology and endocrinology related to skin diseases, oncology,
joint and neuromuscular disorders, behavior medicine, case study in small animals, and
client communication

๗๙

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 449
Small Animal Medicine II
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๘
การวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษา โรคระบบทางเดิ น อาหาร ตั บ ตั บ อ: อ น ต: อ มไร= ท: อ หั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ทางเดินหายใจ ไต และระบบขับถ:ายปzสสาวะ อายุรศาสตรโรคแมว โรคติดเชื้อในสุนัขและแมว เวชศาสตร
ป}องกัน การจัดการสัตวปwวยในภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษา และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Diagnosis and treatment of clinical problem of the gastroenterology, hepatology,
exocrine pancreas, endocrinology, cardiology, respiratory, nephrology, and urology, feline
medicine, canine and feline infectious diseases, preventive medicine, emergency medicine,
case study, and client communication
สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
๔ (๒-๖-๖)
VSCL 450
Small Animal Surgery
4 (2-6-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๓
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การฝyกปฏิ บัติหั ตถการ และการดูแลสัต ว
ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดเนื้อเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว
History taking, diagnostic procedures, therapeutic plans, surgical skills, post-operative
care and complications of soft tissue surgery in dogs and cats
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตรสุกร ๑
๓ (๓-๐-๖)
VSCL 456
Swine Medicine I
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๑๐, สพวค ๔๔๓
ระบบการผลิตสุกร การจัดการฟารมสุกร การจัดการโรงเรือน มาตรฐานฟารมสุกร สารต=องห=ามใน
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร เทคนิคการฝากเลี้ยงเพื่อลดและตัดปzญหาการแพร:โรค ปzญหาที่เกิดจากการจัดการ
ไม:เหมาะสม อาหารและน้ํ า โภชนาการ สารพิ ษจากเชื้อราที่ ปนเปŸ อนในอาหาร ระบบความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพในฟารมสุกร การกักกันโรคและการปรับสภาพสุกรในฟารม การเฝ}าระวังและติดตามโรค การรักษา
ควบคุมและป}องกันโรคในฟารมสุกร
Pig production system, farm management, prohibiting substances, cross-fostering
technique, inappropriate management on water and nutrition, mycotoxin, herd biosecurity,
isolation and acclimatization, health monitoring program, treatment, prevention and control
programs

๘๐

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๔๕๘ เวชศาสตรสัตวทดลอง
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 458
Laboratory Animal Medicine
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๑๖, สพวค ๔๔๓
จรรยาบรรณ แนวปฏิ บั ติ ในการใช= สั ต วทดลองตามมาตรฐานสากล การเขี ย นขอใช= สั ต วทดลอง
ชีววิทยาและโรคของสั ตวทดลอง การจัดการ การเฝ}าระวัง การวินิจ ฉัย การควบคุมโรค และการดู แลทาง
การแพทยโดยสัตวแพทย การระงับความเจ็บปวดและการวางยาสลบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
บุคลากร เทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติต:อสัตวทดลอง
Ethics and welfare, international standard and protocol writing for the laboratory
animal care and use, biology and diseases of laboratory animal, veterinary care, pain
management and anesthesia, occupational health and safety of personnel, basic techniques
and procedures in laboratory animals
สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 503
Economics and Management for Veterinary Profession 2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
เศรษฐศาสตรและการจัดการที่เกี่ยวข=องกับวิชาชีพสัตวแพทย องคประกอบของการจัดการและการ
บริหารงานฟารมและสถานพยาบาล การวางแผนดําเนินงาน การวิเคราะหอุปทาน วิธีการผลิตและแนวโน=ม
ด=านอุปสงค ตลาดและโครงสร=าง การวิเคราะหการลงทุน นโยบายของประเทศ และผลกระทบ และ
จรรยาบรรณของสัตวแพทยในธุรกิจปศุสัตวและสัตวเลี้ยง
Economics and management in veterinary profession, project management, industry
benchmarking, pricing strategies, inventory management, financial statements, demand,
supply, marketing and structure, investment analysis and government’s policy and affecting
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย
๑ (๑-๐-๒)
VSCL 504
Veterinary Ethics and Jurisprudence
1 (1-0-2)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
กฎหมายและความเปLนมาของกฎหมาย ความสัมพันธของกฎหมายกับสังคม องคการบัญญัติกฎหมาย
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข=องกับวิชาชีพสัตวแพทย จรรยาบรรณและองคกรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย สวัสดิภาพของสัตวในด=านศีลธรรม สังคมและกฎหมาย
Laws and history of laws, relationships between laws and social, lawmaker
organization, laws and acts related to veterinary professional, ethics, morals and organization
administrating veterinary professional, animal welfare in aspects of morals, social and laws
๘๑

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๕๕๑ เวชศาสตรม=า
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 551
Equine Medicine
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๒
การจัดการฟารมม=า เทคนิคปฏิ บัติในการตรวจร:างกายม=า การหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัย การ
รักษาและการป}องกันโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือดและท:อน้ําเหลือง ทางเดินอาหาร ภูมิคุ=มกัน
กล=ามเนื้อและโครงสร=างร:างกาย ขับถ:ายปzสสาวะ ผิวหนัง ประสาท ต:อมไร=ท:อ โรคตา โรคที่เกิดจากการให=
อาหารและการจัดการที่ไม:ถูกต=อง โรคติดเชื้อ โรคที่เกี่ยวข=องกับการเมแทบอลิซึม โรคในลูกม=าและม=าแก:
Equine farm management, physical examination, diagnostic procedures, treatment
and prevention on diseases of the respiratory, cardiovascular and lymph vessels,
gastrointestinal, immune, musculoskeletal, urinary, integument, nervous, and endocrine
systems, ophthalmic diseases, nutritional management, infectious diseases, metabolic
diseases, neonatal and geriatrics diseases
สพวค ๕๕๒ เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตวปwา
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 552
Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๑๒,สพวค ๔๔๙
สัตวปwา สัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ การจับบังคับ การเลี้ยง การจัดการสวนสัตว การจัดการ
พิเศษ พฤติกรรม การส:งเสริมพฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยสัตวปwา นิเวศวิทยา การฟŸนฟู
พฤติกรรม การคืนสู:ธรรมชาติ สุขภาพหนึ่งเดียว
Wild, zoo, and exotic animals, restraint, husbandry, zoo management, special
management, behavior, enrichment, biodiversity, wildlife research, ecology, rehabilitation,
reintroduction and one health
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตรสัตวปCก
๕ (๓-๖-๘)
VSCL 553
Avian Medicine
5 (3-6-8)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๑๐, สพปส ๒๒๓, สพปส ๔๓๖
ระบบการผลิต และการจัดการสัตวปCก ปzญหาที่เกิดจากการจัดการผิดพลาด ปzญหาโภชนาการ โรค
สําคัญ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป}องกัน การเฝ}าระวังและติดตามโรค และกรณีศึกษา
Poultry production and management systems, inappropriate management problems,
nutritional disorders, important diseases, diagnostic procedures, treatment, prevention,
surveillance, and monitoring and case study

๘๒

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๕๕๔ เวชศาสตรสัตวน้ํา
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 554
Aquatic Animal Medicine
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๒๒๓, สพปส ๓๑๕, สพปส ๔๓๖
การจัดการคุณภาพดินและน้ํา ระบบพยุงชีวิต ระบบภูมิคุ=มกัน การวินิจฉัย รักษาและควบคุม โรค
ปรสิต โรคติดเชื้อ และไม:ติดเชื้อ ปzญหาโภชนาการในปลา กุ=ง หอย เต:า และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา พิษวิทยาของ
สัตวน้ํา เทคนิคการบริหารยา การวางยาสลบและศัลยกรรมในปลา
Soil and water quality management, life support system, immunology, diagnosis,
treatment and control of parasitic disease, infectious and non-infectious diseases, nutritional
disorder in fish, shrimp, shellfish, turtle and amphibian, toxicology, drug administration,
general anesthesia and surgery in fish
สพวค ๕๕๕ เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
๖ (๔-๖-๑๐)
VSCL 555
Ruminant Medicine
6 (4-6-10)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๕
การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเชื้อ และไม:ติดเชื้อในระบบหัวใจและหลอดเลือด
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร กล=ามเนื้อและกระดูก ผิวหนัง ตา หัวนมและเต=านม ระบบสืบพันธุ ทางเดิน
ปzสสาวะ เมแทบอลิสม และโรคที่เกี่ยวข=องกับหลายระบบ สารพิษและภาวะขาดแคลนสารอาหารของโค
กระบือ แพะ แกะ การระงับความเจ็บปวดและศัลยกรรมในสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ:
Clinical examination, diagnosis and treatment of infectious and non-infectious
diseases in cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, muscoskeletal, skin, eye, mammary
gland, reproductive, urinary, metabolism and polysystemic diseases, feeding and related
diseases, parasitic diseases in ruminant and small ruminant, pain management, anesthesia
and surgery in large ruminants
สพวค ๕๕๗ เวชศาสตรสุกร ๒
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 557
Swine Medicine II
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๕๖
โรคทางระบบที่สําคัญ โรคติด เชื้อที่สําคัญ การจัดการสุ ขภาพและโปรแกรมวัคซีน การตรวจ การ
วินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรคทางอายุรกรรม การจับบังคับสุกรอายุต:างๆ ศัลยกรรม การชันสูตร และ
กรณีศึกษา

๘๓

มคอ. ๒

Systemic and infectious diseases, prevention, health control, and vaccination
programs, diagnostic procedures and treatment, medication programs, restraint and handling,
surgery, necropsy and case study
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพวค ๕๕๙ เวชศาสตรการผลิต
VSCL 559
Production Medicine
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
การจัดการผลผลิต และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม แพะ สัตวปCก และสัตวน้ํา โครงสร=างการผลิต
ข=อมูล การผลิต การจัดเก็บ ข=อมูล การเข=าเยี่ยมฟารม โปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับการจัดการฟารม การ
วิเคราะหข=อมูลและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพในระดับฝูง การสืบพันธุ และหรือ การผลิต การ
ควบคุมและป}องกันปzญหาที่เกี่ยวข=องกับการผลิต
Production and herd health management in pig, dairy cattle, goat, poultry and
aquatic animals, farm records, farm visit, farm management software, evaluation and analysis
of herd health management, reproduction and/or production, prevention and control
problems related to the production
สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 561
Food Safety I
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๓๐
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๕๖๒, สพวค ๕๖๓
สุขศาสตรและความปลอดภัยของอาหาร ความสําคัญและปzจจัยต:อการเจริญเติบโตของจุลินทรียใน
อาหาร อันตรายจากจุลินทรียและสารพิษที่ทําให=เกิดโรคอาหารเปLนพิษ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุล
ชีววิทยา อันตรายจากยาและสารเคมีที่ปนเปŸอนในอาหาร ปzญหาและการแก=ไขอันตรายที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย
ยาและสารเคมีในอาหารและผลิตภัณฑอาหารจากสัตว
Food hygiene and safety, importance and factors affecting growth of microorganisms
in food, biological hazard and its toxins related to food borne diseases, quality control,
testing, problems, and corrections on food microbiology, drug residues, and chemical hazard
contaminated in food and animal products

๘๔

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒
VSCL 562
Food Safety II
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๓๐
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๕๖๑, สพวค ๕๖๓
การสอบสวนโรคอาหารเปLนพิษ การปนเปŸอนจุลินทรียในอาหารทั้งก:อน ระหว:างและหลังการผลิต
การประเมินความเสี่ยง คุณภาพเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ต=อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร มาตรฐานและสุขศาสตรโรงพักสัตว โรงฆ:าสัตว โรงแปรรูปเนื้อสัตว ไข:และ
ผลิตภัณฑจากสัตว โรงแปรรูปนมและผลิตภัณฑจากนมตามหลักการ HACCP GMP และ ISO ที่เกี่ยวข=องในสุข
ศาสตรอาหาร คุณภาพและมาตรฐานน้ําที่ใช=ในโรงงานแปรรูปและการกําจัดของเสีย สุขาภิบาลในโรงฆ:าสัตว
โรงแปรรูปเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว การค=าระหว:างประเทศกับความปลอดภัยด=านอาหาร กฎหมายที่
เกี่ยวข=องและหน:วยงานที่ดูแลการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในระดับประเทศและนานาชาติ
Food borne investigation, contamination of microorganisms in pre-, during- and postfood processing, risk assessment, quality of meats and their products, hazard analysis and
critical control point (HACCP), good manufacturing practice (GMP), international organization
for standardization (ISO) with food hygiene for food industries, lairage, abattoir, meat
processing including egg, meat, milk, and dairy products, standard and quality of water used
in processing plants and waste disposal, cleaning and sanitation in abattoir, meat processing
and animal product plants, national and international law, and agencies responsible for food
quality and safety
สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร
๑ (๐-๓-๑)
VSCL 563
Laboratory of Food Safety
1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๕๖๑, สพวค ๕๖๒
เทคนิคการใช=อุปกรณและความปลอดภัยในห=องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
ตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารและน้ํา การปนเปŸอนสารเคมี สารพิษและยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวและ
คุณภาพน้ํานม มาตรฐานโรงฆ:าสัตว โรงงานแปรรูปเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว โรงงานแปรรูปนมและ
ผลิตภัณฑจากนม และห=องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
Equipment practical handlings and safety in food microbiology, food and water
quality, chemical toxic substances analysis, antibiotic residues contaminated in meats and
their products, milk quality analysis, standard of abattoir, meats, milk, and animal products
processing plants and food microbiology laboratory

๘๕

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพวค ๕๖๔ โรคสัตวสู:คน
VSCL 564
Zoonosis
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๓๓๐, สพปส ๓๓๓
นิยามของโรคสัตวสู:คน โรคอุบัติใหม:และอุบัติซ้ํา การประยุกตใช=แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว การจําแนก
โรคสัตวสู:คนตามชนิดสัตว อาชีวอนามัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัย การสื่อสารความเสี่ยง และ
บทบาทของสัตวแพทยต:อโรคสัตวสู:คน
Definition of zoonosis, emerging and re-emerging zoonoses, application of one health
concept, species oriented of zoonotic diseases, occupational health, biosafety and
biosecurity, risk communication and roles of veterinarian in zoonosis
สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 565
Veterinary Epidemiology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
หลักการพื้นฐานวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย แนวคิดของการเกิดสโรคและตัวกําหนด การวัด
การเกิดโรคและความถี่ของการเกิดโรค รูปแบบของการศึกษาทางวิทยาการระบาด การตรวจวินิจฉัยและคัด
กรองโรค การเก็บตัวอย:างและการคํานวนจํานวนตัวอย:างทางวิทยาการระบาด การรวบรวมและการเฝ}าระวัง
โรค การเฝ}าระวังและควบคุ มโรค การนําเสนอข=อมู ลทางวิทยาการระบาด และการประยุกตใช=วิทยาการ
ระบาดในทางสาธารณสุข
Principles of veterinary epidemiology, concepts of disease occurrence and
determinants, measurement of disease occurrence and frequency, types of epidemiological
studies, screening and diagnostic test, epidemiological samplings and sample size
determinations, outbreak investigation and disease surveillance, disease prevention and
control, epidemiological data presentation and application of epidemiology in public health
สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย
๖ (๐-๑๘-๖)
VSCL 607
Research Project
6 (0-18-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๐๖, สพวค ๔๕๘
การเขียนข=อเสนอโครงการวิจัย การทําวิจัย การเขียนเชิงวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัย คุณธรรม
และจริยธรรมของนักวิจัย
Proposal writing, research practice, scientific writing, presentation, moral and ethics of
researcher

๘๖

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๔๐
ศัลยศาสตรสัตวใหญ:
๓ (๑-๖-๔)
VSCL 640
Large Animal Surgery
3 (1-6-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๓
การซักประวัติ การตรวจวิ นิ จฉัย การวางแผนการรักษา เทคนิ คการให= ย าชาเฉพาะที่ และการวาง
ยาสลบ การฝy ก ปฏิ บั ติ หั ต ถการเกี่ ย วกั บ การผ: า ตั ด แก= ไขความผิ ด ปกติ ข องระบบต: า ง ๆ การดู แ ลสั ต ว
ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดในโคนม โคเนื้อ ม=า และสุกร
History taking, diagnostic procedures, therapeutic plans, local and general anesthetic
techniques; surgical skills, post-operative care, complications of surgery in dairy cattle, beef
cattle, horses and pigs
สพวค ๖๖๖
การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑
๒ (๐-๖-๒)
VSCL 666
Clerkship in Veterinary Public Health I
2 (0-6-2)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๖๑, สพวค ๕๖๒, สพวค ๕๖๔, สพวค ๕๖๕
ทักษะปฏิบัติ และการประยุกตใช=ด=านสัตวแพทยสาธารณสุข การเฝ}าระวังทางวิทยาการระบาด การ
สอบสวนโรค การวิเคราะหข=อมูล แปลความหมาย และประเมินผล การวิจัยทางด=านสาธารณสุขที่เกี่ยวข=อง
กับสาขาการสัตวแพทย
Clinical practice and integration in veterinary public health, surveillance and
monitoring, investigation, data analysis, interpretation and evaluation, research related to
veterinary public health
สพวค ๖๗๐
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 670
Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๔๙
ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การ
ดูแลสัตวปwวยใน สัตวปwวยฉุกเฉินและวิกฤติ เวชศาสตรป}องกัน และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in small animal medicine, physical examination, diagnosis, treatment
and prevention, in-patient care, emergency and critical care, preventive medicine and client
communication

๘๗

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๗๑
คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 671
Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๕๐
ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณต:างๆ การ
ติดตามและประเมินสภาพสัตวปwวยก:อน ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตวและภาวะแทรกซ=อน
จากศัลยกรรม และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Surgical practice in soft tissue of dogs and cats, diagnosis, surgical instruments,
preanesthetic evaluation, anesthetic monitoring, post-operative care, complications and
client communication
สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 673
Clinical Clerkship in Equine I
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๕๑
ทักษะปฏิ บั ติด=านเวชศาสตรคลิ นิกม= า การตรวจร:างกาย วินิจ ฉัย รักษาและป} องกั น โรคทางอายุ ร
กรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตรและออรโทพีดิกส การจัดการฟารม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน และ
การสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in equine, physical examination, diagnosis, treatment and prevention
in medicine, theriogenology, surgery and orthopedics, farm management, case discussion
and client communication
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 674
Clinical Clerkship in Avian I
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๕๓
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวปCก การจัดการ การผลิต การประเมินผลทางเศรษฐกิจ การชันสูตร
โรค การรักษา การเฝ}าระวังและติดตามโรค การป}องกันและควบคุมโรค
Clinical practice in avian medicine, poultry production and management, economic
evaluation, diagnosis, treatment, surveillance and monitoring, disease prevention and control

๘๘

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 675
Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๕๔
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวน้ํา การจัดการน้ําและดิน การเพาะขยายพันธุสัตวน้ํา การบริหารยา
การจัดการทางด=านโภชนาการ การชันสูตรโรคและการรักษา
Clinical practice in aquatic animals, soil and water quality management, aquatic
animal propagation, drug administration, nutritional management, disease investigation and
treatment
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 676
Clinical Clerkship in Ruminant I
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๕๕
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง
อายุรกรรม วิทยาการสืบพั นธุ ศัลยศาสตรและออรโทพีดิกส การจัดการอาหาร การจัดการฟารม และการ
สื่อสารกับเจ=าของสัตวปwวย
Clinical practice in ruminant, physical examination, diagnosis, treatment and
prevention in medicine, theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional, farm
management and client communication
สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 677
Clinical Clerkship in Swine I
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๕๗
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตรสุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวังโรค การจัดการด=านการผลิต การ
วินิ จ ฉั ย และการรั กษา การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพทางการสื บ พั น ธุ การจั ด การฟารม การประเมิ น ผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อที่สําคัญ
Clinical practice in swine, herd health monitoring program, diseases surveillance,
production management, diagnosis and treatment, evaluation of reproductive performances,
farm management, economic issues, diseases prevention and control program

๘๙

มคอ. ๒

๒.๒ กลุ5มวิชาชีพบังคับเลือก
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๖๗ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 667
Clerkship in Veterinary Public Health II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๖๖
ทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสัตว และการแปรรูป ผลพลอยได=จากการแปรรูป กระบวนการฆ:า
สัตว มาตรฐานคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการผลิต ความปลอดภัยทางอาหาร และการตลาด
Clinical practice in animal products and their process, animal byproducts,
slaughtering process, quality control, food safety and marketing
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
๒ (๐-๖-๒)
VSCL 672
Clinical Clerkship in Veterinary Diagnosis
2 (0-6-2)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๒
ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาและทัศนวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก การวินิจฉัยมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิ
วิทยา และพยาธิวิทยาคลินิก
Clinical practice in pathology and diagnostic imaging, necropsy, gross and
histopathology and clinical pathology
สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 678
Clinical Clerkship in Zoo and Exotic Animal
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๕๒
ทักษะปฏิ บัติในสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิ ดพิเศษ กระต:าย สัตวฟzน แทะ สัตวปCก สัตวเลื้อยคลาน
พฤติกรรม โรคติดเชื้อ โรคไม:ติดเชื้อ การจับบังคับ การเลี้ยง การจัดการ การรักษา การผ:าตัด และการสื่อสาร
กับเจ=าของสัตว
Clinical practice in zoo and exotic animals, rabbit, rodent, avian, reptile, behavior,
infectious and non-infectious diseases, restraint, husbandry, management, treatment, surgery
and client communication
สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSCL 679
Clinical Clerkship in Veterinary Epidemiology
1 (0-3-1)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๕๖๒, สพวค ๕๖๔, สพวค ๕๖๕
ทักษะปฏิบัติทางวิทยาการระบาดในปศุสัตว สัตวเลี้ยง สัตวปwา และสัตวต:างถิ่นโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม: โรคอุบัติซ้ํา สุขภาพหนึ่งเดียว การเฝ}าระวังและติดตามโรค การรักษา การควบคุมและป}องกันโรค
๙๐

มคอ. ๒

Clinical practice in epidemiology of livestock, companion, wild, and exotic animals,
epidemic, emerging and re-emerging diseases, one health, survey, sample collection,
monitoring, treatment, prevention and control
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 680
Clerkship in Small Animal Pathology
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๒
ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก การวินิจฉัยพยาธิวิทยาตาเปล:า การวินิจฉัย
ทางจุลพยาธิวิทยา และการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก การวินิจฉัยจากภาพรังสี
Clinical practice in diagnostic pathology, necropsy, anatomical pathology, clinical
pathology and image analysis
สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 681
Clinical Clerkship in Small Animal Medicine II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๐
ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การ
ดูแลสัตวปwวยใน สัตวปwวยฉุกเฉินและวิกฤติ เวชศาสตรป}องกัน และการสื่อสารกับเจ=าของสัตวปwวย
Clinical practice in small animal medicine, physical examination, diagnosis, treatment
and prevention, in-patient care, emergency and critical care, preventive medicine, client
communication and client communication
สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 682
Clinical Clerkship in Veterinary Diagnostic Imaging
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๒
ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี การล=างฟZลม การ
แปลผลภาพรังสี เทคนิคเบื้องต=นในการบันทึกด=วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการแปลผล
Clinical practice in diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning, radiographic
techniques, radiographic interpretations, ultrasonic applications and interpretations

๙๑

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 683
Clinical Clerkship in Small Animal Surgery II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๑
ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณต:างๆ การ
ติดตามและประเมินสภาพสัตวปwวยก:อน ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตวและภาวะแทรกซ=อน
จากศัลยกรรม และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in soft tissue surgery of dogs and cats, diagnosis, surgical instruments,
preanesthetic evaluation, anesthetic monitoring, post-operative care, complications and
client communication
สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออรโทพีดิกสสัตวเล็ก
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 684
Clinical Clerkship in Small Animal Orthopedics
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๔๖
ทักษะปฏิบัติด=านออรโทพีดิกสในสุนัขและแมว การซักประวัติ การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย การแปล
ผลภาพทางรังสี การรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การดูแลสัตว ภาวะแทรกซ=อนหลังผ:าตัดในระบบ
กระดูกและกล=ามเนื้อ และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in small animal orthopedics, history taking, physical examination,
diagnosis, radiographic interpretation, medical and surgical treatment, post-operative care,
complication of orthopedic surgery and client communication
สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 685
Clinical Clerkship in Pet Theriogenology
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๔๕
ทักษะปฏิ บั ติด= านระบบสืบ พั นธุในสั ตวเลี้ยง การตรวจวินิ จฉั ย การรักษา การรีด เก็บ และประเมิ น
คุณภาพน้ําเชื้อ การหาวันผสม การตรวจการตั้งท=อง การช:วยคลอด การผ:าตัดทําหมัน การผ:าคลอดและการ
ดูแลลูกสัตวหลังคลอด วิสัญญีในการผ:าตัดทางสูติกรรม และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in companion animal theriogenology, diagnosis, treatment, semen
collection and evaluation, determination of optimum breeding time, pregnancy diagnosis,
parturition management, ovariohysterectomy and castration, caesarean section and neonatal
care, anesthesia in reproductive surgery and client communication

๙๒

มคอ. ๒

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัติม=า ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 686
Clinical Clerkship in Equine II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๓
ทักษะปฏิ บั ติด=านเวชศาสตรคลิ นิกม= า การตรวจร:างกาย วินิจ ฉัย รักษาและป} องกั น โรคทางอายุ ร
กรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตรและออรโทพีดิกส การจัดการฟารม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน และ
การสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in equine, physical examination, diagnosis, treatment and prevention
in medicine, theriogenology, surgery and orthopedics, farm management, case discussion
and client communication
สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 687
Clinical Clerkship in Avian II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๔
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวปCก การจัดการ การผลิต การประเมินผลทางเศรษฐกิจ การชันสูตร
โรค การรักษา การเฝ}าระวังและติดตามโรค การป}องกันและควบคุมโรค
Clinical practice in avian medicine, poultry production and management, economic
evaluation, diagnosis, treatment, surveillance and monitoring, disease prevention and control
สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 688
Clinical Clerkship in Aquatic Animal II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๕
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวน้ํา การจัดการน้ําและดิน การเพาะขยายพันธุสัตวน้ํา การบริหารยา
การจัดการทางด=านโภชนาการ การชันสูตรโรคและการรักษา
Clinical practice in aquatic animals, soil and water quality management, aquatic
animal propagation, drug administration, nutritional management, disease investigation and
treatment
สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 689
Clinical Clerkship in Ruminant II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๖
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง

๙๓

มคอ. ๒

อายุรกรรม วิทยาการสืบพั นธุ ศัลยศาสตรและออรโทพีดิกส การจัดการอาหาร การจัดการฟารม และการ
สื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in ruminant, physical examination, diagnosis, treatment and
prevention in medicine, theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional and farm
management and client communication
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง)
สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสุกร ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 690
Clinical Clerkship in Swine II
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๗
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตรสุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวังโรค การจัดการด=านการผลิต การ
วินิ จ ฉั ย และการรั กษา การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพทางการสื บ พั น ธุ การจั ด การฟารม การประเมิ น ผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อที่สําคัญ
Clinical practice in swine, herd health monitoring program, diseases surveillance,
production management, diagnosis and treatment, evaluation of reproductive performances,
farm management, economic issues, diseases prevention and control program
สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตวปwา
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 691
Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and Wildlife Animal
3 (0-9-3)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๘
การสํ า รวจ การเก็ บ ตั ว อย: า ง การรั ก ษา การป} อ งกั น การควบคุ ม การติ ด ต: อ สั ต วปw า สั ต วเลี้ ย ง
ธรรมชาติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา ประชากร การอพยพ เอกสุขภาพ และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Survey, sample-collection, treatment, prevention, control, transmission, wildlife and
domestic animals, natural behavior, ecology, population, migration, one health and client
communication

๙๔

มคอ. ๒

ผลการเรี ย นรู= ในตารางแสดงความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู= จ ากหลั ก สู ต รสู: ร ายวิ ช า มี
ความหมายดังนี้
๑. ผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบต:อการกระทําของตนเอง
๑.๒ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข=องกับสัตว โดยคํานึงถึง หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ
สัตวแพทย กฎหมายที่เกี่ยวข=องในการดูแลสัตวปwวยและการให=ข=อมูลแก:เจ=าของสัตว โดยคํานึงถึงอารมณ และ
ความรู=สึกของผู=รับบริการและสาธารณชน
๑.๓ มีความรู= ความเข=าใจและตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพสัตวเปLนสําคัญ ทั้งในด=านการเลี้ยง การ
รักษา การขนส:งและการใช=สัตวเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
๒. ผลการเรียนรู.ด.านความรู.
๒.๑ มีความรู=ทั่วไปทางด=าน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
๒.๒ มีความรู=ทางด=านวิทยาศาสตรการแพทย ความรู=ทางด=านการสัตวแพทยอย:างครบถ=วนตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา
๒.๓ มีความรู=ในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง เช:น การวิจัย การบริหารจัดการ รวมถึงความรู=ความ
เข=าใจในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม: ๆ เพื่อบูรณาการและต:อยอดวิชาชีพสัตวแพทย
๓. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปLญญา
๓.๑ สามารถวางแผนการทํ างาน และคิ ด วิเคราะหอย: างเปL น ระบบ โดยใช= องคความรู=ทางวิ ช า
พื้นฐานที่เกี่ยวข=องและวิชาชีพ
๓.๒ สามารถใช=กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการประมวลผล วิเคราะหข=อมูลเพื่อไปใช=ในการ
ปฏิบัติงาน และการแก=ไขปzญหาได=อย:างเหมาะสม
๔. ผลการเรียนรู.ด.านความสัมพันธ?ระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผู=ร:วมงาน ผู=รับบริการ บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น ทํางานร:วมเปLนทีมกับ
ผู=อื่นได=โดยเปLนสมาชิกที่ดีของกลุ:ม
๔.๒ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู=นําและผู=ตามในการผลักดันให= เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุ:ม
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเปLนแบบอย:างที่ดีต:อผู=อื่น
๔.๓ ความรับผิดชอบต:อหน=าที่ของตน และวิชาชีพ
๕. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะการวิเคราะห?เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตใช=ห ลักทางคณิ ตศาสตรและสถิติเพื่อวิเคราะหข=อมู ลและแปลผล ในการ
ปฏิบัติงานทั่วไปและงานในวิชาชีพการสัตวแพทยและถ:ายทอดให=ผู=เกี่ยวข=องได=อย:างถูกต=องและเหมาะสม
๕.๒ สามารถใช= ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ได= อ ย: า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เหมาะสมกับสถานการณและบุคคลกลุ:มต:าง ๆ

๙๕

มคอ. ๒

๕.๓ สามารถใช=โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะที่จําเปLนและเกี่ยวข=องกับการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยได= และสามารถเลือกใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และนําเสนอได=
อย:างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
๖. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย?
๖.๑ สามารถดําเนินการและทําหัตถการทางการสัตวแพทย เพื่อการตรวจวินิจฉัย การป}องกันโรค
และการรักษาสัต ว ทั้ งในทางเทคนิ คและวิธีการตามขั้ น ตอนที่ ถูกต= องได= อย: างถู กต= องตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา
๖.๒ สามารถบันทึกข=อมูลการตรวจทางคลินิกและทางห=องปฏิบัติการ หรือข=อมูลด=านสุขภาพสัตว
หรือการระบาดของโรคสัตว เพื่อใช=ประกอบการวินิจฉัย การรักษาและการรายงานผลได=อย:างถูกต=อง

๙๖

มคอ. ๒

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู5รายวิชา (Curriculum Mapping)
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ5มวิชาสังคมศาสตร? มนุษยศาสตร?
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
๒. กลุ5มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

















ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒

















๙๗

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4
ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพือ่ การสื่อสาร
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication
๓. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร?
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ
SCBI 113 Essential Biology
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป
SCCH 112 General Chemistry
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรียพื้นฐาน
SCCH 121 Basic Organic Chemistry
วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
SCMA 182 Statistics for Health Science

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒





























































๙๘

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ5มพื้นฐานวิชาชีพ
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา ๑
SCBI 102 Biology Laboratory I
วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา ๒
SCBI 104 Biology Laboratory II
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต
SCBI 123 Process of Life
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั ิการเคมี
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลสั จําเปLนและสมการเชิงอนุพันธสามัญขั้นแนะนํา
SCMA 162 Calculus and Introduction to Ordinary
Differential Equations
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
SCPY 110 General Physics Laboratory

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒

















































๙๙

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา

สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการ
สัตวแพทย ๑
VSPA 200 Clinical Problem Solving and Integration of
Veterinary Science I
สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว
VSPA 210 Livestock Production
สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตวเลี้ยง
VSPA 211 Companion Animals Care
สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพสัตว
VSPA 212 Animal Behavior, Restraint, and Welfare
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding Improvement
สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตรสัตว
VSPA 214 Animal Nutrition
สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
VSPA 220 Body Structure and Function I
สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
VSPA 221 Body Structure and Function II

๑

๒





๓

๑

๒

๓

๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒



















































๑๐๐

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓
VSPA 222 Body Structure and Function III
สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
VSPA 223 Body Structure and Function IV
สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย
VSPA 224 Veterinary Biochemistry
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
VSPA 225 Laboratory of Veterinary Biochemistry
สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
VSPA 226 Integrated Veterinary Biochemistry
สพปส ๒๖๐ อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย
VSPA 260 Environmental and Occupational Health
สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตว
แพทย ๒
VSPA 301 Clinical Problem Solving and Integration of
Veterinary Science II
สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒



















































๑๐๑

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย
VSPA 305 Veterinary Research Methodology
สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตวน้ํา
VSPA 315 Principles of Aquatic Animal Production
สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตวทดลอง
VSPA 316 Laboratory Animal Management
สพปส ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม
VSPA 317 Field Practice
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 327 Principles of Veterinary Pharmacology
สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology
สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 329 Veterinary Toxicology
สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 330 Veterinary Microbiology

๒

๓

๑

๒

๓



๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒



































๑๐๒

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคมุ= กันทางการสัตวแพทย
VSPA 331 Veterinary Immunology
สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการ
สัตวแพทย
VSPA 332 Laboratory of Veterinary Microbiology and
Immunology
สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 333 Veterinary Parasitology
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย
VSPA 334 Veterinary General Pathology
๒. กลุ5มวิชาชีพ
๒.๑ วิชาชีพบังคับ
สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology
สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย
VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

















































ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒









๑๐๓

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย
VSCL 406 Integrated Veterinary Research Process
สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตรทางการสัตวแพทย
VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine
สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางการสัตวแพทย
VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery
สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
VSCL 442 Veterinary Diagnostic Imaging
สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย
VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ ๑
VSCL 444 Theriogenology I
สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ ๒
VSCL 445Theriogenology II
สพวค ๔๔๖ ออรโทพีดิกสทางการสัตวแพทย
VSCL 446 Veterinary Orthopedics

๒

๓





๑

๒

๓

๑

๒




ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒






























































๑๐๔

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพวค ๔๔๗ การแก=ปญ
z หาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตวเล็ก
VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small Animal
Medicine
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
VSCL 448 Small Animal Medicine I
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
VSCL 449 Small Animal Medicine II
สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
VSCL 450 Small Animal Surgery
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตรสุกร ๑
VSCL 456 Swine Medicine I
สพวค ๔๕๘ เวชศาสตรสัตวทดลอง
VSCL 458 Laboratory Animal Medicine
สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพการสัตว
แพทย
VSCL 503 Economics and Management for Veterinary
Profession

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒



ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒


























































๑๐๕

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย
VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence
สพวค ๕๕๑ เวชศาสตรม=า
VSCL 551 Equine Medicine
สพวค ๕๕๒ เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตวปwา
VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตรสัตวปCก
VSCL 553 Avian Medicine
สพวค ๕๕๔ เวชศาสตรสัตวน้ํา
VSCL 554 Aquatic Animal Medicine
สพวค ๕๕๕ เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
VSCL 555 Ruminant Medicine
สพวค ๕๕๗ เวชศาสตรสุกร ๒
VSCL 557 Swine Medicine II
สพวค ๕๕๙ เวชศาสตรการผลิต
VSCL 559 Production Medicine



๒

๓

๑









๒

๓

๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒






















































๑๐๖

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑
VSCL 561 Food Safety I
สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒
VSCL 562 Food Safety II
สพวค ๕๖๓ ปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางอาหาร
VSCL 563 Laboratory of Food Safety
สพวค ๕๖๔ โรคสัตวสู:คน
VSCL 564 Zoonosis
สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
VSCL 565 Veterinary Epidemiology
สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย
VSCL 607 Research Project
สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตรสัตวใหญ:
VSCL 640 Large Animal Surgery
สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบตั ิทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑
VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public Health I

๒

๓

๑



















๓

๑



๒



๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒















































๑๐๗

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัตเิ วชศาสตรสัตวเล็ก ๑
VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัตศิ ัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑
VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I
สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัตมิ =า ๑
VSCL 673 Clinical Clerkship in Equine I
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวปCก ๑
VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวน้ํา ๑
VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I
สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัตสิ ุกร ๑
VSCL 677 Clinical Clerkship in Swine I
๒.๑ วิชาชีพบังคับเลือก
สพวค ๖๖๗ การฝyกปฏิบตั ิทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๒
VSCL 667 Clerkship in Veterinary Public Health II

๒

๓

๑







๒

๓

๑































๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒

























๑๐๘

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary Diagnosis
สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวสวนสัตวและสัตวเลีย้ งชนิดพิเศษ
VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic Animal
สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary Epidemiology
สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบตั ิทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology
สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัตเิ วชศาสตรสัตวเล็ก ๒
VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine II
สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินจิ ฉัยทางการสัตวแพทย
VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary Diagnostic Imaging
สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัตศิ ัลยศาสตรสัตวเล็ก ๒
VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery II
สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออรโทพีดิกสสัตวเล็ก
VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal Orthopedics

๒

๓

๑


๒

๓

๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒











































































๑๐๙

มคอ. ๒
ด.านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

ด.านที่ ๒
ความรู.

ด.านที่ ๓
ทักษะทาง
ปLญญา

รายวิชา
๑
สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet Theriogenology
สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัตมิ =า ๒
VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II
สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวปCก ๒
VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II
สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวน้ํา ๒
VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II
สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II
สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัตสิ ุกร ๒
VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II
สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัตสิ ัตวสวนสัตว สัตวเลีย้ งชนิดพิเศษ
และสัตวปwา
VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and Wildlife
Animal

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

ด.านที่ ๔
ด.านที่ ๕
ด.านที่ ๖
ทักษะความสัมพันธ? ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ทักษะทาง
ระหว5างบุคคลและ ตัวเลขการสื่อสารและ วิชาชีพการสัตว
ความรับผิดชอบ
การใช.เทคโนโลยี
แพทย?
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑
๒






















































๑๑๐

มคอ. ๒

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต5อผลการเรียนรู.ของหลักสูตรต5อค5านิยมองค?กรมหาวิทยาลัยมหิดล
(Core Values Mahidol University)
ตรงกับค5านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐาน
M
A
H
I
D
O
๑. ด.านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบต:อการกระทําของตนเอง
๑.๒ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข=องกับสัตว โดยคํานึงถึง หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย
กฎหมายที่ เกี่ ย วข= อ งในการดู แ ลสั ต วปw ว ยและการให= ข= อ มู ล แก: เจ= า ของสั ต ว โดยคํ า นึ ง ถึ งอารมณ และ
ความรู=สึกของผู=รับบริการและสาธารณชน
๑.๓ มีความรู= ความเข=าใจและตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพสัตวเปLนสําคัญ ทั้งในด=านการเลี้ยง การรักษา การ
ขนส:งและการใช=สัตวเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
๒. ผลการเรียนรู.ด.านความรู.
๒.๑ มีความรู=ทั่วไปทางด=าน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
๒.๒ มีความรู=ทางด= านวิทยาศาสตรการแพทย ความรู=ทางด= านการสัตวแพทยอย: างครบถ=วนตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา
๒.๓ มีความรู=ในศาสตรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข=อง เช:น การวิจัย การบริห ารจัดการ รวมถึงความรู=ความเข=าใจใน
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม: ๆ เพื่อบูรณาการและต:อยอดวิชาชีพสัตวแพทย
๓. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปLญญา
๓.๑ สามารถวางแผนการทํางาน และคิ ดวิเคราะหอย: างเปL น ระบบ โดยใช= องคความรู=ทางวิชาพื้ นฐานที่
เกี่ยวข=องและวิชาชีพ
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๑๑๑

มคอ. ๒

ผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐาน
๓.๒ สามารถใช=กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการประมวลผล วิเคราะหข=อมูลเพื่อไปใช=ในการปฏิบัติงาน
และการแก=ไขปzญหาได=อย:างเหมาะสม
๔. ผลการเรียนรู.ด.านความสัมพันธ?ระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผู=ร:วมงาน ผู=รับบริการ บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น ทํางานร:วมเปLนทีมกับผู=อื่นได=
โดยเปLนสมาชิกที่ดีของกลุ:ม
๔.๒ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู=นําและผู=ตามในการผลักดันให=เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุ:มปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตนเปLนแบบอย:างที่ดีต:อผู=อื่น
๔.๓ ความรับผิดชอบต:อหน=าที่ของตน และวิชาชีพ
๕. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะการวิเคราะห?เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตใช=หลักทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อวิเคราะหข=อมูลและแปลผล ในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปและงานในวิชาชีพการสัตวแพทยและถ:ายทอดให=ผู=เกี่ยวข=องได=อย:างถูกต=องและเหมาะสม
๕.๒ สามารถใช=ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได=อย:างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณและบุคคลกลุ:มต:าง ๆ
๕.๓ สามารถใช=โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะที่จําเปLนและเกี่ยวข=องกับการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยได= และสามารถเลือกใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และนําเสนอได=อย:างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ

M

ตรงกับค5านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล
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๑๑๒

มคอ. ๒

ผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐาน
๖. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย?
๖.๑ สามารถดําเนินการและทําหัตถการทางการสัตวแพทย เพื่อการตรวจวินิจฉัย การป}องกันโรคและการ
รักษาสัตว ทั้งในทางเทคนิคและวิธีการตามขั้นตอนที่ถูกต=องได=อย:างถูกต=องตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทยของสัตวแพทยสภา
๖.๒ สามารถบันทึกข=อมูลการตรวจทางคลินิกและทางห=องปฏิบัติการ หรือข=อมูลด=านสุขภาพสัตว หรือการ
ระบาดของโรคสัตว เพื่อใช=ประกอบการวินิจฉัย การรักษาและการรายงานผลได=อย:างถูกต=อง

M

ตรงกับค5านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล
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๑๑๓

การปรับปรุงแก.ไขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุงปC พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสัตวแพทยศาสตร? มหาวิทยาลัยมหิดล
.................................................................
๑. หลักสูตรฉบับดังกล5าวนี้ได.รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได.อนุมัติการปรับปรุงแก.ไขครั้งนี้แล.ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๙๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. หลักสูตรปรับรุงแก.ไขนี้ เริ่มใช.กับนักศึกษา ตั้งแต:ภาคการศึกษาที่ ๑ ปCการศึกษา ๒๕๕๘
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก.ไข
๔.๑ เพื่อปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปให=มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๔.๒ เพื่อปรับปรุงชื่อรายวิชาให=เปLนไปตามเกณฑของสัตวแพทยสภา
๔.๓ ครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการขอรับรองปริญญาวิชาชีพการสัตวแพทยตามข=อบังคับ
สัตวแพทยสภาว:าด=วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทยของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก.ไข
๕.๑ การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร=างหลักสูตรและการเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิม
(พ.ศ. ๒๕๕๕) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๘) รายละเอียดดังนี้

๑๑๔

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวน

๑. กลุ:มวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร

มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ชื่อวิชา

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human
Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Sciences for Human
Development

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ชื่อวิชา

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in
Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

รหัสวิชา

๓ (๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐

3 (2-2-5)

LATH 100

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
ศศภอ ๒๖๒

ไม:เปลี่ยนแปลง

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ไม:เปลี่ยนแปลง

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ไม:เปลี่ยนแปลง

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

ชีววิทยาสาระสําคัญ
Essential Biology
เคมีทั่วไป
General Chemistry
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
ฟZสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร
การแพทย
Basic Physics for Medical Science

หน:วยกิต

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

๓ (๒-๒-๕)

ไม:เปลี่ยนแปลง

ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in
Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4
การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
Listening and Speaking for
Communication

3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)

ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรกําหนดเพิ่ม

2 (1-2-3)

จํานวน ๑๓

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

SCPY 153

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human
Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Sciences for Human
Development

๓. กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

วทชว ๑๑๓
SCBI 113
วทคม ๑๑๑
SCCH 111
วทคม๑๒๒
SCCH 122
วทฟส ๑๕๓

การเปลีย่ นแปลง

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

LAEN 262

รหัสวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

จํานวน ๑๑
ชื่อวิชา

หน:วยกิต

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘

๒. กลุ:มวิชาภาษา
รหัสวิชา

หน5วยกิต

จํานวน ๗

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

๓๑

หน:วยกิต

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)

วทชว ๑๑๓
SCBI 113
วทคม ๑๑๒
SCCH 112
วทคม๑๒๑
SCCH 121
วทฟส ๑๕๙

ชีววิทยาสาระสําคัญ
Essential Biology
เคมีทั่วไป
General Chemistry
เคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)

ไม:เปลี่ยนแปลง

2 (2-0-4)

SCPY 159

Elementary Physics for Health
Science

2 (2-0-4)

เปลี่ยนรายวิชา
เปลี่ยนรายวิชา
เปลี่ยนรายวิชา

๑๑๕

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

วทคณ ๑๘๑
SCMA 181

ชื่อวิชา

สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Statistics for Medical Science

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทคณ ๑๘๒
SCMA 182

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

เปลี่ยนรายวิชา

สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Statistics for Health Science

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวน ๒๐๗ หน5วยกิต

๑. กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทคม ๑๑๑*
SCCH 111

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
เคมีทั่วไป
General Chemistry

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

วทคม ๑๑๙
SCCH 119
วทคม๑๒๒*
SCCH 122

ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคม ๑๑๙
SCCH 119

วทชว ๑๒๓
SCBI 123
วทฟส ๑๕๔
SCPY 154
วทคณ ๑๖๔

กระบวนการของชีวิต
Process of Life
ฟZสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Physics for Medical Science
แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๑๒๓
SCBI 123

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

ไม:เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
General Physics Laboratory

ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กระบวนการของชีวิต
Process of Life

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคณ ๑๖๒

๒. กลุ:มพื้นฐานวิชาชีพ

VSPA 200
สพปส ๒๑๐
VSPA 210
สพปส ๒๑๑
VSPA 211
สพปส ๒๑๒
VSPA 212

๓ (๓-๐-๖)

ย=ายไปอยู:หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและเปลี่ยน
รายวิชาเปLน SCCH 112
ไม:เปลี่ยนแปลง
ย=ายไปอยู:หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและเปลี่ยน
รายวิชาเปLน SCCH 121
ไม:เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนรายวิชา

3 (3-0-6)

จํานวน ๘๖

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

สพปส ๒๐๐

ไม:เปลี่ยนแปลง

ยกเลิกรายวิชา

แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ
สามัญขั้นแนะนํา
SCMA 164
Calculus and Systems of Ordinary
3 (3-0-6)
SCMA 162
Calculus and Introduction to
Differential Equations
Ordinary Differential Equations
* จัดให=เปLนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน ๑ หน:วยกิต และจัดให=เปLนหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒ หนวยกิต

รหัสวิชา

ไม:เปลี่ยนแปลง

หน:วยกิต

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง
สัตวแพทย ๑
Clinical Problem Solving and
Integration of Veterinary Science I
การผลิตปศุสัตว
Livestock Production
การดูแลสัตวเลี้ยง
Companion Animals Care
พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิ
ภาพสัตว
Animal behavior, Restraint, and
Welfare

๑ (๐-๒-๑)

สพปส ๒๐๐

๑ (๐-๒-๑)

เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับ pre-requisite

1 (0-2-1)

VSPA 200

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)

สพปส ๒๑๐
VSPA 210
สพปส ๒๑๑
VSPA 211
สพปส ๒๑๒

3 (2-3-5)

VSPA 212

การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย ๑
Clinical Problem Solving and
Integration of Veterinary Science I
หลักการผลิตปศุสัตว
Principles of Livestock Production
การดูแลสัตวเลี้ยง
Companion Animals Care
พฤติกรรมสัตว
การจับบังคับสัตวและ
สวัสดิภาพสัตว
Animal behavior, Restraint, and
Welfare

1 (0-2-1)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)

เปลี่ยนชื่อวิชา
ย=ายมาจากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ไม:เปลี่ยนแปลง

3 (2-3-5)

๑๑๖

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

สพปส ๒๑๓
VSPA 213
สพปส ๒๑๔
VSPA 214
สพปส ๒๒๐
VSPA 220
สพปส ๒๒๑
VSPA 221
สพปส ๒๒๒
VSPA 222
สพปส ๒๒๓
VSPA 223
สพปส ๒๒๔
VSPA 224
สพปส ๒๒๕
VSPA 225
สพปส ๒๒๖
VSPA 226
สพปส ๒๖๐
VSPA 260
สพปส ๓๐๑
VSPA 301
สพปส๓๐๒
VSPA 302
สพปส ๓๐๕
VSPA 305
สพปส ๓๑๕
VSPA 315
สพปส ๓๑๖
VSPA 316

สพปส ๓๒๗
VSPA 327
สพปส ๓๒๘
VSPA 328
สพปส ๓๒๙
VSPA 329
สพปส ๓๓๐
VSPA 330
สพปส ๓๓๑
VSPA 331

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
Animal Genetics and Breeding
Improvement
โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
Body Structure and Function I
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
Body Structure and Function II
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓
Body Structure and Function III
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
Body Structure and Function IV
ชีวเคมีทางสัตวแพทย
Veterinary Biochemistry

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สพปส ๒๑๓
VSPA 213

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

ปรับ pre-requisite

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๕ (๔-๓-๙)
5 (4-3-9)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สพปส ๒๑๔
VSPA 214
สพปส ๒๒๐
VSPA 220
สพปส ๒๒๑
VSPA 221
สพปส ๒๒๒
VSPA 222
สพปส ๒๒๓
VSPA 223
สพปส ๒๒๔
VSPA 224

พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
Animal Genetics and Breeding
Improvement
โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
Body Structure and Function I
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
Body Structure and Function II
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓
Body Structure and Function III
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
Body Structure and Function IV
ชีวเคมีทางการสัตวแพทย
Veterinary Biochemistry

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๕ (๔-๓-๙)
5 (4-3-9)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

ปรับ pre-requisite

ปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทย
Laboratory
of
Veterinary
Biochemistry
บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย
Integrated Veterinary Biochemistry
อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย
Environmental and Occupational
Health
การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง
สัตวแพทย ๒
Clinical Problem Solving and
Integration of Veterinary Science II
นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
Wildlife Ecology and Conservation
ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวแพทย
Veterinary Research Methodology
หลักการผลิตสัตวน้ํา
Principles of Aquatic Animal
Production
การจัดการสัตวทดลอง
Laboratory Animal Management

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

สพปส ๒๒๕
VSPA 225

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพปส ๒๒๖
VSPA 226
สพปส ๒๖๐
VSPA 260

๑ (๐-๒-๑)

สพปส ๓๐๑

1 (0-2-1)

VSPA 301

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพปส๓๐๒
VSPA 302
สพปส ๓๐๕
VSPA 305
สพปส ๓๑๕
VSPA 315

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพปส ๓๑๖
VSPA 316
สพปส ๓๑๗
VSPA 317
สพปส ๓๒๗
VSPA 327

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๔ (๔-๐-๘)
4 (4-0-8)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพปส ๓๒๘
VSPA 328
สพปส ๓๒๙
VSPA 329
สพปส ๓๓๐
VSPA 330
สพปส ๓๓๑
VSPA 331

ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
Laboratory
of
Veterinary
Biochemistry
บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
Integrated Veterinary Biochemistry
อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย
Environmental and Occupational
Health
การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย ๒
Clinical Problem Solving and
Integration of Veterinary Science II
นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
Wildlife Ecology and Conservation
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย
Veterinary Research Methodology
หลักการผลิตสัตวน้ํา
Principles of Aquatic Animal
Production
การจัดการสัตวทดลอง
Laboratory Animal Management
ฝyกภาคสนาม
Field Practice
หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย
Principles of Veterinary
Pharmacology
เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
Veterinary Systemic Pharmacology
พิษวิทยาทางการสัตวแพทย
Veterinary Toxicology
จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
Veterinary Microbiology
วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย
Veterinary Immunology

หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย
Principles of Veterinary
Pharmacology
เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย
Veterinary Systemic Pharmacology
พิษวิทยาทางสัตวแพทย
Veterinary Toxicology
จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย
Veterinary Microbiology
วิทยาภูมิคุ=มกันทางสัตวแพทย
Veterinary Immunology

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๒-๑)

ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับ pre-requisite
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับ pre-requisite
เปลี่ยนชื่อวิชา
ย=ายมาจากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับ pre-requisite

1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ย=ายมาจากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เปลี่ยนชื่อวิชา

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ไม:เปลี่ยนแปลง

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๔ (๔-๐-๘)
4 (4-0-8)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ไม:เปลี่ยนแปลง

เปLนรายวิชาเปZดใหม:
เปลี่ยนชื่อวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับ pre-requisite
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับ pre-requisite
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับ pre-requisite

๑๑๗

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

สพปส ๓๓๒
VSPA 332
สพปส ๓๓๓
VSPA 333
สพปส ๓๓๔
VSPA 334

ชื่อวิชา

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางสัตวแพทย
Laboratory of Veterinary
Microbiology and Immunology
ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย
Veterinary Parasitology
พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย
Veterinary General Pathology

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

๑ (๐-๓-๑)

สพปส ๓๓๒

๑ (๐-๓-๑)

เปลี่ยนชื่อวิชา

1 (0-3-1)

VSPA 332

๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

สพปส ๓๓๓
VSPA 333
สพปส ๓๓๔
VSPA 334

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางการสัตวแพทย
Laboratory of Veterinary
Microbiology and Immunology
ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย
Veterinary Parasitology
พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย
Veterinary General Pathology

๓. กลุ:มวิชาชีพ
๓.๑ วิชาชีพบังคับ

เปลี่ยนชื่อวิชา

หน:วยกิต
หน:วยกิต

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
Veterinary Systemic Pathology
พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย
Veterinary Clinical Pathology
บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตว
แพทย
Integrated Veterinary Research
Process
หลักเวชศาสตรทางการสัตวแพทย
Principles of Veterinary Medicine

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๓-๓)

เปลี่ยนชื่อวิชา

๑ (๑-๐-๒)

สพวค ๔๔๘
VSCL 448

หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางการสัตว
แพทย
Principles of Veterinary Anesthesia
and Surgery
ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
Veterinary Diagnostic Imaging
ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย
Clinical Skill in Veterinary Science
วิทยาการสืบพันธุ ๑
Theriogenology I
วิทยาการสืบพันธุ ๒
Theriogenology II
ออรโทพีดิกสทางการสัตวแพทย
Veterinary Orthopedics
การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตว
เล็ก
Clinical Problem Solving in Small
Animal Medicine
เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
Small Animal Medicine I

สพวค ๔๔๙
VSCL 449
สพวพ ๔๕๐
VSCL 450

เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
Small Animal Medicine II
ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
Small Animal Surgery

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๔ (๒-๖-๖)
4 (2-6-6)

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

สพปส ๓๓๕
VSPA 335
สพปส ๔๓๖
VSPA 436
สพวค ๔๐๖

พยาธิวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย
Veterinary Systemic Pathology
พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย
Veterinary Clinical Pathology
บูรณาการกระบวนการวิจัยทางสัตวแพทย

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๓-๓)

สพปส ๓๓๕
VSPA 335
สพปส ๔๓๖
VSPA 436
สพวค ๔๐๖

VSCL 406

2 (1-3-3)

VSCL 406

สพวค ๔๔๐
VSCL 440

Integrated Veterinary Research
Process
หลักเวชศาสตรทางสัตวแพทย
Principles of Veterinary Medicine

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพวค ๔๔๐
VSCL 440

สพวค ๔๔๑

หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางสัตวแพทย

๑ (๑-๐-๒)

สพวค ๔๔๑

VSCL 441

1 (1-0-2)

VSCL 441

๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๑ (๐-๓-๒)
1 (0-3-2)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)

สพวค ๔๔๒
VSCL 442
สพวค ๔๔๓
VSCL 443
สพวค ๔๔๔
VSCL 444
สพวค ๔๔๕
VSCL 445
สพวค ๔๔๖
VSCL 446
สพวค ๔๔๗

2 (2-0-4)

VSCL 447

สพวค ๔๔๘
VSCL 448

Principles of Veterinary Anesthesia
and Surgery
ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย
Veterinary Diagnostic Imaging
ทักษะหัตถการทางสัตวแพทย
Clinical Skill in Veterinary Science
วิทยาการสืบพันธุ ๑
Theriogenology I
วิทยาการสืบพันธุ ๒
Theriogenology II
ออรโทพีดิกสทางสัตวแพทย
Veterinary Orthopedics
การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตว
เล็ก
Clinical Problem Solving in Small
Animal Medicine
เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
Small Animal Medicine I

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

สพวค ๔๔๙
VSCL 449
สพวพ ๔๕๐
VSCL 450

เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
Small Animal Medicine II
ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
Small Animal Surgery

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๔ (๒-๖-๖)
4 (2-6-6)

VSCL 447

เปลี่ยนชื่อวิชา

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘

ชื่อวิชา

สพวค ๔๔๒
VSCL 442
สพวค ๔๔๓
VSCL 443
สพวค ๔๔๔
VSCL 444
สพวค ๔๔๕
VSCL 445
สพวค ๔๔๖
VSCL 446
สพวค ๔๔๗

๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

จํานวน ๑๒๑
จํานวน ๑๑๕

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

1 (0-3-1)

ชื่อวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา

2 (1-3-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับ pre-requisite
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

1 (1-0-2)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๑ (๐-๓-๒)
1 (0-3-2)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

2 (2-0-4)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ
pre-requisite
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๑๑๘

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

2 (2-0-4)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ
pre-requisite
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ
pre-requisite
เปลี่ยนชื่อวิชา
คําอธิบายรายวิชาและ
ปรับ pre-requisite

๑ (๑-๐-๒)

เปลี่ยนชื่อวิชา

สพวค ๔๕๖
VSCL 456

เวชศาสตรสุกร ๑
Swine Medicine I

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สพวค ๔๕๖
VSCL 456

เวชศาสตรสุกร ๑
Swine Medicine I

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สพวค ๔๕๘
VSCL 458

เวชศาสตรสัตวทดลอง
Laboratory Animal Medicine

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

สพวค ๔๕๘
VSCL 458

เวชศาสตรสัตวทดลอง
Laboratory Animal Medicine

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพ
สัตวแพทย
Economics and Management for
Veterinary Profession
กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพสัตว
แพทย
Veterinary Ethics and Jurisprudence
เวชศาสตรม=า
Equine Medicine

๒ (๒-๐-๔)

สพวค ๕๐๓

๒ (๒-๐-๔)

2 (2-0-4)

VSCL 503

๑ (๑-๐-๒)

สพวค ๕๐๔

1 (1-0-2)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

VSCL 504
สพวค ๕๕๑
VSCL 551

เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพ
การสัตวแพทย
Economics and Management for
Veterinary Profession
กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ
สัตวแพทย
Veterinary Ethics and Jurisprudence
เวชศาสตรม=า
Equine Medicine

สพวค ๕๐๓
VSCL 503
สพวค ๕๐๔
VSCL 504
สพวค ๕๕๑
VSCL 551
สพวค ๕๕๒

๔ (๓-๓-๗)

สพวค ๕๕๒

VSCL 552
สพวค ๕๕๓
VSCL 553
สพวค ๕๕๔
VSCL 554

เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ
และสัตวปwา
Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
เวชศาสตรสัตวปCก
Avian Medicine
เวชศาสตรสัตวน้ํา
Aquatic Animal Medicine

4 (3-3-7)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

สพวค ๕๕๕
VSCL 555

เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Medicine

สพวค ๕๕๗
VSCL 557
สพวค ๕๕๙
VSCL 559

1 (1-0-2)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

VSCL 552
สพวค ๕๕๓
VSCL 553
สพวค ๕๕๔
VSCL 554

เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ
และสัตวปwา
Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
เวชศาสตรสัตวปCก
Avian Medicine
เวชศาสตรสัตวน้ํา
Aquatic Animal Medicine

4 (3-3-7)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

๖ (๔-๖-๑๐)
6 (4-6-10)

สพวค ๕๕๕
VSCL 555

เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Medicine

๖ (๔-๖-๑๐)
6 (4-6-10)

เวชศาสตรสุกร ๒
Swine Medicine II
เวชศาสตรการผลิต
Production Medicine

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพวค ๕๕๗
VSCL 557
สพวค ๕๕๙
VSCL 559

เวชศาสตรสุกร ๒
Swine Medicine II
เวชศาสตรการผลิต
Production Medicine

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ความปลอดภัยทางอาหาร ๑
Food Safety I
ความปลอดภัยทางอาหาร ๒
Food Safety II
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร
Laboratory of Food Safety
โรคสัตวสู:คน
Zoonosis
ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
Veterinary Epidemiology

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพวค ๕๖๑
VSCL 561
สพวค ๕๖๒
VSCL 562
สพวค ๕๖๓
VSCL 563
สพวค ๕๖๔
VSCL 564
สพวค ๕๖๕
VSCL 565

ความปลอดภัยทางอาหาร ๑
Food Safety I
ความปลอดภัยทางอาหาร ๒
Food Safety II
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร
Laboratory of Food Safety
โรคสัตวสู:คน
Zoonosis
วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
Veterinary Epidemiology

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพวค ๖๐๗
VSCL 607

โครงการวิจัย
Research Project

๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)

สพวค ๖๖๖
VSCL 666

การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑
Clerkship in Veterinary Public
Health I
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
Clinical Clerkship in Small Animal
Medicine I

๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)

สพวค ๖๐๗
VSCL 607
สพวค ๖๔๐
VSCL 640
สพวค ๖๖๖
VSCL 666

๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)
๓ (๑-๖-๔)
3 (1-6-4)
๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๗๐
VSCL 670

โครงการวิจัย
Research Project
ศัลยศาสตรสัตวใหญ:
Large Animal Surgery
การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑
Clerkship in Veterinary Public
Health I
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
Clinical Clerkship in Small Animal
Medicine I

สพวค ๕๖๑
VSCL 561
สพวค ๕๖๒
VSCL 562
สพวค ๕๖๓
VSCL 563
สพวค ๕๖๔
VSCL 564
สพวค ๕๖๕
VSCL 565

สพวค ๖๗๐
VSCL 670

๔ (๓-๓-๗)

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ
pre-requisite
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ
pre-requisite
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ
pre-requisite
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ
pre-requisite
ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
ไม:เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
คําอธิบายรายวิชา
ปรับ pre-requisite
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปLนรายวิชาเปZดใหม:
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๑๑๙

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
รหัสวิชา

สพวค ๖๗๑
VSCL 671
สพวค ๖๗๓
VSCL 673
สพวค ๖๗๔
VSCL 674
สพวค ๖๗๕
VSCL 675
สพวค ๖๗๖
VSCL 676
สพวค ๖๗๗
VSCL 677

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก
Clinical Clerkship in Small Animal
Surgery I
คลินิกปฏิบัติม=า ๑
Clinical Clerkship in Equine I
คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑
Clinical Clerkship in Avian I
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑
Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
Clinical Clerkship in Ruminant I
คลินิกปฏิบัติสุกร ๑
Clinical Clerkship in Swine I

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๗๑
VSCL 671

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๗๓
VSCL 673
สพวค ๖๗๔
VSCL 674
สพวค ๖๗๕
VSCL 675
สพวค ๖๗๖
VSCL 676
สพวค ๖๗๗
VSCL 677

คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก
Clinical Clerkship in Small Animal
Surgery I
คลินิกปฏิบัติม=า ๑
Clinical Clerkship in Equine I
คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑
Clinical Clerkship in Avian I
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑
Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
Clinical Clerkship in Ruminant I
คลินิกปฏิบัติสุกร ๑
Clinical Clerkship in Swine I

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๓.๒ วิชาชีพบังคับเลือก

จํานวนไม:น=อยกว:า ๖

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

หน:วยกิต

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

สพวค ๖๖๗
VSCL 667

การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๒
Clerkship in Veterinary Public
Health II
คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย
Clinical Clerkship in Veterinary
Diagnosis
คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวเลี้ยงชนิด
พิเศษ
Clinical Clerkship in Zoo and Exotic
Animal
คลินิกปฏิบัติระบาดวิทยาทางสัตวแพทย

๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)

สพวค ๖๖๗
VSCL 667

๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)

สพวค ๖๗๒
VSCL 672

๒ (๐-๖-๒)
2 (0-6-2)

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

๓ (๐-๙-๓)

สพวค ๖๗๘

๓ (๐-๙-๓)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

3 (0-9-3)

VSCL 678

๑ (๐-๓-๑)

สพวค ๖๗๙

Clinical Clerkship in Veterinary
Epidemiology
การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
Clerkship in Small Animal Pathology
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
Clinical Clerkship in Small Animal
Medicine II
คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย
Clinical Clerkship in Veterinary
Diagnostic Imaging
คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๒
Clinical Clerkship in Small Animal
Surgery II
คลินิกปฏิบัติออรโทพีดิกสสัตวเล็ก
Clinical Clerkship in Small Animal
Orthopedics
คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
Clinical Clerkship in Pet
Theriogenology
คลินิกปฏิบัติม=า ๒
Clinical Clerkship in Equine II

1 (0-3-1)

VSCL 679

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๘๐
VSCL 680
สพวค ๖๘๑
VSCL 681

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๘๒
VSCL 682

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๘๓
VSCL 683

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๘๔
VSCL 684

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๘๕
VSCL 685

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

สพวค ๖๘๖
VSCL 686

การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๒
Clerkship in Veterinary Public
Health II
คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
Clinical Clerkship in Veterinary
Diagnosis
คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวเลี้ยงชนิด
พิเศษ
Clinical Clerkship in Zoo and Exotic
Animal
คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตว
แพทย
Clinical Clerkship in Veterinary
Epidemiology
การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
Clerkship in Small Animal Pathology
คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
Clinical Clerkship in Small Animal
Medicine II
คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
Clinical Clerkship in Veterinary
Diagnostic Imaging
คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๒
Clinical Clerkship in Small Animal
Surgery II
คลินิกปฏิบัติออรโทพีดิกสสัตวเล็ก
Clinical Clerkship in Small Animal
Orthopedics
คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
Clinical Clerkship in Pet
Theriogenology
คลินิกปฏิบัติม=า ๒
Clinical Clerkship in Equine II

สพวค ๖๗๒
VSCL 672
สพวค ๖๗๘
VSCL 678
สพวค ๖๗๙
VSCL 679
สพวค ๖๘๐
VSCL 680
สพวค ๖๘๑
VSCL 681
สพวค ๖๘๒
VSCL 682
สพวค ๖๘๓
VSCL 683
สพวค ๖๘๔
VSCL 684
สพวค ๖๘๕
VSCL 685
สพวค ๖๘๖
VSCL 686

3 (0-9-3)
๑ (๐-๓-๑)

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

1 (0-3-1)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

๑๒๐

รายวิชาในหลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน:วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ค=นคว=า)

การเปลีย่ นแปลง

สพวค ๖๘๗
VSCL 687
สพวค ๖๘๘
VSCL 688
สพวค ๖๘๙
VSCL 689
สพวค ๖๙๐
VSCL 690
สพวค ๖๙๑

คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๒
Clinical Clerkship in Avian II
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๒
Clinical Clerkship in Aquatic Animal II
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
Clinical Clerkship in Ruminant II
คลินิกปฏิบัติสุกร ๒
Clinical Clerkship in Swine II
คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิด
พิเศษและสัตวปwา
Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and
Wildlife Animal

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)

สพวค ๖๘๗
VSCL 687
สพวค ๖๘๘
VSCL 688
สพวค ๖๘๙
VSCL 689
สพวค ๖๙๐
VSCL 690
สพวค ๖๙๑

๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา

3 (0-9-3)

VSCL 691

คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๒
Clinical Clerkship in Avian II
คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๒
Clinical Clerkship in Aquatic Animal II
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
Clinical Clerkship in Ruminant II
คลินิกปฏิบัติสุกร ๒
Clinical Clerkship in Swine II
คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิด
พิเศษและสัตวปwา
Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and
Wildlife Animal

VSCL 691

3 (0-9-3)

๑๒๑

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร? ขอปรับปรุงดังนี้
๑.๑ ขอเปลี่ยนรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 111 General Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน โครงสร=างของอะตอม พั นธะเคมี แกœ สและทฤษฎีจ ลนโมเลกุ ล
ของแกœ ส สมดุลระหว:างวั ฏภาค สารละลายและคอลลอยด อุณ หพล
ศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ}าเคมี
Atomic structure, chemical bonding, gases and the
kinetic molecular theory of gases, phase equilibria, solutions
and colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics,
ionic equilibria, electrochemistry
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 122 Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๑
โครงสร=างโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย การจําแนก
และการเรียกชื่อสารอินทรียที่มีหมู:ฟzงกชันต:างๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอ
ไอโซเมอรและสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห ปฏิกิริยา และ
การทดสอบสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน
เฮไลดหรือสารออรกาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล ฟCนอล อีเทอร แอลดีไฮด
คีโตน กรดคารบอกซิ ลิก อนุ พั น ธของกรดคารบอกซิ ลิก และอะมี น
โครงสร=างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจําพวกคารโบไฮเดรต
โปรตีน และลิปZด
Molecular structure and properties of organic
compounds, classification and nomenclature of various
functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their
optical activities, synthesis, reactions and identification of
alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or
organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes,
ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and
amines molecular structure and properties of biomolecules:
carbohydrates, proteins, and lipids

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 112 General Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน โครงสร= า งอะตอม พั น ธะเคมี แกœ ส ของแข็ ง ของเหลว
สารละลาย คอลลอยด อุ ณ หพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี
สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ}าเคมี ตารางธาตุปzจจุบัน
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids,
solids, solutions, colloids, chemical thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria,
electrochemistry, the present periodic table.
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 121 Organic Chemistry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๒
โครงสร=า งโมเลกุ ลและการจํ า แนกสารอิ น ทรี ย ปฏิ กิ ริย าของ
สารประกอบเคมี อิ น ทรี ย การเรี ย กชื่ อ และสเตอริ โ อเคมี การ
สังเคราะหและปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอล
ไคน อะโรมาติ ก ไฮโดรคารบอน สารเฮไลด แอลกอฮอล ฟC น อล
อี เทอร อั ลดี ไฮด คี โตน กรดคารบอกซิ ลิ ก อนุ พั น ธกรดคารบอกซิ
ลิกอะมีน

Molecular structure and classification of
organic compounds, reactions of organic compounds,
nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions
of alkanes, cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic
hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes,
ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines

๑๒๒

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
วทฟส ๑๕๓ ฟZสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร
การแพทย
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วิชาที่ต=องศึกษาก:อน กลศาสตร อุณหภูมิและความร=อน ของไหล คลื่น เสียงและการ
ได= ยิ น ทั ศ นศาสตรและการมองเห็ น ไฟฟ} า และแม: เหล็ ก เบื้ อ งต= น
กลศาสตรควอนตั ม เบื้ อ งต= น ฟZ สิ ก สอะตอม ฟZ สิ ก สนิ ว เคลี ย รและ
กัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound
and hearing, optics and visualization, basic
electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic
physics, nuclear physics and radioactivity
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 181 Statistics for Medical Science
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน แนวคิดความน:าจะเปLนและการแจกแจงความน:าจะเปLนและการ
ประยุกตกับ เหตุก ารณหลากหลาย การตีความค:าสถิติ สถิติพ รรณนา
การชักตัวอย:างเพื่ อให=ได= ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนําไปใช=ใน
การประมาณค:าและการทดสอบสมมุติฐาน การนําเสนอบทความหรือ
งานวิจัยที่ตีพิมพตามความสนใจของกลุ:มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ
Concepts and applications of probability and
probability distributions in various events; interpretation of
statistical values; descriptive statistics; sampling for good
representatives of populations and its use in estimation and
hypothesis testing; presentation of article or published
research according to groups of student’s interest by
statistical methods

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตร
๓ (๓-๐-๖)
สุขภาพ
SCPY 159 Elementary Physics for Health
3 (3-0-6)
Science
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน กลศาสตร อุณหภูมแิ ละความร=อน ของไหล คลื่น เสียงและการ
ได=ยิน ทัศนศาสตรและการมองเห็น ไฟฟ}าและแม:เหล็กเบื้องต=น
กลศาสตรควอนตัมเบื้องต=น ฟZสิกสอะตอม ฟZสิกสนิวเคลียรและ
กัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound
and hearing, optics and visualization, basic
electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic
physics, nuclear physics and radioactivity
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182 Statistics for Health Science
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน แนวคิดความน:าจะเปLนและการแจกแจงความน:าจะเปLนและการ
ประยุกตกับเหตุการณต:างๆ การแปลความค:าสถิติ สถิติพรรณนา การ
ซัก ตัวอย:างเพื่อให=ได=ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนําไปใช=ในการ
ประมาณค:าและการทดสอบสมมุติฐาน
Concepts and applications of probability and
probability distributions in various events; interpretation of
statistical values; descriptive statistics; sampling for good
representatives of populations and its use in estimation and
hypothesis testing

๑.๒ กลุ5มวิชาภาษา ขอปรับปรุงดังนี้
๑.๒.๑ เพิ่มรายวิชาจํานวน ๑ รายวิชาดังนี้
หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)
รายวิชา ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒ (๑-๒-๓)
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication
2 (1-2-3)
การฝyกฝนทักษะการฟzงและการพูดในสถานการณต:าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การอภิปราย วัจนกรรม การ
ตีความและวิเคราะหข=อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ:านข=อความทางวิชาการ ข:าวสาร รายงานข=อมูลจากแหล:ง
ต:างๆ
Practicing listening and speaking in everyday life situation; discussion; speech acts;
interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading academic issues, news, and
reports from various sources

๑๒๓

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร? ขอปรับปรุงดังนี้
๑.๑ ขอเปลี่ยนรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ
๓ (๓-๐-๖)
สามัญ
SCMA 164 Calculus and Systems of Ordinary 3 (3-0-6)
Differential Equations
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑลูกโซ:และอนุพันธของฟzงกชัน
ผกผัน อนุพันธของฟzงกชันตรีโกณมิติ ฟzงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟzงกชัน
เชิงกําลังและฟzงกชันลอการิทึม การหาอนุพันธโดยปริยายและอัตรา
สัมพัทธ การประยุกตอนุพันธ ปฏิยานุพันธ ปริพันธจํากัดเขตและไม:
จํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ การ
ประยุกตการหาปริพันธ ระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ สนามทิศทาง
และรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธีคา:
ลักษณะเฉพาะ การประยุกตระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ
Review of calculus, chain rule and derivatives of
inverse functions, derivatives of trigonometric, inverse
trigonometric, exponential and logarithmic functions,
implicit differentiation and related rates, applications of
derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals,
fundamental theorems of calculus, techniques of
integration, applications of integration, systems of ordinary
differential equations, direction fields and phase portraits,
matrix representation, stationary solutions, solutions by
eigenvalue method, applications of systems of ordinary
differential equations

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ
๓ (๓-๐-๖)
สามัญขั้นแนะนํา
SCMA 162 Calculus and Introduction to
3 (3-0-6)
Ordinary Differential Equations
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน ตัวแปรเชิงซ=อน การแนะนําสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิง
อนุพันธเชิงเส=นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธไม:เชิงเส=นอันดับหนึ่ง การ
ประยุกตสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส=นอันดับสอง การประยุกต
สมการอันดับสอง สมการเชิงเส=นอันดับสูง

Complex variables, introduction to ordinary differential
equations, linear first order differential equation, nonlinear
first order differential equations, applications of first order
equations, linear second order equations, applications of
second order equations, high order linear equations.

๑.๒ ขอเปลีย่ นรายวิชาและขอย=ายรายวิชาจากเดิมหมวดวิชาเฉพาะ กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปLน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม: วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร จํานวน ๒ รายวิชา โดยจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง ปC
๒๕๕๘
วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๑๒ ๓
เคมีทั่วไป
(๓๐๖)
SCCH 111 General Chemistry
3 (3-0-6)
SCCH 112
3
General
(3Chemistry 06)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
โครงสร=างของอะตอม พัน ธะเคมี แกœ สและทฤษฎี จลนโมเลกุลของแกœ ส สมดุ ลระหว: างวัฏ ภาค สารละลายและ
-

๑๒๔

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง ปC
๒๕๕๘
คอลลอยด อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ}าเคมี
โ ค ร ง ส ร= า ง
Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of gases, phase อะตอม พั น ธะเคมี
equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, ionic equilibria, แ กœ ส ข อ ง แ ข็ ง
electrochemistry
ข อ ง เห ล ว
สารละลาย
คอลลอยด อุณหพล
ศ า ส ต ร เ ค มี
จลนพลศาสตรเคมี
สมดุ ล เคมี สมดุ ล
ของไอออน ไฟฟ} า
เค มี ต า รา งธ า ตุ
ปzจจุบัน
Atomic
structure,
chemical
bonding, gases,
liquids, solids,
solutions,
colloids,
chemical
thermodynamics,
chemical kinetics,
chemical
equilibria, ionic
equilibria,
electrochemistry,
the
present
periodic table.
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย

๓ (๓-๐-๖)

SCCH 122 Organic Chemistry

3 (3-0-6)

วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๑
โครงสร=างโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย การจําแนกและการเรียกชื่อสารอินทรียที่มีหมู:ฟzงกชันต:างๆ สเต
อริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอรและสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห ปฏิกิริยา และการทดสอบสารแอลเคน แอ
ลคีน แอลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน เฮไลดหรือสารออรกาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล ฟCนอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโตน
กรดคารบอกซิลิก อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก และอะมีน โครงสร=างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจําพวก

วทคม ๑๒๑ ๓
เคมีอินทรีย
(๓๐๖)
SCCH 121 3
Organic
(3Chemistry 06)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
วทคม
๑๑๒
โ ค ร ง ส ร= า ง
โม เล กุ ล แ ล ะ ก า ร

๑๒๕

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
คารโบไฮเดรต โปรตีน และลิปZด
Molecular structure and properties of organic compounds, classification and nomenclature of
various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, synthesis,
reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or
organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid
derivatives and amines molecular structure and properties of biomolecules: carbohydrates, proteins,
and lipids

หลักสูตรปรับปรุง ปC
๒๕๕๘
จํ า แ น ก
สารอินทรีย ปฏิกิริย
าของสารประกอบ
เค มี อิ น ท รี ย ก า ร
เรี ย กชื่ อ และสเต
อ ริ โ อ เค มี ก า ร
สั ง เค ร า ะ ห แ ล ะ
ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ งแ อ
ลเคน ไซโคลแ อ
ล เค น แ อ ล คี น
แ อ ล ไค น อ ะ โร
มาติกไฮโดรคารบอน
ส า ร เฮ ไล ด
แอลกอฮอล ฟCนอล
อีเทอร อัลดีไฮด คี
โตน กรดคารบอกซิ
ลิก อนุพันธกรดคาร
บอกซิลิกอะมีน

Molecular
structure
and
classification of
organic compou
nds, reactions of
organic
compounds,
nomenclature
and
stereochemistry,
syntheses and
reactions
of
alkanes,
cycloalkanes,
alkenes, alkynes,
aromatic
hydrocarbons,
halides, alcohols,
phenols, ethers,
aldehydes,
ketones,
carboxylic acids,

๑๒๖

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง ปC
๒๕๕๘
carboxylic acid
derivatives,
amines

๑.๓ ขอยกเลิกรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
รายวิชา วทฟส ๑๕๔ ฟZสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
SCPY 154 Physics for Medical Science

หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๒. กลุ5มพื้นฐานวิชาชีพ ขอปรับปรุงดังนี้
๒.๑ ขอเปลี่ยนชื่อรายวิชา โดยรหัสวิชา จํานวนหน:วยกิต และคําอธิบายรายวิชาคงเดิม จํานวน ๘ รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพปส ๒๑๐ การผลิตปศุสัตว
VSPA 210 Livestock Production
สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย
VSPA 226 Integrated Veterinary Biochemistry
สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธวี ิจัยทางสัตวแพทย
VSPA 305 Veterinary Research Methodology
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย
VSPA 327 Principles of Veterinary
Pharmacology
สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย
VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology
สพปส ๓๓๒ ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางสัตวแพทย
VSPA 332 Laboratory of Veterinary
Microbiology and Immunology
สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย
VSPA 333 Veterinary Parasitology
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทัว่ ไปทางสัตวแพทย
VSPA 334 Veterinary General Pathology

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว
VSPA 210 Principles of Livestock Production
สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
VSPA 226 Integrated Veterinary Biochemistry
สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธวี ิจัยทางการสัตวแพทย
VSPA 305 Veterinary Research Methodology
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 327 Principles of Veterinary Pharmacology

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

๑ (๐-๓-๑)

สพปส ๓๓๒ ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางการสัตวแพทย
VSPA 332 Laboratory of Veterinary Microbiology
and Immunology
สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 333 Veterinary Parasitology
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทัว่ ไปทางการสัตวแพทย
VSPA 334 Veterinary General Pathology

๑ (๐-๓-๑)

1 (0-3-1)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

1 (0-3-1)
๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)

๒.๒ ขอเปลีย่ นชื่อรายวิชาภาษาไทย คําอธิบายรายวิชาและปรับรายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) โดย
รหัสวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางสัตวแพทย
๓ (๓-๐-๖)
VSPA 224 Veterinary Biochemistry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทคม ๑๒๒, วทชว ๑๒๓

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย
VSPA 224 Veterinary Biochemistry
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๑๒๗

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
โครงสร=าง หน=าที่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความผิดปกติ
และโรคที่เกี่ยวข=องกับ น้ํา อิเล็กโทรไลต คารโบไฮเดรต กรดอะมิโนและ
โปรตีน เอนไซม ไขมัน กรดนิวคลีอิก วิตามินและแร:ธาตุ เทคนิคทาง
อณูชีววิทยา และชีวเคมีคลินิก
Structures, functions, physical and chemical
properties, abnormality and related diseases of water,
electrolyte, carbohydrate, amino acid and protein, enzymes,
lipid, nucleic acids, vitamins and minerals, and clinical
biochemistry
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSPA 225 Laboratory of Veterinary
1 (0-3-1)
Biochemistry
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทคม ๑๒๒, วทชว ๑๒๓
ฝyกใช=เครื่องมือปฏิบัติการชีวเคมี พีเอช บัฟเฟอร การไตเตรท
ทดสอบคุณสมบัติและวัดปริมาณของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ครีเอ
ตินีน ยูเรีย ฮีโมโกลบิน บิลิรูบิน และเอนไซมที่เกี่ยวข=องกับการทํางาน
ของตับ การทํางานของเอนไซม การสกัดแยกและวัดปริมาณดีเอ็นเอ
และองคประกอบทางชีวเคมีของเซลล
Biochemical equipment practical handlings, pH, buffer,
titration, qualitative and quantitative determination of
carbohydrate, protein, DNA, lipid, creatinine, urea,
hemoglobin, bilirubin, and hepatic enzymes, functions of
enzyme, DNA extraction and measurement, and cell
biochemical components

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
โครงสร=าง หน=าที่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความผิดปกติ
และโรคที่เกี่ยวข=องกับ น้าํ อิเล็กโทรไลต คารโบไฮเดรต กรดอะมิโนและ
โปรตีน เอนไซม ไขมัน กรดนิวคลีอิก วิตามินและแร:ธาตุ เทคนิคทาง
อณูชีววิทยา และชีวเคมีคลินิก
Structures, functions, physical and chemical
properties, abnormality and related diseases of water,
electrolyte, carbohydrate, amino acid and protein, enzymes,
lipid, nucleic acids, vitamins and minerals, molecular
biology techniques, and clinical biochemistry
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSPA 225 Laboratory of Veterinary
1 (0-3-1)
Biochemistry
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓
ฝyกใช=เครื่องมือปฏิบัติการชีวเคมี พีเอช บัฟเฟอร การไตเตรท
ทดสอบคุณสมบัติและวัดปริมาณของคารโบไฮเดรต โปรตีน ดีเอ็นเอ
ไขมัน ครีเอตินีน ยูเรีย ฮีโมโกลบิน บิลริ ูบิน และเอนไซมที่เกี่ยวข=องกับ
การทํางานของตับ การทํางานของเอนไซม การสกัดแยกและวัดปริมาณ
ดีเอ็นเอ และองคประกอบทางชีวเคมีของเซลล
Biochemical equipment practical handlings, pH, buffer,
titration, qualitative and quantitative determination of
carbohydrate, protein, DNA, lipid, creatinine, urea,
hemoglobin, bilirubin, and hepatic enzymes, functions of
enzyme, DNA extraction and measurement, and cell
biochemical components

๒.๓ ขอเปลี่ยนชื่อรายวิชา และปรับรายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) โดยรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา
จํานวนหน:วยกิตคงเดิม จํานวน ๕ รายวิชา ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง ๑ (๐-๒-๑)
สัตวแพทย ๑
VSPA 200 Clinical Problem Solving and
1 (0-2-1)
Integration of Veterinary Science I
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓
สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง ๑ (๐-๒-๑)
สัตวแพทย ๒
VSPA 301 Clinical Problem Solving and
1 (0-2-1)
Integration of Veterinary Science II
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๐๐
สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 329 Veterinary Toxicology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๓, สพปส ๒๒๖, สพปส ๓๓๐

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย ๑
VSPA 200 Clinical Problem Solving and
Integration of Veterinary Science I
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย ๒
VSPA 301 Clinical Problem Solving and
Integration of Veterinary Science II
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 329 Veterinary Toxicology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๖

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑๒๘

สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย
VSPA 330 Veterinary Microbiology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๖
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางสัตวแพทย
VSPA 331 Veterinary Immunology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๖

๔(๔-๐-๘)
4 (4-0-8)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
VSPA 330 Veterinary Microbiology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๒๓
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย
VSPA 331 Veterinary Immunology
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑

๔(๔-๐-๘)
4 (4-0-8)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒.๔ ขอย=ายรายวิชามาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ:มวิชาชีพและวิชาเฉพาะ จํานวน ๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)
รายวิชา สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตวเลี้ยง
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 211 Companion Animals Care
2 (2-0-4)
รายวิชา สพปส ๒๖๐ อนามัยสิ่งแวดล=อม และอาชีวอนามัย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 260 Environmental and Occupational Health
2 (2-0-4)
รายวิชา สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation
2 (2-0-4)

๒.๕ ขอปรับรายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) และรายวิชาที่ต=องเรียนพร=อมกัน (co-requisite)
จํานวน ๒ รายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
๓ (๓-๐-๖)
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding
3 (3-0-6)
Improvement
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๒๓
สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตรสัตว
๓ (๒-๓-๕)
VSPA 214 Animal Nutrition
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๔, สพปส ๒๒๕
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๖

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding
Improvement
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตรสัตว
VSPA 214 Animal Nutrition
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๔
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน -

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

๒.๖ ขอเปZดรายวิชาใหม: จํานวน ๑ รายวิชาดังนี้
สพปส ๓๑๗
ฝyกภาคสนาม
VSPA 317
Field Practice
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
-

หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

๑๒๙

การประยุกตความรู=สู:การปฏิบัติในปศุสัตว สุนัข แมว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ สัตวสวนสัตวและสัตวปwา การเลี้ยงสัตว
และการจัดการ การสังเกตพฤติกรรมปกติของสัตว การบังคับสัตว
Practically apply the knowledge and skills in livestock, dog, cat, exotic, zoo and wildlife animals,
husbandry and management, observing normal behavior of animals, and animal handling
๓. กลุ5มวิชาชีพ
๓.๑ วิชาชีพบังคับ
๓.๑.๑ ขอเปลีย่ นชื่อรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา โดยรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน:วยกิตคง
เดิม ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย
VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology
สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย
VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจยั ทางสัตวแพทย
VSCL 406 Integrated Veterinary Research
Process
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพสัตว
แพทย
VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology
สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย
VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจยั ทางการสัตว
แพทย
VSCL 406 Integrated Veterinary Research
Process
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ
สัตวแพทย
VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

๓.๑.๒ ขอเปลี่ยนชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และปรับรายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน (pre-requisite)
จํานวน ๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตรทางสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๒๘, สพปส ๓๓๕
หลั ก การพื้ น ฐานในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคสั ต ว การสร= า ง
ความสัมพัน ธทางวิชาชีพ กับเจ=าของสัตว การซักประวัติของสัตวปw วย
การตรวจร:างกายตามระบบต:าง ๆ การใช=เครื่องมือพื้นฐานทางอายุรก
รรม คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Principles of veterinary medicine, client
communication, history taking, physical examination, basic
clinical manipulation, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔)
สัตวแพทย
VSCL 503 Economics and Management for
2 (2-0-4)
Veterinary Profession
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๐, สพปส ๒๑๑
เศรษฐศาสตรและการจั ดการที่ เกี่ย วข=องกับ วิชาชี พสั ตวแพทย
องคป ระกอบ ของการจั ด การและการบ ริ ห ารงาน ฟ ารมและ

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตรทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๕
หลั ก การพื้ น ฐานในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคสั ต ว การสื่ อ สารกั บ
เจ=าของสัตว การซักประวัติของสัตวปwวย การตรวจร:างกายตามระบบ
ต:าง ๆ การใช=เครื่องมือพื้นฐานทางอายุรกรรม
Principles of veterinary medicine, client
communication, history taking, physical examination and
basic clinical manipulation
สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔)
การสัตวแพทย
VSCL 503 Economics and Management for
2 (2-0-4)
Veterinary Profession
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน เศรษฐศาสตรและการจั ดการที่ เกี่ย วข=องกับ วิชาชี พสั ตวแพทย
องคป ระกอบ ของการจั ด การและการบ ริ ห ารงาน ฟ ารมและ

๑๓๐

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สถานพยาบาล การวางแผนดําเนินงาน การวิเคราะหอุปทาน วิธีการ
ผลิตและแนวโน=มด=านอุปสงค ตลาดและโครงสร=าง การวิเคราะหการ
ลงทุน นโยบายของประเทศ และผลกระทบ และจรรยาบรรณของสัตว
แพทยในธุ รกิ จ ปศุ สัตวและสั ตวเลี้ ย ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Economics and management in veterinary profession,
project management, industry benchmarking, pricing
strategies, inventory management, financial statements,
demand, supply, marketing and structure, investment
analysis and government’s policy and affecting, ethics and
veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สถานพยาบาล การวางแผนดําเนินงาน การวิเคราะหอุปทาน วิธีการ
ผลิตและแนวโน=มด=านอุปสงค ตลาดและโครงสร=าง การวิเคราะหการ
ลงทุน นโยบายของประเทศ และผลกระทบ และจรรยาบรรณของสัตว
แพทยในธุรกิจปศุสัตวและสัตวเลี้ยง
Economics and management in veterinary profession,
project management, industry benchmarking, pricing
strategies, inventory management, financial statements,
demand, supply, marketing and structure, investment
analysis and government’s policy and affecting

สพวค ๕๖๕ ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 565 Veterinary Epidemiology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๐๖, สพวค ๔๔๙, สพวค ๕๕๒
ระบาดวิ ท ยาของโรคติ ด เชื้ อ และโรคไม: ติ ด เชื้ อ ที่ สํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจในสัตว ความสัมพันธของตัวสัตวและสิ่งก:อโรค โปรแกรมการ
ป}องกันและควบคุมโรค การเฝ}าระวังโรค สถิติในการวิเคราะหข=อมูลทาง
ระบาดวิทยา การวางแผน และการประเมิน มูลค:าทางเศรษฐกิจ การ
บริหารและการตัดสินใจ

สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 565 Veterinary Epidemiology
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน หลักการพื้นฐานวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย แนวคิดของ
การเกิดโรคและตัวกําหนด การวัดการเกิดโรคและความถี่ของการเกิด
โรค รูปแบบของการศึกษาทางวิทยาการระบาด การตรวจวินิจฉัยและ
คั ด กรองโรค การเก็ บ ตั ว อย: า งและการคํ า นวนจํ า นวนตั ว อย: า งทาง
วิทยาการระบาด การรวบรวมและการเฝ}าระวังโรค การเฝ}าระวังและ
ควบคุ ม โรค การนํ า เสนอข= อ มู ล ทางวิ ท ยาการระบาด และการ
ประยุกตใช=วิทยาการระบาดในทางสาธารณสุข
Principles of veterinary epidemiology, concepts of
disease occurrence and determinants, measurement of
disease occurrence and frequency, types of epidemiological
studies, screening and diagnostic test, epidemiological
samplings and sample size determinations, outbreak
investigation and disease surveillance, disease prevention
and control, epidemiological data presentation and
application of epidemiology in public health

Epidemiology of infectious and non-infectious
diseases, relationship between animals and pathogen,
prevention and control programs, surveillance and
monitoring, statistical analysis, economics planning and
assessment, management and decision

๑๓๑

๓.๑.๓ ขอเปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย และคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา โดยรหัสวิชา จํานวนหน:วยกิต
และรายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) คงเดิม โดย ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางสัตวแพทย

๑ (๑-๐-๒)

VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia
1 (1-0-2)
and Surgery
หลักวิสัญญีทางสัตวแพทย การระงับความเจ็บปวด การผ:าตัด
การทําให=ปลอดเชื้อ การผูกเงื่อน การเย็บแผล การห=ามเลือด การรักษา
และการหายของบาดแผล สารน้ําบําบัดทางศัลยกรรม การใช=อุปกรณ
เฉพาะทางศัลยกรรมเพื่อการวินจิ ฉัยและการรักษา คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Principles of veterinary anesthesia, pain management,
veterinary surgical procedures, sterilization and disinfection,
surgical tie and suturing, hemostasis, wound healing process
and treatment, fluid therapy in veterinary surgery, specific
surgical instruments use for diagnosis and treatment, ethics
and veterinary jurisprudence

สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย
๒ (๑-๓-๓)
VSCL 442 Veterinary Diagnostic Imaging
2 (1-3-3)
ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี
การล=างฟZ ลม การแปลผลภาพรังสี เทคนิ คเบื้ อ งต= นในการบั น ทึก ด=ว ย
คลื่ น เสี ย งความถี่ สูงและการแปลผล การใช= เครื่อ งถ: า ยเอกซเรยด= ว ย
ระบบคอมพิวเตอร การสร=างภาพเอ็มอารและรังสีบําบัดทางสัตวแพทย
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning,
radiographic techniques, radiographic interpretations,
ultrasonic applications and interpretations, computed
tomography, magnetic resonance imaging and radiotherapy,
ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science
1 (0-3-1)
การซักประวัติ การตรวจร:างกาย การบันทึกข=อมูลสุขภาพของ
สัตวเลี้ยง การใช=เครื่องมือทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การผูกเงื่อน
การเย็บแผล เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการวางยาสลบ การดูแลสัตวช:วง
ก:อน ระหว:างและหลังวางยาสลบ และหัตถการที่สําคัญทางสัตวแพทย
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
History taking and physical examination in companion

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางการสัตว
๑ (๑-๐-๒)
แพทย
VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia
1 (1-0-2)
and Surgery
หลักวิสัญญีทางสัตวแพทย การระงับความเจ็บปวด การผ:าตัด
การทําให=ปลอดเชื้อ การผูกเงื่อน การเย็บแผล การห=ามเลือด การรักษา
และการหายของบาดแผล สารน้ําบําบัดทางศัลยกรรม การใช=อุปกรณ
เฉพาะทางศัลยกรรมเพื่อการวินจิ ฉัยและการรักษา
Principles of veterinary anesthesia, pain management,
veterinary surgical procedures, sterilization and disinfection,
surgical tie and suturing, hemostasis, wound healing process
and treatment, fluid therapy in veterinary surgery, specific
surgical instruments use for diagnosis and treatment

สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
๒ (๑-๓-๓)
VSCL 442 Veterinary Diagnostic Imaging
2 (1-3-3)
ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี
การล=างฟZ ลม การแปลผลภาพรังสี เทคนิ คเบื้ อ งต= นในการบั น ทึก ด=ว ย
คลื่ น เสี ย งความถี่ สูงและการแปลผล การใช= เครื่อ งถ: า ยเอกซเรยด= ว ย
ระบบคอมพิวเตอร การสร=างภาพเอ็มอารและรังสีบําบัดทางสัตวแพทย
Diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning,
radiographic techniques, radiographic interpretations,
ultrasonic applications and interpretations, computed
tomography, magnetic resonance imaging and radiotherapy
สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)
VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science
1 (0-3-1)
การซักประวัติ การตรวจร:างกาย การบันทึกข=อมูลสุขภาพของ
สัตวเลี้ยง การใช=เครื่องมือทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การผูกเงื่อน
การเย็บแผล เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการวางยาสลบ การดูแลสัตวช:วง
ก:อน ระหว:างและหลังวางยาสลบ และหัตถการที่สําคัญทางสัตวแพทย
History taking and physical examination in companion

๑๓๒

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
animals, medical record, medical and surgical equipment
practices, suture patterns, aseptic technique, anesthetic
technique, patient monitoring, clinical procedures, ethics
and veterinary jurisprudence
สพวค ๔๔๖ ออรโทพีดกิ สทางสัตวแพทย
๑ (๑-๐-๒)
VSCL 446 Veterinary Orthopedics
1 (1-0-2)
มหกายวิภาคประยุกตในออรโทพี ดิกสทางสัตวแพทย ลักษณะ
การหั ก กระบวนการเชื่ อ มของกระดู ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย วิ ธี ยึ ด
กระดู ก หั ก การดู แ ลสั ตวปw ว ย ภาวะแทรกซ= อ นหลั งการผ: า ตัดในส: ว น
กระดูกและข=อต:อ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตว
แพทย
Applied anatomy of veterinary orthopedics,
classification of bone fracture, bone healing process,
diagnostic and fixation methods, post-operative care,
complications in orthopedics, ethics and veterinary
jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
animals, medical record, medical and surgical equipment
practices, suture patterns, aseptic technique, anesthetic
technique, patient monitoring and clinical procedures
สพวค ๔๔๖ ออรโทพีดกิ สทางการสัตวแพทย
๑ (๑-๐-๒)
VSCL 446 Veterinary Orthopedics
1 (1-0-2)
มหกายวิภาคประยุกตในออรโทพี ดิกสทางสัตวแพทย ลักษณะ
การหั ก กระบวนการเชื่ อ มของกระดู ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย วิ ธี ยึ ด
กระดู ก หั ก การดู แ ลสั ตวปw ว ย ภาวะแทรกซ= อ นหลั งการผ: า ตัดในส: ว น
กระดูกและข=อต:อ
Applied anatomy of veterinary orthopedics,
classification of bone fracture, bone healing process,
diagnostic and fixation methods, post-operative care,
complications in orthopedics

๓.๑.๔ ขอเปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา และรายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) จํานวน ๗ รายวิชา

โดยชื่อวิชา รหัสวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 448 Small Animal Medicine I
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓, สพวค
๔๔๗
การให=สารน้ําบําบัด การวินิจฉัยและรักษา ภาวะไม:สมดุลของอิ
เล็กโทรไลต และกรดด:างในร:างกาย การถ:ายเลือด การให=สารอาหาร
ทางหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคในช:องปากและความผิดปกติของ
ต:อมน้ําลาย โรคทางทันตกรรม โรคผิวหนัง และโรคฮอรโมนที่เกี่ยวข=อง
กับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข=อ โรคทางระบบประสาท โรคมะเร็ง
โรคทางพฤติกรรมและกรณีตัวอย:างสัตวปwวย คุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Fluid therapy, electrolytes and acid-base imbalance,
transfusion medicine, parenteral nutrition, diagnosis and
treatment of clinical problem of the hematology and
immunology, dentistry, opthalmology, dermatology and
endocrinology related to skin diseases, oncology, joint and
neuromuscular disorders, behavior medicine and case study
in small animals, ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 448 Small Animal Medicine I
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓
การให=สารน้ําบําบัด การวินิจฉัยและรักษา ภาวะไม:สมดุลของอิ
เล็กโทรไลต และกรดด:างในร:างกาย การถ:ายเลือด การให=สารอาหาร
ทางหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคในช:องปากและความผิดปกติของ
ต:อมน้ําลาย โรคทางทันตกรรม โรคผิวหนัง และโรคฮอรโมนที่เกี่ยวข=อง
กับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข=อ โรคทางระบบประสาท โรคมะเร็ง
โรคทางพฤติกรรม กรณีศึกษาสัตวปwวย และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Fluid therapy, electrolytes and acid-base imbalance,
transfusion medicine, parenteral nutrition, diagnosis and
treatment of clinical problem of the hematology and
immunology, dentistry, opthalmology, dermatology and
endocrinology related to skin diseases, oncology, joint and
neuromuscular disorders, behavior medicine, case study in
small animals, and client communication

๑๓๓

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตรสุกร ๑
๓ (๓-๐-๖)
VSCL 456 Swine Medicine I
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๐, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน ระบบการผลิตสุ กร การจัดการฟารมสุก ร การจัดการโรงเรือ น
มาตรฐานฟารมสุกร สารต=องห=ามในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เทคนิค
การฝากเลี้ย งเพื่ อลดและตั ดปz ญ หาการแพร:โรค ปzญ หาที่เกิ ดจากการ
จัดการไม: เหมาะสม อาหารและน้ํ า โภชนาการ สารพิ ษ จากเชื้ อ ราที่
ปนเปŸอนในอาหาร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารมสุกร การ
กักกันโรคและการปรับสภาพสุกรในฟารม การเฝ}าระวังและติดตามโรค
การรักษา ควบคุมและป}องกันโรคในฟารมสุกร คุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Pig production system, farm management, prohibiting
substances, cross-fostering technique, inappropriate
management on water and nutrition, mycotoxin, herd
biosecurity, isolation and acclimatization, health monitoring
program, treatment, prevention and control programs,
ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตรสุกร ๑
๓ (๓-๐-๖)
VSCL 456 Swine Medicine I
3 (3-0-6)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๓
วิชาที่ต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓
ระบบการผลิตสุ กร การจัดการฟารมสุก ร การจัดการโรงเรือ น
มาตรฐานฟารมสุกร สารต=องห=ามในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เทคนิค
การฝากเลี้ย งเพื่ อลดและตั ดปz ญ หาการแพร:โรค ปzญ หาที่เกิ ดจากการ
จัดการไม: เหมาะสม อาหารและน้ํ า โภชนาการ สารพิ ษ จากเชื้ อ ราที่
ปนเปŸอนในอาหาร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารมสุกร การ
กักกันโรคและการปรับสภาพสุกรในฟารม การเฝ}าระวังและติดตามโรค
การรักษา ควบคุมและป}องกันโรคในฟารมสุกร

สพวค ๔๕๘ เวชศาสตรสัตวทดลอง
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 458 Laboratory Animal Medicine
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๑๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓
จ รรย า บ รรณ แ น ว ป ฏิ บั ติ ใน ก า รใช= สั ต ว ท ด ล อ งต า ม
มาตรฐานสากล การเขี ย นขอใช= สั ต วทดลอง ชี ว วิ ท ยาและโรคของ
สัตวทดลอง การจัดการ การเฝ}าระวัง การวินิจฉัย การควบคุมโรค และ
การดูแลทางการแพทยโดยสัตวแพทย การระงับความเจ็บปวดและการ
วางยาสลบ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของบุ ค ลากร เทคนิ ค
พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ต:อ สั ตวทดลอง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Ethics and welfare, international standard and
protocol writing for the laboratory animal care and use,
biology and diseases of laboratory animal, veterinary care,
pain management and anesthesia, occupational health and
safety of personnel, basic techniques and procedures in
laboratory animals, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๕๕๑ เวชศาสตรม=า
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 551 Equine Medicine
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖,สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๑, สพวค
๔๔๒, สพวค ๔๔๖
การจัดการฟารมม=า เทคนิคปฏิบัติในการตรวจร:างกายม=า การหา

สพวค ๔๕๘ เวชศาสตรสัตวทดลอง
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 458 Laboratory Animal Medicine
3 (2-3-5)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓
จ รรย า บ รรณ แ น ว ป ฏิ บั ติ ใน ก า รใช= สั ต ว ท ด ล อ งต า ม
มาตรฐานสากล การเขี ย นขอใช= สั ต วทดลอง ชี ว วิ ท ยาและโรคของ
สัตวทดลอง การจัดการ การเฝ}าระวัง การวินิจฉัย การควบคุมโรค และ
การดูแลทางการแพทยโดยสัตวแพทย การระงับความเจ็บปวดและการ
วางยาสลบ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของบุ ค ลากร เทคนิ ค
พื้นฐานในการปฏิบัติต:อสัตวทดลอง

Pig production system, farm management, prohibiting
substances, cross-fostering technique, inappropriate
management on water and nutrition, mycotoxin, herd
biosecurity, isolation and acclimatization, health monitoring
program, treatment, prevention and control programs

Ethics and welfare, international standard and
protocol writing for the laboratory animal care and use,
biology and diseases of laboratory animal, veterinary care,
pain management and anesthesia, occupational health and
safety of personnel, basic techniques and procedures in
laboratory animals
สพวค ๕๕๑ เวชศาสตรม=า
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 551 Equine Medicine
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๒
การจัดการฟารมม=า เทคนิคปฏิบัติในการตรวจร:างกายม=า การหา

๑๓๔

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สาเหตุของโรค การวินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจ หัวใจ หลอดเลือดและท:อน้ําเหลือง ทางเดินอาหาร ภูมิคุ=มกัน
กล= ามเนื้ อ และโครงสร= างร:า งกาย ขั บ ถ: ายปz สสาวะ ผิ ว หนั ง ประสาท
ต: อ มไร= ท: อ โรคตา โรคที่ เกิ ด จากการให= อ าหารและการจั ด การที่ ไม:
ถูกต= อง โรคติ ดเชื้ อ โรคที่เกี่ ยวข= องกับ การเมแทบอลิซึม โรคในลู กม= า
และม=าแก:คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Equine farm management, physical examination,
diagnostic procedures, treatment and prevention on
diseases of the respiratory, cardiovascular and lymph
vessels, gastrointestinal, immune, musculoskeletal, urinary,
integument, nervous, and endocrine systems, ophthalmic
diseases, nutritional management, infectious diseases,
metabolic diseases, neonatal and geriatrics diseases, ethics
and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สาเหตุของโรค การวินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจ หัวใจ หลอดเลือดและท:อน้ําเหลือง ทางเดินอาหาร ภูมิคุ=มกัน
กล= ามเนื้ อ และโครงสร= างร:า งกาย ขั บ ถ: ายปz สสาวะ ผิ ว หนั ง ประสาท
ต: อ มไร= ท: อ โรคตา โรคที่ เกิ ด จากการให= อ าหารและการจั ด การที่ ไม:
ถูกต= อง โรคติ ดเชื้ อ โรคที่เกี่ ยวข= องกับ การเมแทบอลิซึม โรคในลู กม= า
และม=าแก:
Equine farm management, physical examination,
diagnostic procedures, treatment and prevention on
diseases of the respiratory, cardiovascular and lymph
vessels, gastrointestinal, immune, musculoskeletal, urinary,
integument, nervous, and endocrine systems, ophthalmic
diseases, nutritional management, infectious diseases,
metabolic diseases, neonatal and geriatrics diseases

สพวค ๕๕๔ เวชศาสตรสัตวน้ํา
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 554 Aquatic Animal Medicine
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๓, สพปส ๓๑๕, สพปส ๔๓๖,
สพวค ๔๔๒, สพวค ๔๔๓, สพวค ๔๔๑
การจัดการคุณภาพดินและน้ํา ระบบพยุงชีวิต ระบบภูมิคุ=มกั น
การวินิ จ ฉั ย รัก ษาและควบคุ ม โรคปรสิ ต โรคติ ดเชื้ อ และไม: ติดเชื้ อ
ปzญหาโภชนาการในปลา กุ=ง หอย เต:า และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา พิษวิทยา
ของสัตวน้ํา เทคนิคการบริหารยา การวางยาสลบและศัลยกรรมในปลา
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Soil and water quality management, life support
system, immunology, diagnosis, treatment and control of
parasitic disease, infectious and non-infectious diseases,
nutritional disorder in fish, shrimp, shellfish, turtle and
amphibian, toxicology, drug administration, general
anesthesia and surgery in fish, ethics and veterinary
jurisprudence
สพวค ๕๕๕ เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
๖ (๔-๖-๑๐)
VSCL 555 Ruminant Medicine
6 (4-6-10)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๑,
สพวค ๔๔๕
การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเชื้อ และไม:

สพวค ๕๕๔ เวชศาสตรสัตวน้ํา
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 554 Aquatic Animal Medicine
4 (3-3-7)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๓, สพปส ๓๑๕, สพปส ๔๓๖
การจัดการคุณภาพดินและน้ํา ระบบพยุงชีวิต ระบบภูมิคุ=มกั น
การวินิ จ ฉั ย รัก ษาและควบคุ ม โรคปรสิ ต โรคติ ดเชื้ อ และไม: ติดเชื้ อ
ปzญหาโภชนาการในปลา กุ=ง หอย เต:า และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา พิษวิทยา
ของสัตวน้ํา เทคนิคการบริหารยา การวางยาสลบและศัลยกรรมในปลา
Soil and water quality management, life support
system, immunology, diagnosis, treatment and control of
parasitic disease, infectious and non-infectious diseases,
nutritional disorder in fish, shrimp, shellfish, turtle and
amphibian, toxicology, drug administration, general
anesthesia and surgery in fish
สพวค ๕๕๕ เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
๖ (๔-๖-๑๐)
VSCL 555 Ruminant Medicine
6 (4-6-10)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๕
การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเชื้อ และไม:

๑๓๕

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
ติดเชื้อในระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร
กล=ามเนื้อและกระดูก ผิวหนัง ตา หัวนมและเต=านม ระบบสืบพันธุ
ทางเดินปzสสาวะ เมแทบอลิสม และโรคที่เกี่ยวข=องกับหลายระบบ
สารพิษและภาวะขาดแคลนสารอาหารของโค กระบือ แพะ แกะ การ
ระงับความเจ็บปวดและศัลยกรรมในสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ: คุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical examination, diagnosis and treatment of
infectious and non-infectious diseases in cardiovascular,
respiratory, gastrointestinal, muscoskeletal, skin, eye,
mammary gland, reproductive, urinary, metabolism and
polysystemic diseases, feeding and related diseases,
parasitic diseases in ruminant and small ruminant, pain
management, anesthesia and surgery in large ruminants,
ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
ติดเชื้อในระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร
กล=ามเนื้อและกระดูก ผิวหนัง ตา หัวนมและเต=านม ระบบสืบพันธุ
ทางเดินปzสสาวะ เมแทบอลิสม และโรคที่เกี่ยวข=องกับหลายระบบ
สารพิษและภาวะขาดแคลนสารอาหารของโค กระบือ แพะ แกะ การ
ระงับความเจ็บปวดและศัลยกรรมในสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ:

สพวค ๕๕๙ เวชศาสตรการผลิต
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 559 Production Medicine
2 (2-0-4)
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๓, สพวค ๕๕๔, สพวค ๕๕๕,
สพวค ๕๕๗
การจัดการผลผลิต และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม แพะ สัตว
ปCก และสัตวน้ํา โครงสร=างการผลิต ข=อมูลการผลิต การจัดเก็บ ข=อมู ล
การเข=าเยี่ยมฟารม โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการฟารม การ
วิเคราะหข=อมูลและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพในระดับฝูง
การสื บ พั น ธุ และหรื อ การผลิ ต การควบคุ ม และป} อ งกั น ปz ญ หาที่
เกี่ยวข= องกับการผลิต คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชี พ
สัตวแพทย
Production and herd health management in pig, dairy
cattle, goat, poultry and aquatic animals, farm records, farm
visit, farm management software, evaluation and analysis of
herd health management, reproduction and/or production,
prevention and control problems related to the production,
ethics and veterinary jurisprudence

สพวค ๕๕๙ เวชศาสตรการผลิต
VSCL 559 Production Medicine
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน -

Clinical examination, diagnosis and treatment of
infectious and non-infectious diseases in cardiovascular,
respiratory, gastrointestinal, muscoskeletal, skin, eye,
mammary gland, reproductive, urinary, metabolism and
polysystemic diseases, feeding and related diseases,
parasitic diseases in ruminant and small ruminant, pain
management, anesthesia and surgery in large ruminants

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

การจัดการผลผลิต และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม แพะ สัตว
ปCก และสัตวน้ํา โครงสร=างการผลิต ข=อมูลการผลิต การจัดเก็บ ข=อมู ล
การเข=าเยี่ยมฟารม โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการฟารม การ
วิเคราะหข=อมูลและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพในระดับฝูง
การสื บ พั น ธุ และหรื อ การผลิ ต การควบคุ ม และป} อ งกั น ปz ญ หาที่
เกี่ยวข=องกับการผลิต
Production and herd health management in pig, dairy
cattle, goat, poultry and aquatic animals, farm records, farm
visit, farm management software, evaluation and analysis of
herd health management, reproduction and/or production,
prevention and control problems related to the production

๓.๑.๕ ขอเปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๑๘ รายวิชา โดยชื่อวิชา รหัสวิชา รายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน
(pre-requisite) และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
๑๓๖

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ ๑
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 444 Theriogenology I
4 (3-3-7)
โครงสร=างและการทํางานของระบบสืบพันธุ การประเมินความ
สมบูรณพันธุ วงรอบการเปLนสัดและการตรวจการเปLนสัด การล=วงตรวจ
อวัยวะสืบพันธุผ:านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุภายในด=วย
คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการตั้งท=อง และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสืบพันธุในปศุสัตว และสัตวเลี้ยง คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Body structure and function of reproductive system,
breeding soundness examination, estrous cycle and heat
detection, rectal palpation, ultrasonography of reproductive
organs, pregnancy diagnosis, reproductive biotechnology in
livestock and companion animals, ethics and veterinary
jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ ๑
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 444 Theriogenology I
4 (3-3-7)
การทํ างานของระบบสืบ พั นธุ การประเมิน ความสมบู รณพั น ธุ
วงรอบการเปL น สั ด และการตรวจการเปL น สั ด การล= ว งตรวจอวั ย วะ
สืบพัน ธุผ:านทางทวารหนั ก การตรวจอวัย วะสืบ พัน ธุภายในด=วยคลื่ น
เสี ย งความถี่ สูง การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การตั้ งท= อ ง และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ทางการสืบพันธุในปศุสัตว และสัตวเลี้ยง

สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ ๒
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 445 Theriogenology II
4 (3-3-7)
ปzญ หาระบบสื บพั นธุเพศผู= และเพศเมี ยในสัตวต: างชนิ ด ปz ญ หา
การผสมไม:ติด การไม:แสดงอาการเปLนสัด การคลอดยากและการแก=ไข
การแท= ง ปz จจัย ด=านอาหารและฤดูก าล การใช= ยาและฮอรโมนในการ
จัดการทางระบบสื บพั น ธุ การประเมิ นประสิท ธิภ าพทางการสื บพั น ธุ
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Male and female reproductive disorders in various
species, repeat breeding, anestrus, dystocia and correction,
abortion, nutrition and seasonal effects, pharmacological
and hormonal use on reproduction, evaluation of
reproductive performance, ethics and veterinary
jurisprudence
สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตว ๒ (๒-๐-๔)
เล็ก
VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small
2 (2-0-4)
Animal Medicine
อาการทางคลินิก อายุรศาสตรสัตวเล็กและการเรียนรู=จากปzญหา
แนวทางการวินิจฉัยโรค การสร=างความสัมพันธทางวิชาชีพกับเจ=าของ
สัตว คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical manifestations, problem-oriented approach in
small animal medicine, assessment and diagnostic plans,

สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ ๒
๔ (๓-๓-๗)
VSCL 445 Theriogenology II
4 (3-3-7)
ปzญ หาระบบสืบ พั นธุเพศผู=และเพศเมียในสัตวต:างชนิด ปzญ หา
การผสมไม:ติด การไม:แสดงอาการเปLนสัด การคลอดยากและการแก=ไข
การแท= ง ปz จจัยด= านอาหารและฤดู กาล การใช=ยาและฮอรโมนในการ
จัดการทางระบบสืบพันธุ การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ

Function of reproductive system, breeding soundness
examination, estrous cycle and heat detection, rectal
palpation, ultrasonography of reproductive organs,
pregnancy diagnosis, reproductive biotechnology in livestock
and companion animals

Male and female reproductive disorders in various
species, repeat breeding, anestrus, dystocia and correction,
abortion, nutrition and seasonal effects, pharmacological
and hormonal use on reproduction, evaluation of
reproductive performance
สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตว
๒ (๒-๐-๔)
เล็ก
VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small
2 (2-0-4)
Animal Medicine
อาการทางคลินิกอายุรศาสตรสัตวเล็กและการเรียนรู=จากปzญหา
แนวทางการวินิจฉัยโรค และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical manifestations, problem-oriented approach in
small animal medicine, assessment and diagnostic plans

๑๓๗

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
client communication, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 449 Small Animal Medicine II
3 (2-3-5)
การวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษา โรคระบบทางเดิ น อาหาร ตั บ ตั บ อ: อ น
ต:อมไร=ท:อ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ไต และระบบขับถ:าย
ปzสสาวะ อายุรศาสตรโรคแมว โรคติดเชื้อในสุนัขและแมว เวชศาสตร
ป}องกัน การจัดการสัตวปwวยในภาวะฉุกเฉิน กรณี ศึกษาและคุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Diagnosis and treatment of clinical problem of the
gastroenterology, hepatology, exocrine pancreas,
endocrinology, cardiology, respiratory, nephrology, and
urology, feline medicine, canine and feline infectious
diseases, preventive medicine, emergency medicine, case
study, ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
and client communication
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 449 Small Animal Medicine II
3 (2-3-5)
การวิ นิ จ ฉั ย และรัก ษา โรคระบบทางเดิ น อาหาร ตั บ ตั บ อ: อ น
ต:อมไร=ท:อ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ไต และระบบขับถ:าย
ปzสสาวะ อายุรศาสตรโรคแมว โรคติดเชื้อในสุนัขและแมว เวชศาสตร
ป}องกัน การจัดการสัตวปwวยในภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษา และการสื่อสาร
กับเจ=าของสัตว
Diagnosis and treatment of clinical problem of the
gastroenterology, hepatology, exocrine pancreas,
endocrinology, cardiology, respiratory, nephrology, and
urology, feline medicine, canine and feline infectious
diseases, preventive medicine, emergency medicine, case
study, and client communication

สพวพ ๔๕๐ ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
๔ (๒-๖-๖)
VSCL 450 Small Animal Surgery
4 (2-6-6)
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การฝyก
ปฏิบัติหัตถการ การดูแลสัตวภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดเนื้อเยื่ออ:อน
ในสุ นั ข และแมว คุ ณธรรมและจริย ธรรมในการประกอบวิช าชี พ สั ตว
แพทย
History taking, diagnostic procedures, therapeutic
plans, surgical skills, post-operative care, complications of
soft tissue surgery in dogs and cats, ethics and veterinary
jurisprudence
สพวค ๕๕๒ เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิด
๔ (๓-๓-๗)
พิเศษและสัตวปwา
VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
4 (3-3-7)
สัตวปw า สั ตวสวนสั ตว สั ตวเลี้ย งชนิ ดพิ เศษ การจั บ บั งคั บ การ
เลี้ ยง การจัดการสวนสัตว การจัดการพิ เศษ พฤติ ก รรม การส: งเสริ ม
พฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยสัตวปwา นิเวศวิทยา
การฟŸนฟูพฤติกรรม การคืนสู:ธรรมชาติ สุขภาพหนึ่งเดียว คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Wild, zoo, and exotic animals, restraint, husbandry,
zoo management, special management, behavior,
enrichment, biodiversity, wildlife research, ecology,
rehabilitation, reintroduction, one health, ethics and

สพวพ ๔๕๐ ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
๔ (๒-๖-๖)
VSCL 450 Small Animal Surgery
4 (2-6-6)
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การฝyก
ปฏิบัติหัตถการ และการดูแลสัตวภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดเนื้อเยื่อ
อ:อนในสุนัขและแมว
History taking, diagnostic procedures, therapeutic
plans, surgical skills, post-operative care and complications
of soft tissue surgery in dogs and cats
สพวค ๕๕๒ เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิด
๔ (๓-๓-๗)
พิเศษและสัตวปwา
VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine
4 (3-3-7)
สัตวปw า สั ตวสวนสัตว สั ตวเลี้ ยงชนิ ดพิ เศษ การจับ บั งคั บ การ
เลี้ ยง การจั ดการสวนสั ตว การจั ดการพิ เศษ พฤติ ก รรม การส: งเสริ ม
พฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยสัตวปwา นิเวศวิทยา
การฟŸนฟูพฤติกรรม การคืนสู:ธรรมชาติ สุขภาพหนึ่งเดียว
Wild, zoo, and exotic animals, restraint, husbandry,
zoo management, special management, behavior,
enrichment, biodiversity, wildlife research, ecology,
rehabilitation, reintroduction and one health

๑๓๘

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
veterinary jurisprudence
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตรสัตวปCก
๕ (๓-๖-๘)
VSCL 553 Avian Medicine
5 (3-6-8)
ระบบการผลิ ต และการจั ดการสั ต วปC ก ปz ญ หาที่ เกิ ดจากการ
จัดการผิดพลาด ปzญ หาโภชนาการ โรคสําคัญ การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การป}องกัน การเฝ}าระวังและติดตามโรค กรณีศึกษา คุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Poultry production and management systems,
inappropriate management problems, nutritional disorders,
important diseases, diagnostic procedures, treatment,
prevention, surveillance, and monitoring, case study, ethics
and veterinary jurisprudence

สพวค ๕๕๗ เวชศาสตรสุกร ๒
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 557 Swine Medicine II
3 (2-3-5)
โรคทางระบบที่สําคัญ โรคติดเชื้อที่สําคัญ การจัดการสุขภาพและ
โปรแกรมวัคซีน การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรค
ทางอายุ รกรรม การจั บ บั งคั บ สุ ก รอายุ ต:า งๆ ศั ลยกรรม การชั น สู ต ร
กรณีศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Systemic and infectious diseases, prevention, health
control, and vaccination programs, diagnostic procedures
and treatment, medication programs, restraint and handling,
surgery, necropsy, case study, ethics and veterinary
jurisprudence
สพวค ๕๖๔ โรคสัตวสู:คน
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 564 Zoonosis
2 (2-0-4)
ความหมายและการจําแนกโรคสัตวสู:คน ทางในการติดต:อของ
โรค ปzจจัยที่ส:งผลต:อการติดต:อของโรค การสอบสวนและการเฝ}าระวัง
การระบาดของโรค การป} อ งกัน และควบคุม การระบาดของโรค การ
สืบค=นข=อมูลจากเครือข:ายฐานข=อมูลสารสนเทศ โรคสัตวสู:คนอุบัติใหม:ที่
เกิดจากเชื้ อไวรัส แบคที เรีย รา โปรโตซัว และปรสิต การจัดการโรค
สั ต วสู: ค นแบบบู ร ณาการ บทบาทของสั ต วแพทยกั บ โรคสั ต วสู: ค น
หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย เทคโนโลยีการจัดการ
โรคสัตวสู:คน
Definition and classification of zoonosis, modes of

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตรสัตวปCก
๕ (๓-๖-๘)
VSCL 553 Avian Medicine
5 (3-6-8)
ระบบการผลิ ต และการจั ด การสั ตวปC ก ปz ญ หาที่ เกิ ดจากการ
จัดการผิดพลาด ปzญ หาโภชนาการ โรคสําคัญ การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การป}องกัน การเฝ}าระวังและติดตามโรค และกรณีศึกษา
Poultry production and management systems,
inappropriate management problems, nutritional disorders,
important diseases, diagnostic procedures, treatment,
prevention, surveillance, and monitoring and case study

สพวค ๕๕๗ เวชศาสตรสุกร ๒
๓ (๒-๓-๕)
VSCL 557 Swine Medicine II
3 (2-3-5)
โรคทางระบบที่สําคัญ โรคติดเชื้อที่สําคัญ การจัดการสุขภาพและ
โปรแกรมวัคซีน การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรค
ทางอายุรกรรม การจับบังคับสุกรอายุต:างๆ ศัลยกรรม การชันสูตร และ
กรณีศึกษา
Systemic and infectious diseases, prevention, health
control, and vaccination programs, diagnostic procedures
and treatment, medication programs, restraint and handling,
surgery, necropsy and case study
สพวค ๕๖๔ โรคสัตวสู:คน
๒ (๒-๐-๔)
VSCL 564 Zoonosis
2 (2-0-4)
นิยามของโรคสัตวสู:คน โรคอุบัติใหม:และอุบัติซ้ํา การประยุกตใช=
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว การจําแนกโรคสัตวสู:คนตามชนิดสัตว อาชีวอ
นามัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัย การสื่อสารความเสี่ยง
และบทบาทของสัตวแพทยต:อโรคสัตวสู:คน

Definition of zoonosis, emerging and re-emerging

๑๓๙

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
transmission, factors affect transmission, investigation and
monitoring, prevention and control, information searching
from network and database, emerging zoonotic diseases
causing by virus, bacteria, fungi, protozoa and parasite,
multidisciplinary approach for zoonosis management, role
of veterinarian in zoonosis, principles of biosafety and
biosecurity, technology application for management of
zoonosis
สพวค ๖๐๗ โครงการวิจยั
๖ (๐-๑๘-๖)
VSCL 607 Research Project
6 (0-18-6)
การเขียนข=อเสนอโครงการวิจัย การทําวิจัย การเขียนรายงาน
ผลงานวิจัยตามแบบสากลเพื่อการตีพิมพ
การนําเสนอผลงานวิจยั
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย
Proposal writing, research practice, scientific writing for
publication, presentation, moral and ethics of researcher

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
zoonoses, application of one health concept, species
oriented of zoonotic diseases, occupational health,
biosafety and biosecurity, risk communication and roles of
veterinarian in zoonosis

สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑ ๒ (๐-๖-๒)
VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public
2 (0-6-2)
Health I
ทั ก ษะปฏิ บั ติ และการนํ า ไปประยุ ก ตใช= ด= า นสั ต วแพทย
สาธารณสุ ข การเฝ} า ระวั งทางระบาดวิ ท ยา การสอบสวนโรค การ
ประมวลผล การวิ เคราะหและแปลความหมาย การวิ จั ย ทางด= า น
สาธารณสุขที่เกี่ยวข=องกับสาขาการสัตวแพทย คุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice and integration in veterinary public
health, surveillance and monitoring, investigation, data
analysis, evaluation and interpretation, research related to
veterinary public health, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Medicine I
ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย
วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การดูแลสัตวปw วยใน สัตวปwวยฉุกเฉิ น
และวิ กฤติ เวชศาสตรป} องกั น การสร=างความสั ม พั น ธทางวิช าชี พ กั บ
เจ=าของสัตว คุณธรรมและจริยธรรมในการรักษา
Clinical practice in small animal medicine, physical
examination, diagnosis, treatment and prevention, in-patient
care, emergency and critical care, preventive medicine,

สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข ๑ ๒ (๐-๖-๒)
VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public
2 (0-6-2)
Health I
ทักษะปฏิบัติ และการประยุกตใช=ด=านสัตวแพทยสาธารณสุข การ
เฝ}าระวังทางวิท ยาการระบาด การสอบสวนโรค การวิเคราะหข=อ มู ล
แปลความหมาย และประเมิ น ผล การวิ จั ย ทางด= า นสาธารณสุ ข ที่
เกี่ยวข=องกับสาขาการสัตวแพทย

สพวค ๖๐๗ โครงการวิจยั
๖ (๐-๑๘-๖)
VSCL 607 Research Project
6 (0-18-6)
การเขียนข=อเสนอโครงการวิจัย การทําวิจยั การเขียนเชิงวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิจยั คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย
Proposal writing, research practice, scientific writing,
presentation, moral and ethics of researcher

Clinical practice and integration in veterinary public
health, surveillance and monitoring, investigation, data
analysis, interpretation and evaluation, research related to
veterinary public health
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Medicine I
ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย
วินิ จฉัย รักษา และป} องกันโรค การดู แลสัตวปwวยใน สั ตวปwวยฉุกเฉิ น
และวิกฤติ เวชศาสตรป}องกัน และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in small animal medicine, physical
examination, diagnosis, treatment and prevention, in-patient
care, emergency and critical care, preventive medicine and

๑๔๐

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
client communication, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Surgery I
ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อปุ กรณต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว
ปwวยก:อน
ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ
การดูแลสัตวและ
ภาวะแทรกซ=อนจากศัลยกรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย
Surgical practice in soft tissue of dogs and cats,
diagnosis, surgical instruments, preanesthetic evaluation,
anesthetic monitoring, post-operative care, complications,
ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
client communication
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Surgery I
ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว
ปwวยก:อน
ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ
การดูแลสัตวและ
ภาวะแทรกซ=อนจากศัลยกรรม และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว

สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติมา= ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 673 Clinical Clerkship in Equine I
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรคลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตร
และออรโทพี ดิก ส การจั ดการฟารม การอภิ ป รายผลการปฏิ บั ติงาน
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in equine, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, farm management,
case discussion, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวปCก การจัดการ การผลิต การ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การชันสูตรโรค การรักษา การเฝ}าระวังและ
ติดตามโรค การป}องกันและควบคุมโรค คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in avian medicine, poultry production
and management, economic evaluation, diagnosis,
treatment, surveillance and monitoring, disease prevention
and control, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
3 (0-9-3)

สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติมา= ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 673 Clinical Clerkship in Equine I
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรคลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตร
และออรโทพีดิกส การจัดการฟารม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน และ
การสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in equine, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, farm management,
case discussion and client communication
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิ บัติด=านเวชศาสตรสัตวปC ก การจัดการ การผลิต การ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การชันสูตรโรค การรักษา การเฝ}าระวังและ
ติดตามโรค การป}องกันและควบคุมโรค

Surgical practice in soft tissue of dogs and cats,
diagnosis, surgical instruments, preanesthetic evaluation,
anesthetic monitoring, post-operative care, complications
and client communication

Clinical practice in avian medicine, poultry production
and management, economic evaluation, diagnosis,
treatment, surveillance and monitoring, disease prevention
and control
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I
3 (0-9-3)

๑๔๑

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวน้ํา การจัดการน้ําและดิน การ
เพาะขยายพันธุสัตวน้าํ การบริหารยา การจัดการทางด=านโภชนาการ
การชันสูตรโรคและการรักษา คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in aquatic animals, soil and water
quality management, aquatic animal propagation, drug
administration,
nutritional
management,
disease
investigation and treatment, ethics and veterinary
jurisprudence
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I
3 (0-9-3)
ทั ก ษะปฏิ บั ติท างเวชศาสตรสั ตวเคี้ ย วเอื้ อ ง การตรวจร:า งกาย
วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาและป} อ งกั น โรคทางอายุ ร กรรม วิ ท ยาการสื บ พั น ธุ
ศั ล ยศาสตรและออรโทพี ดิ ก ส การจั ดการอาหาร การจั ดการฟารม
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in ruminant, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional and
farm management, ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวน้าํ การจัดการน้ําและดิน การ
เพาะขยายพันธุสัตวน้าํ การบริหารยา การจัดการทางด=านโภชนาการ
การชันสูตรโรคและการรักษา

สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสกุ ร ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 677 Clinical Clerkship in Swine I
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตรสุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวัง
โรค การจัดการด=านการผลิต การวินิจฉัยและการรักษา การประเมิ น
ประสิท ธิภ าพทางการสื บ พั นธุ การจัดการฟารม การประเมิ น ผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อที่สําคัญ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in swine, herd health monitoring
program, diseases surveillance, production management,
diagnosis and treatment, evaluation of reproductive
performances, farm management, economic issues, diseases
prevention and control program, ethics and veterinary
jurisprudence

สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสกุ ร ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 677 Clinical Clerkship in Swine I
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตรสุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวัง
โรค การจัดการด=านการผลิต การวินิจฉัยและการรักษา การประเมิ น
ประสิท ธิภ าพทางการสืบ พั น ธุ การจัดการฟารม การประเมิน ผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อที่สําคัญ

Clinical practice in aquatic animals, soil and water
quality management, aquatic animal propagation, drug
administration, nutritional
management, disease
investigation and treatment
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I
3 (0-9-3)
ทั ก ษะปฏิ บั ติท างเวชศาสตรสั ตวเคี้ ย วเอื้ อ ง การตรวจร:า งกาย
วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาและป} อ งกั น โรคทางอายุ ร กรรม วิ ท ยาการสื บ พั น ธุ
ศัลยศาสตรและออรโทพีดิกส การจัดการอาหาร การจัดการฟารม และ
การสื่อสารกับเจ=าของสัตวปwวย
Clinical practice in ruminant, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional, farm
management and client communication

Clinical practice in swine, herd health monitoring
program, diseases surveillance, production management,
diagnosis and treatment, evaluation of reproductive
performances, farm management, economic issues, diseases
prevention and control program

๓.๑.๖ ขอเปZดรายวิชาใหม: จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้
รายวิชา สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตรสัตวใหญ:
VSCL 640 Large Animal Surgery
วิชาที่ต=องศึกษาก:อน
สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๓

หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด=วยตนเอง)
๓ (๑-๖-๔)
3 (1-6-4)

๑๔๒

การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา เทคนิคการให=ยาชาเฉพาะที่และการวางยาสลบ
การฝyกปฏิบัติหตั ถการเกี่ยวกับการผ:าตัดแก=ไขความผิดปกติของระบบต:าง ๆ การดูแลสัตว ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดในโค
นม โคเนื้อ ม=า และสุกร คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
History taking, diagnostic procedures, therapeutic plans, local and general anesthetic
techniques; surgical skills, post-operative care, complications of surgery in dairy cattle, beef cattle, horses
and pigs; ethics and veterinary jurisprudence
๓.๒ วิชาชีพบังคับเลือก
๓.๒.๑ ขอเปลีย่ นชื่อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา รายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน
(pre-requisite) และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัตกิ ารวินจิ ฉัยทางสัตวแพทย
๒ (๐-๖-๒)
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary
2 (0-6-2)
Diagnosis
ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาและทัศนวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก
การวินิจฉัยมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา และพยาธิวิทยาคลินกิ
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in pathology and diagnostic imaging,
necropsy, gross and histopathology, clinical pathology,
ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
๑ (๐-๓-๑)

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัตกิ ารวินจิ ฉัยทางการสัตวแพทย ๒ (๐-๖-๒)
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary
2 (0-6-2)
Diagnosis
ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาและทัศนวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก
การวินิจฉัยมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา และพยาธิวิทยาคลินิก
Clinical practice in pathology and diagnostic imaging,
necropsy, gross and histopathology and clinical pathology

สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติระบาดวิทยาทางการสัตว
๑ (๐-๓-๑)
แพทย
VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary
1 (0-3-1) VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary
1 (0-3-1)
Epidemiology
Epidemiology
ทักษะปฏิบัติทางระบาดวิทยา ในปศุสัตว สัตวเลี้ยง สัตวปwา และ
ทักษะปฏิบัติทางวิทยาการระบาดในปศุสัตว สัตวเลี้ยง สัตวปwา
สัตวต:างถิ่นโรคระบาด โรคอุบัติใหม: โรคอุบัติซ้ํา สุขภาพหนึ่งเดียว การ และสัตวต:างถิ่นโรคระบาด โรคอุบัติใหม: โรคอุบัติซ้ํา สุขภาพหนึ่งเดียว
เฝ} า ระวั ง และติ ด ตามโรค การรั ก ษา การควบคุ ม และป} อ งกั น โรค การเฝ}าระวังและติดตามโรค การรักษา การควบคุมและป}องกันโรค
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in epidemiology of livestock,
Clinical practice in epidemiology of livestock,
companion, wild, and exotic animals, epidemic, emerging companion, wild, and exotic animals, epidemic, emerging
and re-emerging diseases, one health, survey, sample and re-emerging diseases, one health, survey, sample
collection, monitoring, treatment, prevention, control, ethics collection, monitoring, treatment, prevention and control
and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินจิ ฉัยทางสัตวแพทย
๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินจิ ฉัยทางการสัตวแพทย ๓ (๐-๙-๓)
VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary
3 (0-9-3) VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary
3 (0-9-3)
Diagnostic Imaging
Diagnostic Imaging
ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย การจัดท:า เทคนิค
ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย การจัดท:า เทคนิค
การถ:ายภาพรังสี การล=างฟZลม การแปลผลภาพรังสี เทคนิคเบื้องต=นใน การถ:ายภาพรังสี การล=างฟZลม การแปลผลภาพรังสี เทคนิคเบื้องต=นใน
การบันทึกด=วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการแปลผล
คุณธรรมและ การบันทึกด=วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการแปลผล
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in diagnostic imaging in veterinary
Clinical practice in diagnostic imaging in veterinary
medicine, positioning, radiographic techniques, radiographic medicine, positioning, radiographic techniques, radiographic

๑๔๓

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
interpretations, ultrasonic applications and interpretations, interpretations, ultrasonic applications and interpretations
ethics and veterinary jurisprudence

๓.๒.๒ ขอเปลีย่ นคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๑๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาที่ต=องศึกษาก:อน (prerequisite) และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังนี้
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัตกิ ารวินจิ ฉัยทางสัตวแพทย
๒ (๐-๖-๒)
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary
2 (0-6-2)
Diagnosis
ทั ก ษะปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ผลิ ตภั ณ ฑจากสั ตว และการแปรรู ป ผล
พลอยได=จากการแปรรูป กระบวนการฆ:าสัตว มาตรฐานคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต ความปลอดภัยทางอาหาร การตลาด คุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in animal products and their process,
animal byproducts, slaughtering process, quality control,
food safety, marketing, ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัตกิ ารวินจิ ฉัยทางสัตวแพทย
๒ (๐-๖-๒)
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary
2 (0-6-2)
Diagnosis
ทั กษะปฏิ บั ติเกี่ ยวกั บ ผลิตภั ณ ฑจากสั ตว และการแปรรูป ผล
พลอยได=จากการแปรรูป กระบวนการฆ:าสัตว มาตรฐานคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต ความปลอดภัยทางอาหาร และการตลาด

สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวเลี้ยง
๓ (๐-๙-๓)
ชนิดพิเศษ
VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic
3 (0-9-3)
Animal
ทักษะปฏิบัติในสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ กระต:าย สัตว
ฟzนแทะ สัตวปCก สัตวเลื้อยคลาน พฤติกรรม โรคติดเชื้อ โรคไม:ติดเชื้อ
การจับบังคับ การเลี้ยง การจัดการ การรักษา การผ:าตัด คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in zoo and exotic animals, rabbit,
rodent, avian, reptile, behavior, infectious and non-infectious
diseases, restraint, husbandry, management, treatment,
surgery, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก การ
วินิจฉัยพยาธิวิทยาตาเปล:า การวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา และการ
วินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก การวินิจฉัยจากภาพรังสีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in diagnostic pathology, necropsy,
anatomical pathology, clinical pathology and image analysis,
ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๐-๙-๓)

สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวเลี้ยง
๓ (๐-๙-๓)
ชนิดพิเศษ
VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic
3 (0-9-3)
Animal
ทักษะปฏิบัติในสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ กระต:าย สัตว
ฟzนแทะ สัตวปCก สัตวเลื้อยคลาน พฤติกรรม โรคติดเชื้อ โรคไม:ติดเชื้อ
การจั บ บั งคั บ การเลี้ ย ง การจั ด การ การรั ก ษา การผ: า ตั ด และการ
สื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in zoo and exotic animals, rabbit,
rodent, avian, reptile, behavior, infectious and noninfectious diseases, restraint, husbandry, management,
treatment, surgery and client communication
สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology 3 (0-9-3)
ทั กษะปฏิ บั ติด=า นพยาธิวิท ยาวิ นิ จฉั ย การผ: าชั น สูตรซาก การ
วินิ จฉั ยพยาธิวิท ยาตาเปล: า การวินิ จ ฉัย ทางจุลพยาธิวิท ยา และการ
วินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก การวินิจฉัยจากภาพรังสี

Clinical practice in animal products and their process,
animal byproducts, slaughtering process, quality control,
food safety and marketing

Clinical practice in diagnostic pathology, necropsy,
anatomical pathology, clinical pathology and image analysis
สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๒

๓ (๐-๙-๓)

๑๔๔

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Medicine II
ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย
วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การดูแลสัตวปwวยใน สัตวปwวยฉุกเฉินและ
วิกฤติ เวชศาสตรป}องกัน การสร=างความสัมพันธทางวิชาชีพกับเจ=าของ
สัตว คุณธรรมและจริยธรรมในการรักษา
Clinical practice in small animal medicine, physical
examination, diagnosis, treatment and prevention, in-patient
care, emergency and critical care, preventive medicine,
client communication, ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Medicine II
ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย
วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การดูแลสัตวปwวยใน สัตวปwวยฉุกเฉิน
และวิกฤติ เวชศาสตรป}องกัน และการสือ่ สารกับเจ=าของสัตวปwวย

สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Surgery II
ทั ก ษะปฏิ บั ติด=า นศั ลยกรรมเนื้ อ เยื่ อ อ:อ นในสุนั ข และแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว
ปw ว ยก: อ น ระหว: า งและหลั ง จากวางยาสลบ การดู แ ลสั ต วและ
ภาวะแทรกซ=อนจากศัลยกรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in soft tissue surgery of dogs and cats,
diagnosis, surgical instruments, preanesthetic evaluation,
anesthetic monitoring, post-operative care, complications,
ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัตอิ อรโทพีดกิ สสัตวเล็ก
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Orthopedics
ทักษะปฏิบัติด=านออรโทพีดิกสในสุนัขและแมว การซักประวัติ
การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย การแปลผลภาพทางรังสี การรักษาทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรม การดูแลสัตว ภาวะแทรกซ=อนหลังผ:าตัดใน
ระบบกระดูกและกล=ามเนื้อ
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in small animal orthopedics, history
taking, physical examination, diagnosis, radiographic

สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Surgery II
ทัก ษะปฏิ บั ติด=านศัลยกรรมเนื้ อเยื่อ อ:อ นในสุนั ข และแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว
ปw ว ยก: อ น ระหว: า งและหลั ง จากวางยาสลบ การดู แ ลสั ต วและ
ภาวะแทรกซ=อนจากศัลยกรรม และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว

Clinical practice in small animal medicine, physical
examination, diagnosis, treatment and prevention, in-patient
care, emergency and critical care, preventive medicine,
client communication and client communication

Clinical practice in soft tissue surgery of dogs and cats,
diagnosis, surgical instruments, preanesthetic evaluation,
anesthetic monitoring, post-operative care, complications
and client communication
สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัตอิ อรโทพีดกิ สสัตวเล็ก
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal
3 (0-9-3)
Orthopedics
ทักษะปฏิบัติด=านออรโทพีดิกสในสุนัขและแมว การซักประวัติ
การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย การแปลผลภาพทางรังสี การรักษาทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรม การดูแลสัตว ภาวะแทรกซ=อนหลังผ:าตัดใน
ระบบกระดูกและกล=ามเนื้อ และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in small animal orthopedics, history
taking, physical examination, diagnosis, radiographic

๑๔๕

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
interpretation, medical and surgical treatment, postoperative care, complication of orthopedic surgery, ethics
and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัตวิ ิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet
3 (0-9-3)
Theriogenology
ทั กษะปฏิ บั ติด=า นระบบสืบ พั น ธุในสั ตวเลี้ย ง การตรวจวินิ จ ฉั ย
การรักษา การรีดเก็บและประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ การหาวันผสม การ
ตรวจการตั้งท=อง การช:วยคลอด การผ:าตัดทํ าหมัน การผ:าคลอดและ
การดูแลลูกสัตวหลังคลอด วิสัญญีในการผ:าตัดทางสูติกรรม คุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in companion animal theriogenology,
diagnosis, treatment, semen collection and evaluation,
determination of optimum breeding time, pregnancy
diagnosis, parturition management, ovariohysterectomy and
castration, caesarean section and neonatal care, anesthesia
in reproductive surgery, ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
interpretation, medical and surgical treatment, postoperative care, complication of orthopedic surgery and
client communication
สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัตวิ ิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet
3 (0-9-3)
Theriogenology
ทักษะปฏิบัติด=านระบบสืบพันธุในสัตวเลี้ยง การตรวจวินิจฉัย
การรักษา การรีดเก็บและประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ การหาวันผสม การ
ตรวจการตั้งท=อง การช:วยคลอด การผ:าตัดทําหมัน การผ:าคลอดและ
การดูแลลูกสัตวหลังคลอด วิสัญญีในการผ:าตัดทางสูติกรรม และการ
สื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in companion animal theriogenology,
diagnosis, treatment, semen collection and evaluation,
determination of optimum breeding time, pregnancy
diagnosis, parturition management, ovariohysterectomy and
castration, caesarean section and neonatal care, anesthesia
in reproductive surgery and client communication

สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัติมา= ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรคลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตร
และออรโทพี ดิก ส การจั ด การฟารม การอภิ ป รายผลการปฏิ บั ติงาน
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in equine, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, farm management,
case discussion, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II
3 (0-9-3)
ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด=า นเวชศาสตรสั ตวปC ก การจั ด การ การผลิ ต การ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การชันสูตรโรค การรักษา การเฝ}าระวังและ
ติดตามโรค การป}องกันและควบคุมโรค คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in avian medicine, poultry production
and management, economic evaluation, diagnosis,
treatment, surveillance and monitoring, disease prevention
and control, ethics and veterinary jurisprudence
สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 3 (0-9-3)

สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัติมา= ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรคลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตร
และออรโทพี ดิก ส การจั ดการฟารม การอภิ ป รายผลการปฏิ บั ติงาน
และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in equine, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, farm management,
case discussion and client communication
สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II
3 (0-9-3)
ทักษะปฏิ บัติด=านเวชศาสตรสัตวปCก การจัดการ การผลิต การ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การชันสูตรโรค การรักษา การเฝ}าระวังและ
ติดตามโรค การป}องกันและควบคุมโรค
Clinical practice in avian medicine, poultry production
and management, economic evaluation, diagnosis,
treatment, surveillance and monitoring, disease prevention
and control
สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 3 (0-9-3)

๑๔๖

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
ทักษะปฏิบั ติด=านเวชศาสตรสัตวน้ํา การจั ดการน้ํ าและดิน การ
เพาะขยายพันธุสัตวน้ํา การบริหารยา การจัดการทางด=านโภชนาการ
การชันสูตรโรคและการรักษา คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in aquatic animals, soil and water
quality management, aquatic animal propagation, drug
administration,
nutritional
management,
disease
investigation and treatment, ethics and veterinary
jurisprudence
สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II
3 (0-9-3)
ทั ก ษะปฏิ บั ติท างเวชศาสตรสั ตวเคี้ ย วเอื้ อ ง การตรวจร: างกาย
วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง
อายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตรและออรโทพีดิกส การจัดการ
อาหาร การจัดการฟารม คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทย
Clinical practice in ruminant, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional and
farm management, ethics and veterinary jurisprudence

หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตรสัตวน้ํา การจัดการน้ําและดิน การ
เพาะขยายพันธุสัตวน้ํา การบริหารยา การจัดการทางด=านโภชนาการ
การชันสูตรโรคและการรักษา

สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสกุ ร ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II
3 (0-9-3)
ทั ก ษะปฏิ บั ติท างเวชศาสตรสุ ก ร การจั ดการสุ ข ภาพ การเฝ} า
ระวั งโรค การจั ด การด= า นการผลิ ต การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา การ
ประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ การจัดการฟารม การประเมินผล
ทางเศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อที่สําคัญ คุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย
Clinical practice in swine, herd health monitoring
program, diseases surveillance, production management,
diagnosis and treatment, evaluation of reproductive
performances, farm management, economic issues, diseases
prevention and control program, ethics and veterinary
jurisprudence
สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิด
๓ (๐-๙-๓)
พิเศษและสัตวปwา
VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and
3 (0-9-3)
Wildlife Animal
การสํารวจ การเก็บตัวอย:าง การรักษา การป}องกัน การควบคุม
การติดต:อ สัตวปwา สัตวเลี้ยงธรรมชาติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา ประชากร
การอพยพ เอกสุขภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทย
Survey, sample-collection, treatment, prevention,

สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสกุ ร ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II
3 (0-9-3)
ทั ก ษะปฏิ บั ติท างเวชศาสตรสุ ก ร การจั ดการสุ ข ภาพ การเฝ} า
ระวั งโรค การจั ด การด= า นการผลิ ต การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา การ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพทางการสื บ พั น ธุ การจั ด การฟารม การ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อที่สําคัญ

Clinical practice in aquatic animals, soil and water
quality management, aquatic animal propagation, drug
administration, nutritional management, disease
investigation and treatment
สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
๓ (๐-๙-๓)
VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II
3 (0-9-3)
ทั กษะปฏิ บั ติท างเวชศาสตรสั ตวเคี้ย วเอื้ อ ง การตรวจร:างกาย
วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง
อายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ ศัลยศาสตรและออรโทพีดิกส การจัดการ
อาหาร การจัดการฟารม และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Clinical practice in ruminant, physical examination,
diagnosis, treatment and prevention in medicine,
theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional and
farm management and client communication

Clinical practice in swine, herd health monitoring
program, diseases surveillance, production management,
diagnosis and treatment, evaluation of reproductive
performances, farm management, economic issues, diseases
prevention and control program
สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิด
๓ (๐-๙-๓)
พิเศษและสัตวปwา
VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and
3 (0-9-3)
Wildlife Animal
การสํารวจ การเก็บตัวอย:าง การรักษา การป}องกัน การควบคุม
การติ ด ต: อ สั ต วปw า สั ต วเลี้ ย งธรรมชาติ พฤติ ก รรม นิ เ วศวิ ท ยา
ประชากร การอพยพ เอกสุขภาพ และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว
Survey, sample-collection, treatment, prevention,

๑๔๗

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง ปC ๒๕๕๘
control, transmission, wildlife and domestic animals, natural control, transmission, wildlife and domestic animals, natural
behavior, ecology, population, migration, one health, ethics behavior, ecology, population, migration, one health and
and veterinary jurisprudence
client communication

๖. โครงสร. า งหลั ก สู ต ร ภายหลั ง การปรั บ ปรุ ง แก= ไ ข เมื่ อเที ย บกั บโครงสร= า งเดิ ม และเกณฑมาตรฐาน
หลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (หลั กสู ต ร ๖ ปC ) ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปรากฎดั งนี้
จํา นวนหน5 วยกิ ต
หมวดวิ ชา
เกณฑ? มาตรฐานฯ
หลั ก สู ต รเดิ ม
หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
หมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป
๓๐
๓๐
๓๑
หมวดวิ ช าเฉพาะ
๑๔๔
๒๐๔
๒๐๗
หมวดวิ ช าเลื อกเสรี
ไม: น= อยกว: า ๖
ไม: น= อยกว: า ๖
ไม: น= อยกว: า ๖
หน: ว ยกิ ต รวมตลอดหลั กสู ต ร
ไม: น= อยกว: า ๑๘๐
ไม: น= อยกว: า ๒๔๐
ไม: น= อยกว: า ๒๔๔

อาจารย?ประจําหลักสูตร
๑. อ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง
เลขที่บัตรประชาชน : ๓-๑๑๐๔-๐๐๒๗๒-๓๘-๙
ตําแหน5ง :
อาจารย
สังกัด :
คณะสัตวแพทยศาสตร-ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข
คุณวุฒิ :
- M.S. (Poultry Science), Michigan State University University, United
State of America : ๒๕๔๖
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ๒๕๓๒
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๑๐
หลักการผลิตปศุสัตว
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 210
Principles of Livestock Production
4 (3-3-7)
สพปส ๒๑๒
พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพสัตว
๓ (๒-๓-๕)
VSPA 212
Animal behavior, Restraint, and Welfare
3 (2-3-5)
สพปส ๓๑๖
การจัดการสัตวทดลอง
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 316
Laboratory Animal Management
2 (2-0-4)
สพวค ๔๕๘
เวชศาสตรสัตวทดลอง
๓ (๒-๓-๕)
๑๔๘

VSCL 458
สพวค ๕๕๕
VSCL 555
สพวค ๖๐๗
VSCL 607
สพวค ๖๗๖
VSCL 676
สพวค ๖๘๙
VSCL 689

Laboratory Animal Medicine
เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Medicine
โครงการวิจัย
Research Project
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
Clinical Clerkship in Ruminant I
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
Clinical Clerkship in Ruminant II

3 (2-3-5)
๖ (๔-๖-๑๐)
6 (4-6-10)
๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

ผลงานวิจัย (ผู.วิจัยหลัก)
Nakthong C, Taksinosros S, Wongsawong W. Effects of feeding chitooligosaccharide
on growth performance, immunity and serum composition in goats. J App Anim Sci. 2012;
5(2) : 27-33.

ผลงานวิจัย(ร5วมวิจัย)
1. Suttiyotin P, Nakthong C, Kornmatitsuk B, Huaijantug S. Vasectomy and laparoscopic
ovariectomy in Thai-Saanen goats. Thai J Vet Med Supp. 2011; 41:137-8.
2. Suttiyotin P, Nakthong C, Kimsakulvech S, Jarearnkul D. Effect of butylated
hydroxytoluene on survival of frozen-thawed fighting bull spermatozoa. J Agric Sci Tech A.
2011; 1;1177-80.
3. Suttiyotin P, Nakthong C, Kornmatitsuk B, Huaijantug S. Laparoscopic ovariectomy in
native-saanen goats. Proceeding of the 37th International Conference on Veterinary Science 2
CAB, APHIS, FAO. Joints symposium. 2012 : 251-2.

๑๔๙

๒. ผศ.ดร.น.สพ. เติมพงศ? วงศ?ตะวัน
เลขที่บัตรประชาชน : ๓-๕๔๐๔-๐๐๓๕๐-๘๒-๓
ตําแหน5ง :
อาจารย
สังกัด :
คณะสัตวแพทยศาสตร-ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตรประยุกต
คุณวุฒิ :
- Ph.D., (Reproductive, Developmental Biology and Stem cells ) The
University of Edinburgh : ๒๕๕๒
- MVM., The Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden :
๒๕๔๖
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๔๒
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๒๐
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
VSPA 220
Body Structure and Function I
สพปส ๒๒๑
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
VSPA 221
Body Structure and Function II
สพปส ๒๒๒
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓

๕ (๓-๖-๘)
5 (3-6-8)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๕ (๔-๓-๗)
๑๕๐

VSPA 222
สพปส ๒๒๓
VSPA 223
สพวค ๖๐๗
VSCL 607

Body Structure and Function III
โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
Body Structure and Function IV
โครงการวิจัย
Research Project

5 (4-3-7)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)

ผลงานวิจัย (ผู.วิจัยหลัก)
1. Wongtawan T. The importance of epigenetics in embryonic development and
reproductive biotechnology. J App Anim Sci. 2012; 5(2) : 9-26
2. Wongtawan T, Taylor JE, Lawson KA, Wilmut I, Pennings S. Histone H4K20me3 and HP1α
are late heterochromatin markers in development, but present in undifferentiated
embryonic stem cells. J Cell Sci. 2011; 124(Pt 11):1878-90
3. Buranaamnuay K, Wongtawan T, Masuwatana S, Tummaruk P, Techakumphu M, Intrauterine and Deep intra-uterine Insemination using Cryopreserved Boar Semen in
Spontaneously-ovulating Sows. Thai J Vet Med. 2010;40(2): 215-9.
ผลงานวิจัย(ร5วมวิจัย)

1. Korchujit K, Kaeoket K, Kittiyanant Y, Wongtawan T. Rapid single cell typing
using SYBR® green real-time PCR together with melt curve analysis for sex identification
of porcine sperm. Thai J Vet Med. 2014; 44 (1). 41-8.
2. Wilmut I, Wongtawan T, Quigley M, Sullivan S. Biomedical and social
contributions to sustainability. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 2011; 369(1942):173047.
3. Kaeoket K, Chanapiwat P, Wongtawan T, Kunavongkrit A, Successful
Intrauterine Insemination (IUI) with Frozen Boar Semen: Effect of Dose, Volume and
Fixed-Time AI on Fertility. Thai J Agri Sci 2010; 43(1): 31-7.

๑๕๑

๓. อ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน?
เลขที่บัตรประชาชน : ๓-๗๐๙๗-๐๐๐๗๖-๗๗-๔
ตําแหน5ง :
อาจารย
สังกัด :
คณะสัตวแพทยศาสตร-ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข
คุณวุฒิ :
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุสัตว) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย :
๒๕๕๕
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๙
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๐๐
การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๑ ๑ (๐-๒-๑)
VSPA 200
Clinical Problem Solving and Integration of
1 (0-2-1)
Veterinary Science I
สพปส ๒๑๐
หลักการผลิตปศุสัตว
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 210
Principles of Livestock Production
4 (3-3-7)
สพปส ๓๐๑
การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย ๒ ๑ (๐-๒-๑)
VSPA 301
Clinical Problem Solving and Integration of
Veterinary Science II
1 (0-2-1)
สพวค ๔๔๔
วิทยาการสืบพันธุ ๑
๔ (๓-๓-๗)
๑๕๒

VSCL 444
สพวค ๔๔๕
VSCL 445
สพวค ๔๕๖
VSCL 456
สพวค ๕๕๗
VSCL 557
สพวค ๖๐๗
VSCL 607
สพวค ๖๗๗
VSCL 677
สพวค ๖๙๐
VSCL 690

Theriogenology I
วิทยาการสืบพันธุ ๒
Theriogenology II
เวชศาสตรสุกร ๑
Swine Medicine I
เวชศาสตรสุกร ๒
Swine Medicine II
โครงการวิจัย
Research Project
คลินิกปฏิบัติสุกร ๑
Clinical Clerkship in Swine I
คลินิกปฏิบัติสุกร ๒
Clinical Clerkship in Swine II

4 (3-3-7)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

ผลงานวิจัย (ผู.วิจัยหลัก)
1. Chanapiwat P, Olanratmanee EO, Kaeoket K, Tummaruk P. Conception Rate and Litter
Size in Multiparous Sows after Intrauterine Insemination Using Frozen-Thawed Boar Semen in
a Commercial Swine Herd in Thailand. J Vet Med Sci. 2014; In press.
2. Chanapiwat P, Kaeoket K, Tummaruk P. Distribution of Spermatozoa in the

Reproductive Tracts of Sows after Intra-uterine Insemination Using Frozen-thawed Boar
Semen. Thai J Vet Med. 2012; 42(3): 359-66
3. Chanapiwat P, Kaeoket K, Tummaruk P. Improvement of the frozen boar semen quality
by docosahexaenoic acid (DHA) and L-cysteine supplementation. Afr J Biothechnol. 2012;
11(15): 3697-703.
4. Chanapiwat P, Kaeoket K, Tummaruk P. Cryopreservation of boar semen by egg yolkbased extenders containing lactose of fructose is better than sorbitol. J Vet Med Sci. 2012;
74(3): 351-4.
5. Chanapiwat P, Kaeoket K, Tummaruk P. The Sperm DNA Damage after Cryopreservation of
Boar Semen in Relation to Post-thawed Semen Qualities, Antioxidant Supplementation and
Boars Effects. Thai J Vet Med. 2010; 40(2): 187-93.

๑๕๓

ผลงานวิจัย(ร5วมวิจัย)
1. Kaeoket K, Chanapiwat P. DHA Analysis in Different Types of Egg Yolks: Its Possibility of
Being a DHA Source for Boar Semen Cryopreservation. Thai J Vet Med. 2013; 43(1): 119-23.
2. Kaeoket K, Donto S, Nualnoy P, Noiphinit J, Chanapiwat P. Effect of gamma-oryzanolenriched rice bran oil on quality of cryopreserved boar semen. J Vet Med Sci. 2012;
74(9):1149-53
3. Kaeoket K, Chanapiwat P, Tummaruk P, Techakampu M, Kunavongkrit, A. A preliminary
study on using autologous and heterologous boar sperm supernatant from freezing
processes as post-thawing solution: its effect on sperm motility. Trop Anim Health Prod.
2011; 43(5): 1049-55.

4. Panasophonkul S, Tharasanit T, Chanapiwat P, Techakampu M. Improvement of
normal fertilization rate and embryo development by reduction of sperm:oocyte ratio
during in vitro fertilization in pig. Thai J Vet Med. 2011; 41(1): 71-7
5. Kaeoket K, Chanapiwat P, Tummaruk P. Techakampu M. Supplemental effect of
varying L-cysteine concentrations on the quality of cryopreserved boar semen. Asian J
Androl. 2010; 12(5): 760-65.
6. Kaeoket K, Chanapiwat P, Wongtawan T, Kunavongkrit A. Successful Intrauterine
Insemination (IUI) with Frozen Boar Semen: Effect of Dose, Volume and Fixed-Time AI
on Fertility. Thai J Agric Sci. 2010; 43(1): 31-7.
7. Kaeoket K, Sang-urai P, Thamniyom A, Chanapiwat P, Techakumphu M. Effect of
Docosahexaenoic acid (DHA) on quality of cryopreserved boar semen in different
breeds. Reprod Dom Anim. 2010; 45: 458-63.

๑๕๔

๔. อ.พรรณพงา แสงสุริยะ
เลขที่บัตรประชาชน ๓-๘๖๐๑-๐๐๑๖๖-๓๖-๖
ตําแหน5ง :
อาจารย
สังกัด :
คณะสัตวแพทยศาสตร-ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตรประยุกต
คุณวุฒิ :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การปรับปรุงพันธุสัตว),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: ๒๕๔๔
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล=าเจ=าคุณ
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๔๑
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๑๐
หลักการผลิตปศุสัตว
๔ (๓-๓-๗)
VSPA 210
Principles of Livestock Production
4 (3-3-7)
สพปส ๒๑๒
พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพสัตว
๓ (๒-๓-๕)
VSPA 212
Animal behavior, Restraint, and Welfare
3 (2-3-5)
สพปส ๒๑๓
พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
๓ (๓-๐-๖)
VSPA 213
Animal Genetics and Breeding Improvement
3 (3-0-6)
สพปส ๓๐๕
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย
๒ (๒-๐-๔)
VSPA 305
Veterinary Research Methodology
2 (2-0-4)
สพวค ๔๐๖
บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย
๒ (๑-๓-๓)
VSCL 406
Integrated Veterinary Research Process
2 (1-3-3)
สพวค ๖๐๗
โครงการวิจัย
๖ (๐-๑๘-๖)
๑๕๕

VSCL 607

Research Project

6 (0-18-6)

ผลงานวิจัย (ผู.วิจัยหลัก)
ไม:มี
ผลงานวิจัย(ร5วมวิจัย)
1 . Tawewan T, Praseart S, Sompong S, Panppanga S, Suriyo K.Prevalence and
Histopathology of Trichogaster pectoralis Harbouring Metacercaria of Clinostomum
piscidium (Southwell and Prashad, 1918) in Central Thailand. Thai J Vet Med 2014; 44(2) :
223-30.

๕. อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ
เลขที่บัตรประชาชน :
สังกัด :
คณะสัตวแพทยศาสตร-ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข
คุณวุฒิ :
- Ph.D. (Animal and Food Hygiene) Obihiro University, Japan : ๒๕๕๕
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘
สพปส ๒๑๐
หลักการผลิตปศุสัตว
VSPA 210
Principles of Livestock Production
สพปส ๒๑๒
พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพสัตว
VSPA 212
Animal behavior, Restraint, and Welfare
สพวค ๕๕๕
เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
VSCL 555
Ruminant Medicine
สพวค ๖๐๗
โครงการวิจัย
VSCL 607
Research Project
สพวค ๖๗๖
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
VSCL 676
Clinical Clerkship in Ruminant I
สพวค ๖๘๙
คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๒
VSCL 689
Clinical Clerkship in Ruminant II
ผลงานวิจัย (ผู.วิจัยหลัก)

๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๖ (๔-๖-๑๐)
6 (4-6-10)
๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

๑๕๖

1. Jiemt aweeboon S, Shirasuna K, Nitta A, Kobayashi A, Schuberth HJ, Shimizu T, Miyamoto
A. Evidence that polymorphonuclear neutrophils infiltrate into the developing corpus
luteum and promote angiogenesis with interleukin-8 in the cow. Reprod Biol
Endocrinol 2011; 9:79
ผลงานวิจัย(ร5วมวิจัย)
1. Kowsar R, Jiemtaweeboon S, Shirasuna K, Shimizu T, Sasaki M, Kitamura

N, Miyamoto A. Accumulation of eosinophils in the infundibulum of the bovine oviduct
just after ovulation. J Vet Med Sci 2014;76(9):1231-4.
2. Shirasuna K, Jiemtaweeboon S, Raddatz S, Nitta A, Schuberth HJ, Bollwein
H, Shimizu T, Miyamoto A. Rapid Accumulation of Polymorphonuclear Neutrophils in
the Corpus luteum during Prostaglandin F2α-Induced Luteolysis in the Cow. PLOS
ONE 2012;7(1):e29054

๑๕๗

รายชื่อและประวัติบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
ลําดับ
๑.

เลขบัตรประชาชน
๕-๓๒๐๑-๐๐๐๘๐-๘๒-๙

ชื่อ-สกุล
นายธนกร ระวังชื่อ

ตําแหน5ง
นักวิทยาศาสตร

วันที่บรรจุ
๑ ก.ค. ๔๔

ระดับวุฒิ
ปริญญาตรี

๒.

๓-๗๒๐๔-๐๐๐๒๙-๓๖-๕

นางสาวรัศมีเพ็ญ โพธิ์นาคเงิน

นักวิทยาศาสตร

๑ ต.ค. ๔๖

ปริญญาตรี

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๓-๕๕๐๖-๐๐๒๔๑-๐๗-๖
๔-๑๑๐๓-๐๐๐๐๓-๒๗-๙
๑-๕๐๙๙-๐๐๑๙๖-๑๘-๓
๓๗๓๐๒-๐๐๕๔๖-๐๙-๙
๑-๑๐๒๐-๐๐๒๒๓-๓๒-๗

นายวิษณุ วงศสว:าง
นางสาวอรุณี แจ=งแสงทอง
นางสาวปริยากร จายคํา
นางสุวรรณา แสนยุติธรรม
นางสาวสมัชญา เพ็งดิษฐ

นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร

๓ พ.ค. ๔๗
๘ พ.ค. ๕๐
๑ พ.ค. ๕๓
๑ ก.ย. ๕๒
๑ ต.ค. ๕๑

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

๘.

๓-๗๓๐๑-๐๑๖๕๙-๖๑-๘

นางสาวอรทัย ทองจุ=ย

นักวิทยาศาสตร

๑ ม.ค. ๕๒

ปริญญาตรี

สาขาที่จบ
เทคโนโลยีการเพาะ
ขยายพันธุสัตว
เทคโนโลยีการเพาะ
ขยายพันธุสัตว
เทคนิคการสัตวแพทย
เทคนิคการสัตวแพทย
เทคนิคการสัตวแพทย
เคมี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
วิทยาศาสตร

๙.

๓-๗๓๐๒-๐๐๓๒๐-๕๖-๒

นางสาวจารุภา เถาวัลย

นักวิทยาศาสตร

๕ ม.ค. ๕๒

ปริญญาตรี

เคมี

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑-๑๐๐๔-๐๐๑๙๐-๔๘-๓
๑-๓๓๑๐-๐๐๑๑๓-๙๓-๖
๕-๕๕๐๕-๐๐๖๑๐-๕๕-๖
๑-๗๓๙๙-๐๐๐๒๑-๘๐-๒
๑-๓๕๐๑-๐๐๐๘๒-๘๐-๒

นางสาวสุกัญญา อภิรตั นวรสกุล
นายศุภกิจ บัวมาศ
นางสาวณัฏฐนภัทร ไชยศิลป{
นายปรุศก สุกใส
นายทิฆเวท เวฬุวนารักษ

นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร

๒ พ.ย. ๕๒
๓ พ.ย. ๕๑
๑๖ พ.ค.๕๒
๒ พ.ย. ๕๒
๑ ธ.ค. ๕๒

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

เทคนิคการสัตวแพทย
เทคนิคการสัตวแพทย
วิทยาศาสตรการเกษตร
เทคนิคการสัตวแพทย
เทคนิคการสัตวแพทย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ม.เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู:บ=าน
จอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู:บ=าน
จอมบึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๕๘

ลําดับ
๑๕.

เลขบัตรประชาชน
๑-๑๐๐๗-๐๐๕๑๒-๘๖-๙

ชื่อ-สกุล
นายชาญวิทย ยศโชติ

ตําแหน5ง
นักวิทยาศาสตร

๑๖.

๑-๘๐๐๘-๐๐๐๘๕-๖๒-๑

นางสาววราภรณ แก=วคงจันทร

นักวิทยาศาสตร

๑๗.
๑๘.
๑๙
๒๐

๑-๒๔๐๑-๐๐๐๕๒-๑๐-๖
๑-๖๑๙๙-๐๐๐๙๒-๒๔-๗
๓-๗๑๐๑-๐-๐๕๗๙๙๔-๗
๑-๑๐๐๘-๐๐๖๕๖-๑๒-๙

นางสาวชลิสา มงคลพันธ
นางสาววันวิสาข สุราฤทธิ์
นายกวีวงษ วงษอัยรา
นางสาวสิรมิ า ฉัตรรุ:งเรืองกุล

นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตร

วันที่บรรจุ
๑ มิ.ย. ๕๕

ระดับวุฒิ
ปริญญาตรี

สาขาที่จบ
สัตวศาสตร

๑ ต.ค. ๕๗

ปริญญาตรี

สัตวศาสตร

๑ ก.ย. ๕๖
๑ ต.ค. ๕๖
๓ มี.ค. ๕๗
๑ พ.ค. ๕๗

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลชีววิทยา
เคมี
เทคนิคการสัตวแพทย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล=าเจ=าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๕๙

ตารางแสดงสัดส5วนรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร? มหาวิทยาลัยมหิดล
เตรียมสัตวแพทย?
รายวิชา
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย

กลุ5มปรีคลินิก
หน5วยกิต
รายวิชา
๒
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย

๓

สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตวเลี้ยง

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒

๒
๓
๓*
๓*

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ
วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกสเบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกสทั่วไป
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี

๓*
๓*
๒
๓
๒
๓
๓
๒
๑
๑
๑
๑

สพปส ๒๖๐ อนามัยสิ่งแวดล=อม และอาชีวอนามัย
สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตวปwาและการอนุรักษ
สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว
สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว การจับบังคับสัตวและสวัสดิภาพ
สัตว
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ
สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตรสัตว
สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑
สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒
สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓
สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔
สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย
สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตวน้ํา
สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตวทดลอง
สพปส ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม

กลุ5มคลินิก
หน5วยกิต
รายวิชา
๓
สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการ
สัตวแพทย ๑
๒
สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการ
สัตวแพทย ๒
๒
สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย
๒
สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย
๔
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย
๓
สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตรทางการสัตวแพทย
๓
๓
๕
๔
๕
๔
๓
๑
๒
๒
๒
๑

หน5วยกิต
๑

สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตรทางการสัตวแพทย
สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ ๑
สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ ๒
สพวค ๔๔๖ ออรโทพีดิกสทางการสัตวแพทย
สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตรสัตวเล็ก
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตรสัตวเล็ก ๒
สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตรสัตวเล็ก
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตรสุกร ๑
สพวค ๔๕๘ เวชศาสตรสัตวทดลอง

๑
๒
๓
๒
๒
๑
๒
๑
๔
๔
๑
๒
๓
๓
๔
๓
๓

๑๖๐

เตรียมสัตวแพทย?
รายวิชา
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ
สามัญขั้นแนะนํา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ * รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จํานวน ๖ หน:วย
กิต

กลุ5มปรีคลินิก
หน5วยกิต
รายวิชา
๓
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย
๖

สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย
สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย
สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย
สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการ
สัตวแพทย
สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย
สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย

กลุ5มคลินิก
หน5วยกิต
รายวิชา
หน5วยกิต
๒
สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตรและการจัดการสําหรับวิชาชีพการ
๒
สัตวแพทย
๔
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตว
๑
แพทย
๒
สพวค ๕๕๑ เวชศาสตรม=า
๔
๔
สพวค ๕๕๒ เวชศาสตรสัตวสวนสัตว สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ
๔
และสัตวปwา
๒
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตรสัตวปCก
๕
๑
สพวค ๕๕๔ เวชศาสตรสัตวน้ํา
๔
๕
๔
๔

สพวค ๕๕๕ เวชศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
สพวค ๕๕๗ เวชศาสตรสุกร ๒
สพวค ๕๕๙ เวชศาสตรการผลิต
สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑
สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒
สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร
สพวค ๕๖๔ โรคสัตวสู:คน
สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย
สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย
สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตรสัตวใหญ:
สพวค๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข๑
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตรสัตวเล็ก ๑
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตรสัตวเล็ก ๑

๖
๓
๒
๒
๓
๑
๒
๒
๖
๓
๒
๓
๓

๑๖๑

เตรียมสัตวแพทย?
รายวิชา

รวม

กลุ5มปรีคลินิก
รายวิชา

หน5วยกิต

๔๔

รวม

กลุ5มคลินิก
หน5วยกิต
รายวิชา
สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตวปCก ๑
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตวน้ํา ๑
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตวเคี้ยวเอื้อง ๑
สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย
สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตวสวนสัตวและสัตวเลี้ยงชนิด
พิเศษ
สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตว
แพทย
สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตวเล็ก
สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย
สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออรโทพีดิกสสัตวเล็ก
สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุสัตวเลี้ยง
หมายเหตุ * หมวดวิชาบังคับเลือก เลือกเรียน ๖ หน:วยกิต
๗๙
รวม

หน5วยกิต
๓
๓
๓
๓
๓
๒*
๓*
๑*
๓*
๓*
๓*
๓*
๑๒๑

๑๖๒

