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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร�  
 

หมวดที ่๑  ข.อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Veterinary Medicine Program 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ชื่อย:อ :  สพ.บ. 
           ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Veterinary Medicine  

ชื่อย:อ :  D.V.M. 
๓. วิชาเอก : ไม:มี 
๔. จํานวนหน5วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร : ไม:น=อยกว:า ๒๔๔ หน:วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๖ ปC)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
๕.๒ ภาษาท่ีใช. : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
๕.๓ การรับเข.าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
๕.๔   ความร5วมมือกับสถาบันอ่ืน : 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=กับนักศึกษาต้ังแต:ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปCการศึกษา ๒๕๕๘ เปLนต=นไป 
๖.๓ คณะกรรมการประจําคณะอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖.๔ ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณารับรองหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้ง

ท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
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๖.๕ ท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให=ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี๓/
๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๕๘ 

๖.๖   สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๔๙๓  เม่ือวันท่ี  ๑๘ 
กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๕๘ 

๖.๗ คณะกรรมการวิชาชีพ สัตวแพทยสภา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือ
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

๗. ความพร.อมในการเผยแพร5หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร=อมในการเผยแพร: ว:าเปLนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ ในปCการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังเปZดสอน ๓ ปC)  
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได.หลังจบการศึกษา 
 เปLนสัตวแพทย�ท่ีสามารถประกอบวิชาชีพในหน:วยงานภาครัฐ เอกชน องค�กรอิสระ ในสาขาต:างๆ 
ได=แก: การจัดการสุขภาพสัตว�  ควบคุมโรคสัตว�และโรคระบาดสัตว� อนุรักษ�พันธุ�สัตว�และนิเวศวิทยา สัตว
แพทย�สาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิตสัตว� อุตสาหกรรมอาหารสัตว� งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ทางสัตวแพทย�  หรือศึกษาต:อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร�หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข=อง 
๙. ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน5ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย?ผู.รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ช่ือ-สกุล 
ตําแหน5งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน : ปCท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑ ๓-๕๔๐๔-๐๐๓๕๐-๘๒-๓ 
ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ�  วงศ�ตะวัน 

Ph.D. (Reproductive, Developmental Biology and 
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., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๒ 

๒ ๓-๘๖๐๑-๐๐๑๖๖-๓๖-๖ 
อ.พรรณพงา  แสงสุริยะ 

วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ�สัตว�), 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๔ 
วท.บ., (เกษตรศาสตร�) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล=า
เจ=าคุณทหารลาดกระบัง : ๒๕๔๑ 

๓ ๓-๑๐๑๗-๐๑๖๐๒-๙๕-๘ 
อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ  เจียมทวีบุญ 

Ph.D. (Animal and Food Hygiene), Obihiro 
University, Japan : ๒๕๕๕ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘ 
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๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
สถานท่ีซ่ึงใช=จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตประกอบด=วย อาคารเรียน

และปฏิบัติการรวมด=านสัตวศาสตร�และสัตวแพทยศาสตร� โรงพยาบาลสัตว�ประศุอาทร วิทยาเขตศาลายา และ
โรงพยาบาลปศุสัตว�และสัตว�ปwาปศุปาลัน วิทยาเขตไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และฝyกปฏิบัติการและ
ภาคสนามในหน:วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข=องกับทางสัตวแพทย� 
๑๑. สถานการณ?ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปEนต.องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ?หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปzจจุบันกําลังมุ:งไปสู:การเปZดตลาดการค=าเสรี ส:งผลกระทบโดยตรงต:อ

กิจการผลิตสัตว� โดยเฉพาะอย:างยิ่งการลงทุนด=านปศุสัตว�และสัตว�น้ําเพ่ือการบริโภคท้ังภายในประเทศและเพ่ือ
เปLนสินค=าส:งออกไปจําหน:ายยังต:างประเทศ รวมท้ังหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงกําลังรวมตัวกันเปLน
ประชาคมอาเซียนภายในปCพ.ศ.๒๕๕๘ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงจะยังคงมีความ
ต:อเนื่อง ซ่ึงเม่ือเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน กําลังซ้ือของประชาชนจะสูงข้ึนตามไปด=วย ดังนั้น การผลิต
ปศุสัตว�ในประเทศไทยจึงไม:เพียงเพ่ือการรองรับการสร=างวงจรการผลิตท่ีมีคุณภาพ แต:ยังเปLนกระบวนการ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต:อกิจการการผลิตปศุสัตว� จึงส:งผลให=มีความต=องการสัตวแพทย�
และนักวิชาการท่ีเก่ียวข=องกับสัตว�เลี้ยงและปศุสัตว�มากข้ึนด=วย 

๑๑.๒ สถานการณ?หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปzจจุบันประชาชนไทยกําลังเคลื่อนเข=าสู:ยุคท่ีมีสัดส:วนผู=สูงอายุ ของประเทศเพ่ิมข้ึน ท่ีเรียกว:า 

ภาวะประชากรผู=สูงอายุ (population aging) อันจะส:งผลให=เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคม 
ประกอบกับ ความเร:งรีบของวิถีการดําเนินชีวิตในเมืองของหนุ:มสาว ทําให=ผู=สูงอายุต=องอยู:ตามลําพัง ซ่ึงอาจ
ส:งผลให=มีความต=องการสัตว�ท่ีเลี้ยงเปLนเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น กระบวนการท่ีเก่ียวข=องกับสัตว�เลี้ยงท้ังในด=าน
การดูแลรักษาสุขภาพสัตว�เลี้ยง ผลิตภัณฑ�ท่ีเก่ียวข=องกับสัตว�เลี้ยงจึงขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนด=วย รวมไปถึงใน
ปzจจุบันผู=บริโภคมีความต่ืนตัวในเรื่องสุขภาพ และระมัดระวังในด=านโรคภัยไข=เจ็บมากข้ึน ซ่ึงส:งผลให=เกิดความ
ตระหนักในด=านการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ มีคุณค:าทางโภชนาการสูง มีความปลอดภัยต:อผู=บริโภค เปLน
มิตรกับสิ่งแวดล=อมและส:งเสริมสวัสดิภาพสัตว�เพ่ิมมากข้ึนด=วย 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จึงสนับสนุนให=เกิดการบูรณาการความรู=ท่ีมุ:งเน=นพัฒนาการ
สัตวแพทยศาสตร�และสาธารณสุขของประเทศชาติ โดยประยุกต�ใช=องค�ความรู= ทักษะทางการวิจัย เพ่ือต:อยอด
องค�ความรู=เดิม สร=างสรรค�นวัตกรรมและงานวิจัยใหม: บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยประสานและประยุกต�วิชาการสัตวแพทยศาสตร� แพทยศาสตร�และศาสตร�แขนงอ่ืนๆ อย:างรอบ
ด=านเข=าเปLนหนึ่ง (one medicine) เพ่ือยังประโยชน�สูงสุดต:อสุขภาพมนุษย� สัตว�และสิ่งแวดล=อม (one 
health) 

 
 



มคอ. ๒ 

 

๔ 

 

๑๒. ผลกระทบจากข.อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต5อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข.องกับพันธกิจของ
สถาบัน  
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร  

เม่ือสถานการณ�ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกําลังดําเนินไปในทิศทางดังกล:าวข=างต=น การ
พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจึงให=ความสําคัญกับเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวข=องกับเรื่องดังกล:าวด=วย ซ่ึง
ได=แก: คุณภาพมาตรฐานของการให=บริการทางสัตวแพทย� งานวิจัยท่ีเก่ียวข=อง การติดต:อสื่อสารและการใช=ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจําเปLนต=องคํานึงถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย� ตามท่ี
สัตวแพทยสภากําหนดและมาตรฐานสากลเปLนหลัก ซ่ึงจะต=องมีความรู=ท่ีครอบคลุมชนิดสัตว�พ้ืนฐานทุก
ประเภท และมีความสามารถในการนําความรู=มาใช=ในทางปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขา
ต:างๆ นอกจากนี้ยังต=องมีความรู=พ้ืนฐานท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหลังปริญญา 

๑๒.๒  ความเก่ียวข.องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจหลักในการสร=างความเปLนเลิศด=านสุขภาพศาสตร� ศิลป{และ

นวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทยและประโยชน�สุขแก:มวลมนุษยชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร� 
จึงมุ:งท่ีจะประสานและประยุกต�วิชาการสัตวแพทยศาสตร� แพทยศาสตร�และศาสตร�แขนงอ่ืนๆ อย:างรอบด=าน
เข=าเปLนหนึ่ง (one medicine) เพ่ือยังประโยชน�สูงสุดต:อสุขภาพมนุษย� สัตว�และสิ่งแวดล=อม (one health) 
ดังนั้นหลักสูตรนี้ซ่ึงผลิตบัณฑิตทางด=านสัตวแพทย�ท่ีเก่ียวข=องโดยตรงกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๓. ความสัมพันธ? (ถ.ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปGดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนให.กับหลักสูตรอ่ืน 
ไม:มี 

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนโดยคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๓.๒.๑ รายวิชาท่ีสอนโดยคณาจารย�ท่ีส:งมาจากคณะ/ส:วนงานต:างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

จํานวน ๑ รายวิชา ได=แก: 
  รายวิชา มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� 
๑๓.๒.๒ รายวิชาท่ีสอนโดยคณะวิทยาศาสตร� จํานวน ๑๑ รายวิชา ได=แก: 

๑๓.๒.๒.๑ รายวชิา  วทคม ๑๑๒ เคมีท่ัวไป  
 ๑๓.๒.๒.๒ รายวชิา  วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี 

๑๓.๒.๒.๓ รายวชิา  วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน  
 ๑๓.๒.๒.๔ รายวชิา  วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑   

๑๓.๒.๒.๕ รายวชิา  วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒   
๑๓.๒.๒.๖ รายวชิา  วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ   
๑๓.๒.๒.๗ รายวชิา  วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต  
๑๓.๒.๒.๘ รายวชิา วทคณ ๑๖๒  แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ� 

สามัญข้ันแนะนํา  
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๕ 

 

๑๓.๒.๒.๙ รายวชิา  วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
๑๓.๒.๒.๑๐รายวชิา  วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกส�ท่ัวไป    
๑๓.๒.๒.๑๑รายวชิา วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกส�เบ้ืองต=นสําหรับวิทยาศาสตร� 

สุขภาพ  
๑๓.๒.๓ รายวิชาท่ีสอนโดยคณะศิลปศาสตร� จํานวน ๖ รายวิชา ได=แก: 

๑๓.๒.๓.๑ รายวชิา  ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
 ๑๓.๒.๓.๒ รายวชิา  ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  
 ๑๓.๒.๓.๓ รายวชิา  ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  
 ๑๓.๒.๓.๔ รายวชิา  ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  
 ๑๓.๒.๓.๕ รายวชิา  ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  

๑๓.๒.๓.๖ รายวชิา  ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพ่ือการสื่อสาร  
๑๓.๒.๔ รายวิชาท่ีสอนโดยคณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� จํานวน ๒ รายวิชา ได=แก: 

๑๓.๒.๔.๑ รายวชิา  มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� 
 ๑๓.๒.๔.๒รายวิชา  มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� 

๑๓.๓   การบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยมหิดลได= มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝwายการศึกษาจากทุกคณะ/ หน:วยงาน เข=าร:วมเปLนกรรมการ โดยในส:วนของ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเก่ียวข=องกับนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ นั้น ได=มีการหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให=ตรงตามความต=องของนักศึกษาในแต:ละหลักสูตร รวมถึงการ
จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว:างคณะต=นทางและคณะปลายทางอย:างต:อเนื่อง 
 

หมวดที ่๒ ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค?ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู= ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามใน
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย� โดยสามารถประสานและประยุกต�วิชาการสัตวแพทยศาสตร� แพทยศาสตร�
และศาสตร�แขนงอ่ืน ๆ อย:างรอบด=านเข=าเปLนหนึ่ง (one medicine) เพ่ือยังประโยชน�สูงสุดต:อสุขภาพมนุษย� 
สัตว� และสิ่งแวดล=อม (one health) 

๑.๒ ความสําคัญ  
ดังกล:าวไว=ในหมวดท่ี ๑ ว:าขณะนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปzจจุบันกําลังมุ:งไปสู:การเปZดตลาด

การค=าเสรี ท่ีส:งผลกระทบโดยตรงต:อกิจการผลิตสัตว� โดยเฉพาะอย:างยิ่งการลงทุนด=านปศุสัตว�และสัตว�น้ําเพ่ือ
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การบริโภคท้ังภายในประเทศและเพ่ือเปLนสินค=าส:งออกไปจําหน:ายยังต:างประเทศ ประกอบกับในปzจจุบัน
ผู=บริโภคมีความต่ืนตัวในเรื่องสุขภาพและมีความระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข=เจ็บมากยิ่งข้ึน จึงทําให=เกิดความ
ตระหนักในด=านการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ มีคุณค:าทางโภชนาการสูง มีความปลอดภัยต:อผู=บริโภค เปLน
มิตรกับสิ่งแวดล=อมและส:งเสริมสวัสดิภาพสัตว�เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ สังคมไทยปzจจุบันมีแนวโน=มการเลี้ยงสัตว�
เลี้ยงแบบเปLนเพ่ือนมากยิ่งข้ึนด=วย ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางด=านสัตวแพทย�ท่ีมีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต=องการท้ังในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการดํารงชีวิตในสังคมจึงมีความจําเปLนมากยิ่งด=วย ท้ังนี้ การ
ผลิตบุคลากรเพ่ือท่ีจะตอบสนองความต=องการดังกล:าวจะต=องผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู= ความสามารถท้ังทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย�และตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ด=วย 

๑.๓ วัตถุประสงค?ของหลักสูตร 
 เม่ือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแล=ว จะต=องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑.๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ วิสัยทัศน�กว=างไกล มนุษยสัมพันธ�ดี สามารถ
ปรับตัวร:วมงานกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืนได=อย:างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต:อการประกอบ
วิชาชีพและสังคม 

๑.๓.๒ มีความรู= และความสามารถในด=านต:าง ๆ ดังนี้ 
๑.๓.๒.๑ ด=านการจัดการสุขภาพสัตว� ได=แก: การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป}องกัน 

และการควบคุมโรคสัตว�และโรคระบาดสัตว� การอนุรักษ�พันธุ�สัตว�และนิเวศของสัตว�ปwาและสัตว�สวนสัตว� 
ตลอดจนการวิเคราะห�และแก=ไขปzญหาโรคระบาดสัตว�ท่ีมีผลต:อเศรษฐกิจอย:างเปLนระบบ 

๑.๓.๒.๒ ด=านสัตวแพทย�สาธารณสุข ได=แก: การป}องกันและควบคุมโรคติดต:อจากสัตว�สู:
คน การควบคุมคุณภาพผลิตผลจากสัตว�และการแปรรูปผลิตภัณฑ�จากสัตว� ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยต:อผู=บริโภค
และการส:งออก  

๑.๓.๒.๓ ด=านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว� ได=แก: การคัดเลือกพันธุ�และการปรับปรุงพันธุ�
สัตว� การเลี้ยงและการจัดการ การใช=เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการวิเคราะห�ธุรกิจการผลิตและการจัดการ
ปศุสัตว�เชิงเศรษฐศาสตร� 

๑.๓.๒.๔ ด=านอุตสาหกรรมอาหารสัตว� ได=แก: การผลิตเคมีภัณฑ� ชีวภัณฑ� และเวชภัณฑ�
สําหรับสัตว� รวมท้ังความเข=าใจถึงระบบการผลิตและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว�ในรูปแบบอุตสาหกรรม ระบบ
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การทดสอบชีวภัณฑ� รวมท้ังการควบคุมและการใช=เวชภัณฑ�และเคมีภัณฑ�ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว�และอาหารสัตว� 

๑.๓.๓ สามารถศึกษาและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีต:าง ๆ ท้ังในอุตสาหกรรมการผลิต
สัตว�เพ่ือการบริโภคและการผลิตสัตว�เพ่ือการอนุรักษ� การพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว� และการวินิจฉัยการรักษา 
การป}องกันและการกําจัดโรคระบาดสัตว� เพ่ือท่ีจะกําหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว� และแก=ไขปzญหา
อย:างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๔  มีมนุษยสัมพันธ�ดีและสามารถทํางานร:วมกับผู=อ่ืนได=อย:างมีประสิทธิภาพ 
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๑.๓.๕. ใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ ได=แก: การค=นคว=าข=อมูลและติดตามวิทยาการใหม: ๆ 
นําไปใช=ในงานวิจัยในการผลิต และการจัดการผลผลิต ตลอดจนการติดต:อสื่อสารภายในประเทศและ
ต:างประเทศท้ังในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ 

  โดยสามารถประสานและประยุกต�ความรู= ความสามารถด=านสัตวแพทยศาสตร� แพทยศาสตร� 
วิทยาศาสตร�ประยุกต�และสิ่งแวดล=อม เพ่ือแก=ปzญหาด=านสุขภาพสัตว�และการสาธารณสุขของประเทศชาติได=
อย:างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.  แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้นอกจากเปLนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล=ว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดังสรุปในตารางต:อไปนี้ 

การพัฒนา/ ปรับปรุง กลยุทธ? หลักฐาน/ ตัวช้ีวัด 
๑. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดย
เน=นคุณภาพของผู=สอน 

 เพ่ิมพูนทักษะความเปLนครูให=แก:
อาจารย�ผู=สอน 
 ส:งเสริมการปฏิบัติงานประจําสู:
งานวิจัย 
 
 
 
 พัฒนาองค�ความรู=ของอาจารย�
ให=มีความทันสมัย 

 อาจารย�ทุกท:านได=รับการอบรม
ทักษะความเปLนครูในทุกๆ ๓ ปC 
 จํานวนผลงานวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการท่ีได=รับการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ไม:น=อยกว:า ๐.๕ เรื่อง
ต:อคนต:อปC 
 จํ า น ว น อ าจ า ร ย� ท่ี เข= า ร: ว ม
โครงการสัมมนาวิชาการ ไม:น=อย
กว:าร=อยละ ๘๐ 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต:อการ
จัดการเรียนการสอนไม:น=อยกว:า 
๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

๒. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดย
เน=นผู=เรียนเปLนศูนย�กลาง 

 เพ่ิมสัดส:วนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน=นผู=เรียนเปLนศูนย�กลาง 
 
 
 เพ่ิมพูนทักษะอาจารย�ในการ
ส:งเสริมผู=เรียนเปLนศูนย�กลางใน
การเรียนรู= 

 

 มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการโดยเน=นผู=เรียน
เปLนศูนย�กลาง ไม:น=อยกว:าร=อยละ 
๕๐ ของรายวิชาท่ีเปZดสอน 
 จํานวนครั้งของการจัดโครงการ
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับอาจารย� ไม:
น=อยกว:า ๑ ครั้งต:อปCการศึกษา 



มคอ. ๒ 

 

๘ 

 

การพัฒนา/ ปรับปรุง กลยุทธ? หลักฐาน/ ตัวช้ีวัด 

 
 
 

 จํ า น ว น อ าจ า ร ย� ท่ี เข= า ร: ว ม
โครงการเพ่ิมพูนทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนไม:น=อยกว:า
ร=อยละ ๘๐ 

  พั ฒ น าระบ บ ส ารส น เท ศ ท่ี
สนับสนุนการเรียนรู=ด=วยตนเอง
อย:างต:อเนื่อง 

 นักศึกษามีความพึงพอใจต:อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู=ด= วยตนเอง ไม:น=อยกว:า 
๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน  

 

หมวดที ่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-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  จัดการเรียนการสอนภาคปกติเปLนดังนี้ 

- ชั้นปCท่ี ๑ – ๖ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วันจันทร�ถึงวันศุกร� เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
- การฝyกประสบการณ�วิชาชีพ วันจันทร�ถึงวันเสาร� เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สําหรบัการ

จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ จัดตามตารางท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร�กําหนด 
๒.๒ คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเน=นกลุ:มสาระการเรียนรู=วิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� มีคุณสมบัติเปLนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล=องกับข=อบังคับฯ และประกาศ
ของสัตวแพทยสภา 

๒.๓ ปLญหาของนักศึกษาแรกเข.า  
๒.๓.๑ ปzญหาด=านการใช=ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๓.๒ ปzญหาการปรับตัวด=านการเรียนและสิ่งแวดล=อม 
๒.๓.๓ ปzญหาด=านทักษะการสืบค=นข=อมูลจากแหล:งข=อมูลต:างๆ 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๙ 

 

๒.๔ กลยุทธ?ในการดําเนินการเพ่ือแก.ไขปLญหา/ ข.อจํากัดของนักศึกษาในข.อ ๒.๓  
ปLญหาของนักศึกษาแรกเข.า กลยุทธ?ในการดําเนินการแก.ปLญหา 

๑. ปzญหาด=านการใช=ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศศภอ ๒๖๒ การ
ฟzงและการพูดเพ่ือการสื่อสาร  

๒. ปzญหาการปรับตัวด=านการเรียนและสิ่งแวดล=อม - พัฒนาระบบอาจารย� ท่ีปรึกษาและพัฒนางาน
บริการให=คําปรึกษาให=มีประสิทธิภาพและใกล=ชิดกับ
นักศึกษามากยิ่งข้ึน 
- ส:งเสริมให=นักศึกษาเข=าร:วมกิจกรรมในชมรมต:าง ๆ 
ท่ีสนใจ เพ่ือให=นักศึกษาได=ทํากิจกรรมท่ีสนใจร:วมกับ
ผู=อ่ืนท่ีมีความสนใจในทิศทางเดียวกัน 
- ส:งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงท้ังในส:วนของอาจารย�และ
นักศึกษารุ:นพ่ีให=เข=มแข็งมากยิ่งข้ึน 

๓. ปzญหาด=านทักษะการสืบค=นข=อมูลจากแหล:งข=อมูล
ต:างๆ  

จัดโครงการพัฒนาทักษะการสืบค=นข=อมูลจากแหล:ง
ต:างๆ ให=กับนักศึกษา เช:น การสืบค=นหนังสือ/ตํารา
ในห=องสมุด การใช=ฐานข=อมูลเพ่ือเข=าถึงวารสารหรือ
ตําราอิเล็คทรอนิกส� 

 
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู.สําเร็จการศึกษาในระยะ ๗  ปC  

ปCการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
จํานวนท่ีคาดว:าจะรับ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

ชั้นปCท่ี ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปCท่ี ๓   ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปCท่ี ๔    ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปCท่ี ๕     ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั้นปCท่ี ๖      ๕๐ ๕๐ 

จํานวนท่ีคาดว:าจะจบ       ๕๐ 
จํานวนสะสม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๑๐ 

 

๒.๖ งบประมาณตามแผน  
           ๒.๖.๑  ค5าใช.จ5ายในการผลิตบัณฑิต     หน5วย: บาท 

งบประมาณ ปC ๒๕๕๘ ปC ๒๕๕๙ ปC ๒๕๖๐ ปC ๒๕๖๑ ปC ๒๕๖๒ 

(๑) เงินเดือน* ๕,๙๕๑,๑๐๒ ๖,๕๔๖,๒๑๒ ๗,๒๐๐,๘๓๓ ๗,๙๒๐,๙๑๗ ๘,๗๓๑,๐๐๘ 

(๒) ค:าจ=างช่ัวคราว * ๒๘๓,๔๐๐ ๓๑๑,๗๔๐ ๓๔๒,๙๑๔ ๓๗๗,๒๐๕ ๔๑๔,๙๒๖ 

(๓) ค:าตอบแทน ๓๘๑,๖๐๐ ๔๑๙,๗๖๐ ๔๖๑,๗๓๖ ๕๐๗,๙๑๐ ๕๕๘,๗๐๑ 

(๔) ค:าใช=สอย ๑๓๒,๐๐๐ ๑๔๕,๒๐๐ ๑๕๙,๗๒๐ ๑๗๕,๖๙๒ ๑๙๓,๒๖๑ 

(๕) ค:าวัสด ุ ๖๓๘,๕๙๒ ๗๐๒,๔๑๕ ๗๗๒,๖๙๖ ๘๔๙,๙๖๖ ๙๓๔,๙๖๓ 

(๖) ค:าสาธารณูปโภค * ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๔๑๙,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๙๐๐ ๑,๗๑๖,๙๙๐ ๑,๘๘๘,๖๘๙ 

(๗) ค:าครุภณัฑ� * ๙๔๖,๕๖๐ ๑,๐๔๑,๒๑๖ ๑,๑๔๕,๓๓๘ ๑,๒๕๙,๘๗๑ 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
ท้ังหมด 

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

- ประมาณการค:าใช=จ:ายการผลิตบัณฑิตต:อคน/ปCการศึกษา  ๔๒,๑๔๕-. บาท 
- ประมาณการค:าใช=จ:ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตต:อคน ๒๕๒,๘๗๒-. บาท 
- รายรับจากค:าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย ๑ คนต:อหลักสูตร ๑๓๔,๐๘๐-. บาท 

 * คํานวณงบประมาณแบบปzนส:วน 
 

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=อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว:าด=วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖ และประกาศสัตวแพทยสภาท่ี ๗/๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ�ว:าด=วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๑๑ 

 

๓. หลักสูตรและอาจารย?ผู.สอน 
๓.๑ หลักสูตร 

๓.๑.๑ จํานวนหน5วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม:น=อยกว:า  ๒๔๔ หน:วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร.างหลักสูตร 

(ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวน  ๓๑ หน5วยกิต 
 ๑. กลุ:มวิชามนุษยศาสตร� สังคมศาสตร�   ๗ หน:วยกิต 

๒. กลุ:มวิชาภาษา     ๑๑ หน:วยกิต 
๓. กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�   ๑๓ หน:วยกิต 

 (ข) หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน  ๒๐๗ หน5วยกิต 
  ๑. กลุ:มพ้ืนฐานวิชาชีพ     ๘๖ หน:วยกิต 
  ๒. กลุ:มวิชาชีพ     ๑๒๑ หน:วยกิต 

 วิชาชีพบังคับ     ๑๑๕ หน:วยกิต 
 วิชาชีพบังคับเลือก    ๖ หน:วยกิต 

   (ค)  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวน  ๖ หน5วยกิต 
 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวน  ๓๑  หน5วยกิต 
        ๑. กลุ5มวิชามนุษยศาสตร? สังคมศาสตร?  ๗ หน5วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3) 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�  ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๑๒ 

 

 ๒.  กลุ5มวิชาภาษา     ๑๑  หน5วยกิต 
 เรียนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ และ ศศภอ ๒๖๒ ส:วนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓ – 
๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา  จํานวน  ๖ หน:วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพ่ือการสื่อสาร  ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 2 (1-2-3) 

 
  ๓. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร?  ๑๓  หน5วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 113 Essential Biology 2 (2-0-4) 

วทคม ๑๑๒ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6) 
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 121 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6) 
วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกส�เบ้ืองต=นสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4) 

 



มคอ. ๒ 

 

๑๓ 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวน   ๒๐๗  หน5วยกิต 
       ๑. กลุ5มพ้ืนฐานวิชาชีพ    ๘๖  หน5วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) 

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1) 

วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
SCBI 123 Process of  Life 3 (3-0-6) 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี   ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ�สามัญข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 162 Calculus and Introduction to Ordinary Differential 

Equations 
3 (3-0-6) 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกส�ท่ัวไป    ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110 General Physics Laboratory 1 (0-3-1) 
สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๑ ๑ (๐-๒-๑) 
VSPA 200 Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary 

Science I 
1 (0-2-1) 

สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว�  ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 210 Principles of Livestock Production 4 (3-3-7) 
สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตว�เลี้ยง ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 211 Companion Animals Care 2 (2-0-4) 
สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิภาพสัตว�  ๓ (๒-๓-๕) 
VSPA 212 Animal Behavior, Restraint, and Welfare 3 (2-3-5) 
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ�  ๓ (๓-๐-๖) 
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding Improvement 3 (3-0-6) 
สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตร�สัตว� ๓ (๒-๓-๕) 
VSPA 214 Animal Nutrition 3 (2-3-5) 
สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑ ๕ (๓-๖-๘) 
VSPA 220 Body Structure and Function I 5 (3-6-8) 



มคอ. ๒ 

 

๑๔ 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒  ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 221 Body Structure and Function II 4 (3-3-7) 
สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓  ๕ (๔-๓-๙) 
VSPA 222 Body Structure and Function III 5 (4-3-9) 
สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔  ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 223 Body Structure and Function IV 4 (3-3-7) 
สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๓ (๓-๐-๖) 
VSPA 224 Veterinary Biochemistry 3 (3-0-6) 
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๑) 
VSPA 225 Laboratory of Veterinary Biochemistry 1 (0-3-1) 
สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 226   Integrated Veterinary Biochemistry 2 (2-0-4) 
สพปส ๒๖๐ อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 260 Environmental and Occupational Health 2 (2-0-4) 
สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
VSPA 301 Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary 

Science II 
1 (0-2-1) 

สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตว�ปwาและการอนุรักษ�  ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation 2 (2-0-4) 
สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 305 Veterinary Research Methodology 2 (2-0-4) 
สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตว�น้ํา ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 315 Principles of Aquatic Animal Production 2 (2-0-4) 
สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตว�ทดลอง ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 316 Laboratory Animal Management 2 (2-0-4) 

สพปส  ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม * ๑ (๐-๓-๑) 
VSPA 317 Field Practice  1 (0-3-1) 
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 327 Principles of Veterinary Pharmacology 2 (2-0-4) 

   



มคอ. ๒ 

 

๑๕ 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology 4 (3-3-7) 
สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 329 Veterinary Toxicology 2 (2-0-4) 
สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย� ๔ (๔-๐-๘) 
VSPA 330 Veterinary Microbiology 4 (4-0-8) 
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 331 Veterinary Immunology 2 (2-0-4) 

สพปส ๓๓๒ 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการ 
สัตวแพทย� 

๑ (๐-๓-๑) 

VSPA 332 Laboratory of Veterinary Microbiology and 
Immunology 

1 (0-3-1) 

สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย� ๕ (๓-๖-๘) 
VSPA 333 Veterinary Parasitology 5 (3-6-8) 
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 334 Veterinary General Pathology 4 (3-3-7) 

 * เปLนรายวิชาท่ีเปZดใหม: 
 

 ๒. กลุ5มวิชาชีพ      ๑๒๑ หน5วยกิต 
             ๒.๑  วิชาชีพบังคับ     ๑๑๕  หน5วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology 4 (3-3-7) 
สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย� ๓ (๒-๓-๕) 
VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 3 (2-3-5) 
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย�  ๒ (๑-๓-๓) 
VSCL 406 Integrated Veterinary Research Process 2 (1-3-3) 
สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine 2 (2-0-4) 



มคอ. ๒ 

 

๑๖ 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางการสัตวแพทย�  ๑ (๑-๐-๒) 
VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery 1 (1-0-2) 
สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย� ๒ (๑-๓-๓) 
VSCL 442 Veterinary Diagnostic Imaging 2 (1-3-3) 
สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย�  ๑ (๐-๓-๑) 
VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science 1 (0-3-1) 
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ� ๑ ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 444 Theriogenology I  4 (3-3-7) 
สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ� ๒ ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 445 Theriogenology II 4 (3-3-7) 
สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางการสัตวแพทย�  ๑ (๑-๐-๒) 
VSCL 446 Veterinary Orthopedics 1 (1-0-2) 
สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small Animal Medicine 2 (2-0-4) 
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 448 Small Animal Medicine I 3 (2-3-5) 
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 449 Small Animal Medicine II 3 (2-3-5) 
สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๔ (๒-๖-๖) 
VSCL 450 Small Animal Surgery 4 (2-6-6) 
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
VSCL 456 Swine Medicine I 3 (3-0-6) 
สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 458 Laboratory Animal Medicine 3 (2-3-5) 
สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพการสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) 

VSCL 503 
Economics and Management for Veterinary 
Profession 

2 (2-0-4) 

สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย� ๑ (๑-๐-๒) 
VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence 1 (1-0-2) 

   



มคอ. ๒ 

 

๑๗ 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 551 Equine Medicine 4 (3-3-7) 
สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว�ปwา ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine 4 (3-3-7) 
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก ๕ (๓-๖-๘) 
VSCL 553 Avian Medicine 5 (3-6-8) 
สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�น้ํา ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 554 Aquatic Animal Medicine 4 (3-3-7) 
สพวค ๕๕๕ เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง  ๖ (๔-๖-๑๐) 
VSCL 555 Ruminant Medicine 6 (4-6-10) 
สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร�สุกร ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 557 Swine Medicine II 3 (2-3-5) 
สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 559 Production Medicine 2 (2-0-4) 
สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑  ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 561 Food Safety I 2 (2-0-4) 
สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
VSCL 562 Food Safety II 3 (3-0-6) 
สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร ๑ (๐-๓-๑) 
VSCL 563 Laboratory of Food Safety 1 (0-3-1) 
สพวค ๕๖๔ โรคสัตว�สู:คน ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 564 Zoonosis 2 (2-0-4) 
สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 565 Veterinary Epidemiology 2 (2-0-4) 
สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย ๖ (๐-๑๘-๖) 
VSCL 607 Research Project 6 (0-18-6) 
สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ: * ๓ (๑-๖-๔) 
VSCL 640 Large Animal Surgery 3 (1-6-4) 
สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public Health I 2 (0-6-2) 



มคอ. ๒ 

 

๑๘ 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 673 Clinical Clerkship in Equine I 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๑  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 677 Clinical Clerkship in Swine I 3 (0-9-3) 

* เปLนรายวิชาท่ีเปZดใหม: 
 

๒.๒ วิชาชีพบังคับเลือก  ไม5น.อยกว5า ๖  หน5วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพวค ๖๖๗ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 667 Clerkship in Veterinary Public Health II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย�  ๒ (๐-๖-๒) 
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary Diagnosis 2 (0-6-2) 
สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว�และสัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ   ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic Animal 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย�  ๑ (๐-๓-๑) 
VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary Epidemiology 1 (0-3-1) 
สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology 3 (0-9-3) 

   



มคอ. ๒ 

 

๑๙ 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน5วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 
สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย�  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary Diagnostic Imaging 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal Orthopedics 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�เลี้ยง  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet Theriogenology 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัติม=า ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๒  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสุกร ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II 3 (0-9-3) 
สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว�ปwา ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and Wildlife Animal 3 (0-9-3) 

 * เปLนรายวิชาท่ีเปZดใหม: 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม5น.อยกว5า ๖  หน5วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ก็ได=ท่ีเปZดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันการศึกษาท้ังใน
และต:างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษา ตามท่ีจะสามารถดําเนินการได=และไม:ขัดต:อระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๒๐ 

 

  ๓.๑.๔  ความหมายของรหัสวิชา 
รายวิชาต:อไปนี้เรียงลําดับตามหมวดวิชา กล:าวคือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียงลําดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงลําดับตามรหัสตัวเลขหลักสิบ ซ่ึง

แสดงถึงกลุ:มวิชา  
๓. หน:วยกิตของแต:ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน:วยกิตรวมไว=หน=าวงเล็บ ส:วนตัวเลขใน

วงเล็บมีความหมายแสดงจํานวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา
ค=นคว=าด=วยตนเองต:อสัปดาห�ตลอดภาคการศึกษา เช:น ๓ (๒-๓-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน:วยกิต มีการเรียน
การสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/สัปดาห� ภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห� และค=นคว=าด=วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/
สัปดาห� 

 
ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร 

รหัสรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด=วยสัญลักษณ� ๗ ตัว แบ:งเปLน ๒ ส:วน 
ดังนี้ 

 ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เปLนอักษรย:อชื่อมหาวิทยาลัย/ คณะ/ สถาบันท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการ
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/ โครงการท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอน โดยมีหลักในการย:อแบบใดแบบหนึ่ง ดังต:อไปนี้ 

o ใช=อักษร ๒ ตัวแรกของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
o ใช=อักษร ๒ ตัว ตามสิ่งท่ีเน=นของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
o ใช=อักษรตัวแรกและตัวสุดท=ายของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรอืโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๒๑ 

 

โครงการท่ีรับผิดชอบ 
อักษรย5อ ช่ือเต็มภาควิชา/ โครงการ 

ไทย-อังกฤษ ไทย อังกฤษ 
ศท GE โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ัวไป  

(General Education Development Project) 
 
คณะวิทยาศาสตร? 

อักษรย5อ ช่ือเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย-อังกฤษ ไทย อังกฤษ 

คณ MA ภาควิชาคณิตศาสตร� (Mathematics) 
คม CH ภาควิชาเคมี (Chemistry) 
ชว BI ภาควิชาชีววิทยา (Biology) 
ฟส PY ภาควิชาฟZสิกส� (Physics) 

 
คณะศิลปศาสตร? 

อักษรย5อ ช่ือเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย-อังกฤษ ไทย อังกฤษ 

ภท TH ภาควิชาภาษาไทย (Thai) 
ภอ EN ภาควิชาภาษาอังกฤษ (English) 

 
คณะสัตวแพทยศาสตร? 

อักษรย5อ ช่ือเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย-อังกฤษ ไทย อังกฤษ 

ปส PA ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร�ประยุกต� 
(Department of Pre-clinic and Applied Animal Science) 

วค CL ภาควิชาเวชศาสตร�คลินิกและการสาธารณสุข 
(Department of Clinical Science and Public Health) 

 
ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร   รายวิชากลุ:มวิชามนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร� 

คณิตศาสตร� และกลุ:มวิชาภาษา ซ่ึงรับผิดชอบโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร� และคณะศิลปศาสตร� ใช=ความหมายตามท่ีกําหนดโดยคณะนั้น ๆ 
นอกจากนั้นมีความหมายดังนี้  



มคอ. ๒ 

 

๒๒ 

 

 เลขตัวแรก (หลักร=อย)  แสดงถึงระดับชั้นปCท่ีกําหนดให=ศึกษารายวิชานั้น ๆ  
 เลขตัวท่ีสอง (หลักสิบ)  แสดงถึงหมวดหมู:ในสาขาวิชา  ประกอบด=วย 

๑ หมายถึง สัตวศาสตร�และสัตวศาสตร�ประยุกต� (Animal Science and  
Applied Animal Science) 

๒ หมายถึง วิทยาศาสตร�ชีวภาพทางสัตวแพทย� (Veterinary Biosciences) 
๓ หมายถึง พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย� (Veterinary Pathobiology) 
๔ และ ๕  หมายถึง วิทยาการคลินิกทางสัตวแพทย� (Veterinary Clinical Science) 
๖ หมายถึง การสัตวแพทย�สาธารณสุข (Veterinary Public Health) 
๗  หมายถึง คลินิกปฏิบัติ  (Clinical Clerkship) 
๘ และ ๙  หมายถึง คลินิกปฏิบัติเลือก (Elective Clinical Clerkship) 
๐ หมายถึง กระบวนวิชาอ่ืน ๆ 

 เลขตัวสุดท.าย (หลักหน:วย)   แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู:ของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๒๓ 

 

๓.๑.๕  แผนการศึกษา 

ช้ันปCท่ี ๑ 

ภาคการศึกษาต.น     จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� *   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development       
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� *    ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� **   ๐ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร **   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 การฟzงและการพูดเพ่ือการสื่อสาร    ๒  (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 
วทคม ๑๑๒ เคมีท่ัวไป      ๓  (๓-๐-๖) 
SCCH 112 General Chemistry      
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี **      ๐ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry  Laboratory       
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกส�ท่ัวไป       ๑  (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General Physics Laboratory 
วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ�สามัญข้ันแนะนํา 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 



มคอ. ๒ 

 

๒๔ 

 

ช้ันปCท่ี ๑ 

ภาคการศึกษาปลาย      

       จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� *    ๐ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development       
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� *     ๐ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� **    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร **    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication   
ศศภอ ๑๐๔ - ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ***    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 - 106 English Level  2-4 
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี **       ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory       
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน      ๓  (๓-๐-๖) 
SCCH 121 Basic Organic Chemistry 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ    ๒  (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒      ๑  (๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology Laboratory II  
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต      ๓  (๓-๐-๖) 
SCBI 123 Process of  Life 
วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกส�เบ้ืองต=นสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ     ๓  (๓-๐-๖) 
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 
  รวม        ๒๑ หน5วยกิต 
 
หมายเหตุ   
*  หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
** หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
*** รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ (ศศภอ ๑๐๔ - ๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๒๕ 

 

ช้ันปCท่ี ๒ 

ภาคการศึกษาต.น      
       จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 
สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๑*  ๑ (๐-๒-๑) 
VSPA 200  Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science I 
สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว�      ๔  (๓-๓-๗) 
VSPA 210 Principles of Livestock Production  
สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตว�เลี้ยง      ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 211 Companion Animals Care 
สพปส ๒๖๐  อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย    ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 260  Environmental and  Occupational  Health 
สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑    ๕  (๓-๖-๘) 
VSPA 220 Body Structure and Function I 
สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒    ๔  (๓-๓-๗) 
VSPA 221 Body Structure and Function II 
สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย�      ๓  (๓-๐-๖) 
VSPA 224 Veterinary Biochemistry 
สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย�    ๑  (๐-๓-๑) 

VSPA 225  Laboratory of Veterinary Biochemistry 
  รวม        ๒๒ หน5วยกิต 
 
หมายเหตุ   
*  หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๒๖ 

 

ช้ันปCท่ี ๒ 

ภาคการศึกษาปลาย 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๑*  ๐  (๐-๒-๑) 
VSPA 200  Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science I 
สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิภาพสัตว�   ๓  (๒-๓-๕) 
VSPA 212 Animal behavior, Restraint, and Welfare 
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ�    ๓  (๓-๐-๖) 
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding Improvement 
สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตร�สัตว�       ๓  (๒-๓-๕) 
VSPA 214 Animal Nutrition 
สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓    ๕  (๔-๓-๙) 
VSPA 222 Body Structure and Function III 
สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔    ๔  (๓-๓-๗) 
VSPA 223 Body Structure and Function IV 

สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย�    ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 226   Integrated Veterinary Biochemistry 
  รวม        ๒๐ หน5วยกิต 
 

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



มคอ. ๒ 

 

๒๗ 

 

ช้ันปCท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาต.น 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๒*  ๑  (๐-๒-๑) 
VSPA 301  Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science II 
สพปส ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม        ๑  (๐-๓-๑) 
VSPA 317  Field Practice  
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย�     ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 327  Principles of Veterinary Pharmacology 
สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย�     ๔ (๔-๐-๘)  
VSPA 330 Veterinary Microbiology 
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย�     ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 331 Veterinary  Immunology  
สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการสัตวแพทย�  ๑ (๐-๓-๑) 
VSPA 332 Laboratory  of Veterinary Microbiology and Immunology 
สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย�     ๕  (๓-๖-๘) 
VSPA 333 Veterinary Parasitology 
สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย�    ๔  (๓-๓-๗) 
VSPA 334 Veterinary General Pathology 
  รวม        ๒๐ หน5วยกิต 

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



มคอ. ๒ 

 

๒๘ 

 

ช้ันปCท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาปลาย 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๒*  ๐  (๐-๒-๑) 
VSPA 301  Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary Science II 
สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตว�ปwาและการอนุรักษ�     ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation 
สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย�     ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 305 Veterinary Research Methodology 
สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตว�น้ํา      ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 315 Principles of Aquatic Animal Production 
สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตว�ทดลอง      ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 316  Laboratory Animal Management 

สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย�    ๔  (๓-๓-๗) 
VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology 
สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย�     ๒  (๒-๐-๔) 
VSPA 329 Veterinary Toxicology 
สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย�    ๔  (๓-๓-๗) 
VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology 
  วิชาเลือกเสรี        ๒ (๒-๐-๔) 
  รวม        ๒๐ หน5วยกิต 
 
หมายเหตุ   
*  หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๒๙ 

 

ช้ันปCท่ี ๔ 

ภาคการศึกษาต.น 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย�    ๓  (๒-๓-๕) 
VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย�*   ๒ (๑-๓-๓) 
VSCL 406  Integrated Veterinary Research Process  
สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางการสัตวแพทย�     ๒  (๒-๐-๔) 
VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine 
สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางการสัตวแพทย�   ๑  (๑-๐-๒) 
VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery 
สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย�     ๒  (๑-๓-๓) 
VSCL 442 Veterinary Diagnostic Imaging 
สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย�     ๑  (๐-๓-๑) 
VSCL 443 Clinical skill in Veterinary Science 
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ� ๑      ๔  (๓-๓-๗) 
VSCL 444 Theriogenology I   
สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางการสัตวแพทย�     ๑  (๑-๐-๒) 
VSCL 446 Veterinary Orthopedics 
สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�เล็ก   ๒  (๒-๐-๔) 
VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small Animal Medicine 
  รวม        ๑๘ หน5วยกิต 
 
หมายเหตุ   
*  หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๓๐ 

 

ช้ันปCท่ี ๔ 

ภาคการศึกษาปลาย 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย�*   ๐ (๑-๓-๓) 
VSCL 406  Integrated Veterinary Research Process  
สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ� ๒      ๔  (๓-๓-๗) 
VSCL 445 Theriogenology II 
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑      ๓  (๒-๓-๕) 
VSCL 448 Small Animal Medicine I 
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒      ๓  (๒-๓-๕) 
VSCL 449 Small Animal Medicine II 
สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก       ๔  (๒-๖-๖) 
VSCL 450 Small Animal Surgery 
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑       ๓  (๓-๐-๖) 
VSCL 456 Swine Medicine I 
สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง      ๓  (๒-๓-๕) 
VSCL 458 Laboratory Animal Medicine 
  รวม        ๒๐ หน5วยกิต 
 
หมายเหตุ   
*  หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๓๑ 

 

 ช้ันปCท่ี ๕ 

ภาคการศึกษาต.น 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า       ๔  (๓-๓-๗) 
VSCL 551 Equine Medicine 

สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว�ปwา  ๔  (๓-๓-๗) 
VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine 
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก      ๕  (๓-๖-๘) 
VSCL 553 Avian Medicine 
สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�น้ํา      ๔  (๓-๓-๗) 
VSCL 554 Aquatic Animal Medicine 
สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร�สุกร ๒       ๓  (๒-๓-๕) 
VSCL 557 Swine Medicine II 
  รวม        ๒๐ หน5วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๓๒ 

 

ช้ันปCท่ี ๕ 

ภาคการศึกษาปลาย 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพการสัตวแพทย�  ๒  (๒-๐-๔) 
VSCL 503 Economics and Management for Veterinary Profession 
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย�   ๑  (๑-๐-๒) 
VSCL 504  Veterinary Ethics and Jurisprudence 
สพวค ๕๕๕ เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง      ๖  (๔-๖-๑๐) 
VSCL 555 Ruminant Medicine 
สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต      ๒  (๒-๐-๔) 
VSCL 559 Production Medicine 

สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑     ๒  (๒-๐-๔) 
VSCL 561 Food Safety I 
สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒     ๓  (๓-๐-๖) 
VSCL 562 Food Safety II 
สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร    ๑  (๐-๓-๑) 
VSCL 563 Laboratory of Food Safety 
สพวค ๕๖๔ โรคสัตว�สู:คน       ๒  (๒-๐-๔) 
VSCL 564 Zoonosis  
สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย�    ๒  (๒-๐-๔) 
VSCL 565 Veterinary Epidemiology 
  รวม        ๒๑ หน5วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๓๓ 

 

 ช้ันปCท่ี ๖ 

ภาคการศึกษาต.น 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย *       ๖  (๐-๑๘-๖) 
VSCL 607 Research Project 
สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ: *      ๓ (๑-๖-๔) 
VSCL 640 Large Animal Surgery 
สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑ *    ๒ (๐-๖-๒) 
VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public Health I 
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑  *    ๓  (๐-๙-๓) 
VSCL 670  Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I   
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ *    ๓  (๐-๙-๓) 
VSCL 671  Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I   
สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑ *      ๓  (๐-๙-๓) 
VSCL 673  Clinical Clerkship in Equine I     
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑ **      ๐  (๐-๙-๓) 
VSCL 674  Clinical Clerkship in Avian I     
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๑**      ๐  (๐-๙-๓) 
VSCL 675  Clinical Clerkship in Aquatic Animal I    
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑ **     ๐  (๐-๙-๓) 
VSCL 676  Clinical Clerkship in Ruminant I     
สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ **      ๐  (๐-๙-๓) 
VSCL 677  Clinical Clerkship in Swine I     
   รวม        ๒๐ หน5วยกิต 
 
หมายเหตุ   
*  หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
** หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๓๔ 

 

 ช้ันปCท่ี ๖ 

ภาคการศึกษาปลาย 
จํานวนหน:วยกิต   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย *       ๐  (๐-๑๘-๖) 
VSCL 607 Research Project 
สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ: *      ๐ (๑-๖-๔) 
VSCL 640 Large Animal Surgery 
สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑  *   ๐ (๐-๖-๒) 
VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public Health I 
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ *    ๐  (๐-๙-๓) 
VSCL 670  Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I   
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ *    ๐  (๐-๙-๓) 
VSCL 671  Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I   
สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑ **      ๐  (๐-๙-๓) 
VSCL 673  Clinical Clerkship in Equine I  
สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑ **      ๓  (๐-๙-๓) 
VSCL 674  Clinical Clerkship in Avian I     
สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๑ **      ๓  (๐-๙-๓) 
VSCL 675  Clinical Clerkship in Aquatic Animal I    
สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑ **      ๓  (๐-๙-๓) 
VSCL 676  Clinical Clerkship in Ruminant I     
สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ **      ๓  (๐-๙-๓) 
VSCL 677  Clinical Clerkship in Swine I     
  วิชาชีพบังคับเลือก       ๖ (๐-๑๘-๖) 
  วิชาเลือกเสรี       ๓   
  รวม        ๒๑ หน5วยกิต 
 
หมายเหตุ   
*  หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตในภาคต=นและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
** หมายถึงรายวิชาต:อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต:นับหน:วยกิตและแสดงผลการศึกษาในภาคปลาย 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๓๕ 

 

๓.๑.๕  คําอธิบายรายวิชา 
  (ระบุไว=ในภาคผนวก ก.) 
๓.๒ ช่ือสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน5งและคุณวุฒิของอาจารย? 

  ๓.๒.๑ อาจารย�ประจําหลักสูตร (รายละเอียดระบุไว=ในภาคผนวก  ง.) 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปCท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑ ๓-๑๑๐๔-๐๐๒๗๒-๓๘-๙ 
อ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง 
 

M.S. (Poultry Science), Michigan State 
University University, United State of 
America:๒๕๔๖  
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๓๒ 

๒ ๓-๕๔๐๔-๐๐๓๕๐-๘๒-๓ 
ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ� วงศ�ตะวัน 
 

Ph.D.(Reproductive, Developmental 
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., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๒ 

๓ ๓-๗๐๙๗-๐๐๐๗๖-๗๗-๔ 
อ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน� 

วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�), 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๕๕ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙ 

๔ ๓-๘๖๐๑-๐๐๑๖๖-๓๖-๖ 
อ.พรรณพงา  แสงสุริยะ 
 

วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ�สัตว�), 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๔ 
วท.บ., (เกษตรศาสตร�) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล=าเจ=าคุณทหารลาดกระบัง:๒๕๔๑ 

๕ ๓-๘๐๑๐-๐๐๐๖๕-๙๙-๒ 
อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ  เจียมทวีบุญ 

Ph.D. (Animal and Food Hygiene) Obihiro 
University, Japan:๒๕๕๕ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘ 

 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๓๖ 

 

๓.๒.๒  อาจารย�ประจํา 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปCท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑ ๓-๖๑๐๔-๐๐๔๕๔-๘๔-๙ 
รศ.ดร.น.สพ.กัมพล  แก=วเกษ 
 

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., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๓๙ 

๒ ๓-๑๐๑๖-๐๐๒๙๗-๕๙-๙ 
รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล  ธนศักด์ิ 
 

Ph.D. (Bovine Management),Utrecht 
University, The Netherlands:๒๕๔๗ 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๓๙ 

๓ ๓-๑๐๐๔-๐๐๓๕๕-๖๔-๑ 
รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ  กรมาทิตย�สุข 
 

Ph.D. (Obstetrics and Gynaecology), Swedish 
University of Agricultural Sciences, Sweden : 
๒๕๔๕ 
M.Sc., Swedish University of Agricultural 
Sciences, Sweden:๒๕๔๓  
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๓๘ 

๔ ๓-๑๐๑๔-๐๓๔๙๒-๐๙-๗ 
รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร 

วท.ม.(พยาธิชีววิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๒๔ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๒๑ 

๕ ๓-๑๐๐๘-๐๐๗๑๒-๒๐-๓ 
ผศ.ดร.น.สพ.กําลัง ชุมพลบัญชร 
 

ปร.ด.(อายุรศาสตร�เขตร=อน),มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๒  
M.Sc. (Microbiology), Univetsiti Pertanian, 
Malasia:๒๕๓๔ 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๒๘ 

๖ ๓-๗๓๐๒-๐๐๗๒๓-๓๖-๕ 
ผศ.ดร.ชุติเพ็ญ  บูรณะสินทรัพย� 

ปร.ด.(เทคนิคการแพทย�),มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙ 
วท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๔ 

๗ ๓-๗๖๙๙-๐๐๐๓๖-๖๙-๕ 
ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค� 
 

Ph.D. (Animal and Food Hygiene) Obihiro 
University, Japan:๒๕๕๕ 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๓๙ 
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๘ ๓-๑๐๐๕-๐๐๖๕๐-๒๙-๖ 
ผศ.น.สพ.พิงพล  จรูญรัตน� 

สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๓๖ 

๙ ๓-๙๐๙๘-๐๐๔๖๘-๐๔-๔ 
ผศ.ดร.น.สพ.พีรศักด์ิ สุทธิโยธิน 
 

Ph.D. (Reproductive Physiology),The 
University of New England, Australia:๒๕๓๖ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๒๓ 
วท.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๒๑ 

๑๐ ๓-๔๐๙๙-๐๐๒๑๐-๐๑-๙ 
ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี  มูลอามาตย� 

Ph.D. (Veterinary Cardiology) The Royal 
Veterinary College, University of London, 
United Kingdom : ๒๕๕๑ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๓๗ 

๑๑ ๓-๑๒๐๔-๐๐๐๑๕-๑๘-๑ 
ผศ.ดร.น.สพ.วิทวชั  วิริยะรัตน� 
 

ปร.ด.(จุลชีววิทยาการแพทย�),มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๘ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๑ 

๑๒ ๓-๒๔๙๙-๐๐๓๐๓-๘๒-๕ 
ผศ.น.สพ.รุ:งโรจน�  โอสถานนท� 

สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๓ 

๑๓ ๓-๑๑๐๑-๐๑๐๐๐-๕๘-๑ 
ผศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา  มณีอินทร� 
 

วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�), 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๕๒ 
วท.ม.(วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๖ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๒ 

๑๔ ๓-๑๐๐๙-๐๔๒๙๔-๖๘-๘ 
ผศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ  
กรมาทิตย�สุข 
 

Ph.D. (Obstetrics and Gynaecology), Swedish 
University of Agricultural Sciences, Sweden:
๒๕๔๕ 
M.Sc., The Swedish University of Agricultural 
Sciences, Sweden:๒๕๔๓  
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๓๗ 
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๑๕ ๓-๑๐๑๓-๐๐๖๑๓-๕๘-๔ 
อ.ดร.สพ.ญ.กนกอร  ฟyเร=ยระ 

Ph.D. (Comparative Biomedical Sciences) 
North Carolina State University. United State 
of Americ:๒๕๕๕ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘ 

๑๖ ๓-๑๑๐๑-๐๑๕๙๒-๓๗-๓ 
อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา  ใจชื้น 
 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๕ 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๖ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๓๙ 

๑๗ ๓-๔๔๙๙-๐๐๐๒๒-๖๘-๙ 
อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค� วงศ�บ=านดู: 

วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๕๑ 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทาลัย:๒๕๔๖ 

๑๘ ๓-๑๘๐๔-๐๐๔๕๕-๒๕-๔ 
อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล=น 

Ph.D. (Animal Hygiene and Food Safety), 
Obihiro University of Agriculture and 
Veterinary Medicine, Japan:๒๕๕๓ 
สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต:๒๕๔๘ 

๑๙ ๓-๑๐๒๔-๐๐๔๘๖-๔๙-๖ 
อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย�  ฉัตรชัยศักด์ิ 

ปร.ด.(ประสาทวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๖ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๔ 

๒๐ ๓-๑๐๒๐-๐๑๓๑๗-๕๖-๙ 
ผศ.ดร.สพ.ญ.ทวีวัลย�  ตันสถิตย� 

ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๓๕ 

๒๑ ๓-๑๘๐๕-๐๐๔๑๖-๙๕-๑ 
อ.ดร.น.สพ.ธนศักด์ิ ช:างบรรจง 

ปร.ด.(อายุรศาสตร�เขตร=อน), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๕ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๘ 

๒๒ ๓-๑๐๐๕-๐๑๗๘๓-๔๒-๗ 
อ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ์ บางภูมิ 

Ph.D. (Veterinary Medical Science). The 
University of Tokyo. Japan:๒๕๕๕ 
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการสัตวแพทย�) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๕๑ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๗ 
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๒๓ ๓-๑๐๑๒-๐๐๙๓๖-๗๓-๐ 
อ.ดร.สพ.ญ.นลิน  อารียา 
 

Ph.D. (Biomedical Science), University of 
Surrey, United Kingdom:๒๕๕๑ 
วท.ม., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๕ 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๐ 

๒๔ ๓-๑๐๐๙-๐๑๗๖๑-๓๑-๕ 
อ.ดร.สพ.ญ.น้ําผึ้ง  สื่อมโนธรรม 
 

Ph.D. (Nephrology), The Royal Veterinary 
College, University of London, United 
Kingdom:๒๕๕๔ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘ 

๒๕ ๓-๗๔๐๓-๐๐๗๔๐-๖๔-๔ 
อ.ดร.ภญ.บุญรัตน�  จันทร�ทอง 
 

Ph.D.,Faculty of Sciences, University of 
Basel, Switzerland:๒๕๕๖ 
ภ.ม. (สรีรวิทยา),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๑ 
ภ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๕ 

๒๖ ๓-๔๑๙๙-๐๐๔๑๒-๖๒-๒ 
อ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา 
 

ปร.ด.(อายุรศาสตร�เขตร=อน),มหาวิทยาลัยมหิดล : 
๒๕๔๗ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๓ 

๒๗ ๓-๔๗๙๙-๐๐๐๔๔-๔๐-๒ 
อ.ดร.สพ.ญ.ปzทมา   ฤทธิ์ฤาชัย 
 

Ph.D. (Biomechanics of Equine Back), The 
Royal Veterinary College, University of 
London, United Kingdom:๒๕๕๒ 
วท.ม.,(วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๔ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๓๙ 

๒๘ ๓-๗๑๐๙-๐๐๐๔๐-๘๑-๓ 
อ.ดร.ปารณีย�  ญาติมาก 
 

ปร.ด. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๗ 
วท.ม. (เภสัชวิทยา),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘ 
วท.บ. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล :๒๕๔๖ 

๒๙ ๓-๑๒๐๑-๐๐๔๒๒-๔๑-๕ 
อ.สพ.ญ.พัชราภรณ�  ขําพิมพ� 
 

วท.ม. (อายุรศาสตร�สัตวแพทย�), จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย:๒๕๕๖ 
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๖ 



มคอ. ๒ 

 

๔๐ 

 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปCท่ีสําเร็จการศึกษา 

๓๐ ๓-๑๐๑๕-๐๐๒๑๒-๑๐-๙ 
อ.ดร.น.สพ.ภานพ  วิไลนาม 
 
 

Ph.D. (Neuroscience), University of Oxford, 
United Kingdom:๒๕๕๓ 
วท.ม.(เวชศาสตร�เขตร=อน), มหาวิทยาลัยมหิดล: 
๒๕๔๗ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๓ 

๓๑ ๓-๑๐๐๒-๐๒๒๐๒-๔๖-๕ 
อ.ดร.ภูริยา  งามวงศ�สถิต 
 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๑ 
วท.ม.(เทคนิคการแพทย�), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๕ 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย�), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๔๒ 

๓๒ ๓-๑๐๒๒-๐๐๗๗๗-๗๗-๒ 
อ.ดร.น.สพ.มาโนชญ� ยินดี 
 

Ph.D. (Farm Animal Management), Utrecht 
University, The Netherlands:๒๕๕๓ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๓๗ 

๓๓ ๓-๓๑๐๙-๐๐๒๗๒-๐๖-๕ 
อ.สพ.ญ.รวงรัตน�  พุทธิรงควัตร 

สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๑ 

๓๔ ๕-๑๐๑๖-๐๐๐๑๘-๔๑-๖ 
อ.น.สพ.รัฐพันธ�  พัฒนรังสรรค� 
 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล=อม), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๑ 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๓๗ 

๓๕ ๓-๖๐๐๗-๐๐๐๓๙-๕๖-๑ 
อ.น.สพ.ราชันชัย  ฉวางวงศานุกุล 

สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๘ 

๓๖ ๓-๑๑๙๙-๐๐๒๘๙-๔๕-๙ 
อ.ดร.สพ.ญ.วรรณา  ศิริมานะพงษ� 
 

Ph.D. (Aquatic Veterinary), University of 
Stirling, United Kingdom of Great Britain and 
Ireland:๒๕๕๖ 
วท.ม.(โรคสัตว�น้ํา),จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๘ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๔ 

๓๗ อ.ดร.สพ.ญ.ศศิธร  รุ:งอรุณเลิศ 
๓-๗๓๐๒-๐๐๓๗๕-๔๘-๑ 
 

วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๕๔ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘ 
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๓๘ ๓-๑๐๒๑-๐๑๕๘๗-๑๓-๔ 
อ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ�  สังข�ประดิษฐ� 

วท.ด.(วิทยาภูมิคุ=มกัน), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๖ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๑ 

๓๙ ๓-๑๐๐๒-๐๑๔๗๐-๓๓-๔ 
ผศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย  บุญมาไสว 

ปร.ด. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๐ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๑ 

๔๐ ๓-๔๑๐๑-๐๑๒๐๑-๐๕-๓ 
อ.ดร.สุรศักด์ิ   จิตตะโคตร� 
 

Ph.D. (Animal Nutrition), Utrecht University, 
The Netherlands : ๒๕๔๖ 
วท.ม.(สัตวศาสตร�), มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๓ 
วท.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๓๘ 

๔๑ อ.ดร.น.สพ.อนุวัตน� วิรัชสุดากุล Ph.D. (Veterinary Epidemioloical 
Mathematical Modeling), University of 
Clermont-Ferrand, France : ๒๕๕๗ 
วท.ม. (สัตวแพทย�สาธารณสุข), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม: และ Free University of 
Berlin, Germany : ๒๕๕๔ 

๔๒ ๓-๘๒๐๕-๐๐๑๖๔-๓๑-๐ 
ผศ.สพ.ญ.วราพันธ�  โตนิติ* 

วท.ม.(พยาธิชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๗ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๒ 

๔๓ ๓-๑๐๒๑-๐๐๓๓๓-๓๕-๐ 
อ.สพ.ญ.กาญจนา  อัศวศุภฤกษ�* 
 

วท.ม. (ศัลยศาสตร�ทางสัตวแพทย�),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๙ 
สพ.บ. จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๖ 

๔๔ ๓-๓๔๙๙-๐๐๔๕๑-๙๕-๕ 
อ.น.สพ.เกรียงไกร ประการแก=ว* 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๘ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๓๙ 

๔๕ ๓-๕๑๐๓-๐๐๑๐๗-๑๙-๖ 
อ.สพ.ญ.จารุญลักษณ�  
จิรภัทรเศรษฐ�* 

วท.ม.(อายุรศาสตร�เขตร=อน), มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๐ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๖ 

๔๖ ๓-๔๔๐๘-๐๐๐๑๐-๖๑-๓ 
อ.สพ.ญ.ญาดา  อรรควัฒนางกูร* 

สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙ 

๔๗ ๓-๑๐๒๒-๐๐๕๕๘-๔๗-๗ 
อ.น.สพ.ดุลยทรรศน� กรณฑ�แสง* 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙ 
สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๑ 
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ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปCท่ีสําเร็จการศึกษา 

๔๘ ๓-๓๑๑๑-๐๐๒๑๘-๘๖-๘ 
อ.น.สพ.ไพฑูรย�  ศรีมนตรี* 

สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก:น:๒๕๔๔ 

๔๙ ๓-๑๐๐๙-๐๓๐๐๕-๒๖-๗ 
อ.สพ.ญ.ภัธศา  สงวนเสริมศรี* 

สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๗ 

๕๐ ๓-๕๐๙๙-๐๑๓๔๐-๘๖-๑ 
อ.สพ.ญ.รศชงค�  บุณยฤทธิชัยกิจ* 

สพ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม::๒๕๔๘ 

๕๑ ๓-๑๐๐๙-๐๓๒๐๓-๔๙-๒ 
อ.น.สพ.สมเกียรติ  ห=วยจันทึก* 

สพ.บ.,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๐ 

๕๒ ๓-๑๐๑๔-๐๑๙๘๘-๔๙-๔ 
อ.น.สพ.สมศักด์ิ  วรรธนะนิตย�* 
 

วท.ม. (ศัลยศาสตร�ทางสัตวแพทย�),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๗ 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย:๒๕๔๔ 

๕๓ ๓-๘๑๙๙-๐๐๐๗๖-๓๑-๙ 
อ.สพ.ญ.สิริพร  ตัณฑเวส* 
 

วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย�),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๓ 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๙ 

๕๔ ๓-๑๐๒๐-๐๑๔๘๖-๖๒-๐ 
อ.น.สพ.ศักดิโชต  คิมสกุลเวช* 

วท.ม. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙ 
สพ.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�:๒๕๔๑ 

หมายเหตุ * อาจารย�ประจําท่ีลาศึกษาต:อ 
 

๓.๒.๒  อาจารย�พิเศษ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล หน5วยงาน 

๑ ศ.ดร.น.สพ.ทวีศักด์ิ  ส:งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
๒ รศ.ดร.สพ.ญ.นันทริกา  ชันซ่ือ คณะสัตวแพทยศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
๓ ผศ.ดร.น.สพ.วิศณุ  บุญญาวิวฒัน� คณะสัตวแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
๔ อ.ดร.น.สพ.สุพจน�  วัฒนะพันธ�ศักด์ิ คณะสัตวแพทยศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
๕ อ.ดร.น.สพ. พรชลิต  อัศวชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
๖ น.สพ.พรพิทักษ�  พันธุ�หล=า กรมปศุสัตว� กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
๗ ดร.สพ.ญ.ศิรยา ชื่นกําไร โรงพยาบาลม=าโคราช 
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๔. องค?ประกอบเก่ียวกับประสบการณ?ภาคสนาม 
หลักสูตรได=จัดให=มีรายวิชาซ่ึงมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณ�ภาคสนาม ซ่ึงหมายถึง 

การศึกษาและฝyกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณ�จริง ได=แก: สถานพยาบาลสัตว� ฟาร�มปศุสัตว� สวนสัตว� องค�กร
ภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้โดยมีอาจารย� หรือ นายสัตวแพทย� ให=คําปรึกษาอย:างเพียงพอกับนักศึกษา 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู.ของประสบการณ?ภาคสนาม 
(๑) สามารถเลือกและประยุกต�ใช=ความรู=ทางสัตวแพทย�ในการปฏิบัติวิชาชีพได= 
(๒) สามารถปฏิบัติทักษะและหัตถการในการปฏิบัติวิชาชีพได= 
(๓) สามารถวิเคราะห�สถานการณ� ปzญหา และสังเคราะห�หรือวางแผนการดําเนินการได= 
(๔) มีมนุษยสัมพันธ�และสามารถทํางานร:วมกับผู=อ่ืนได=ดี 
(๕) มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคติท่ีดีในการทํางาน 

๔.๒ - ๔.๓ ช5วงเวลา - การจัดเวลาและตารางสอน 
ประสบการณ?ภาคสนาม จํานวนช่ัวโมง 

การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๙๐ ชั่วโมง 
การฝyกปฏิบัติทางคลินิกทางวิชาชีพ ๑,๒๑๕ ชัว่โมง 
การฝyกปฏิบัติทางคลินิกทางวิชาชีพท่ีสนใจ ๑๓๕ ชั่วโมง 

 
๕. ข.อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย    

ตามปรัชญาของหลักสูตรท่ีจะประสานและประยุกต�วิชาการสัตวแพทยศาสตร� แพทยศาสตร� 
และศาสตร�แขนงอ่ืนๆ อย:างรอบด=านเข=าเปLนหนึ่ง (one medicine) เพ่ือยังประโยชน�สูงสุดต:อสุขภาพมนุษย� 
สัตว� และสิ่งแวดล=อม (one health) จําเปLนต=องอาศัยบุคลากรซ่ึงเปLนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีมีความรู=
ความสามารถท่ีจะต้ังคําถามและวางแผนวิจัยได= สามารถคัดกรองข=อมูลทางคณิตศาสตร� สถิติ และสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาค=นคว=า การวิเคราะห� วิจารณ� รวมท้ังการสรุปประเด็นปzญหาท่ีสําคัญได= หลักสูตรจึงกําหนดให=
นักศึกษาได=ศึกษากระบวนการข้ันตอนเหล:านี้จากรายวิชา  

๕.๑ คําอธิบายโดยย5อ  
นักศึกษาต=องปฏิบัติงานวิจัยตามข=อเสนอโครงการท่ีได=นําเสนอ โดยความเห็นชอบของอาจารย�ท่ี

ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัย เขียนรายงานผลงานวิจัยตามแบบสากลเพ่ือการตีพิมพ� และมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักวิจัย 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู. 
(๑) เข=าใจจรรยาบรรณและจริยธรรมของการทําวิจัย 
(๒) ทราบและเข=าใจถึงระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนงานวิจัยและการดําเนินงานวิจัยได= 
(๓) สามารถค=นคว=าและรวบรวมข=อมูลงานวิจัยตามหัวข=อท่ีสนใจ รวมท้ังต้ังคําถามเก่ียวกับ

หัวข=อหรือเรื่องท่ีสนใจทางการสัตวแพทย�หรือวิทยาศาสตร�การแพทย�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=องได= 
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(๔) สามารถวิเคราะห� วิจารณ� สรุปผลการวิจัยในเชิงวิชาการและจริยธรรมได= 
(๕) สามารถเขียนอธิบายและนําเสนอรายงานการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยในรูปต=นฉบับสําหรับ

การส:งพิจารณาตีพิมพ�ในวารสารต:าง ๆ ได= 
(๖) สามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปการบรรยายหรือโปสเตอร�ในท่ีประชุมวิชาการได=  

๕.๓ ช5วงเวลา 
ชั้นปCท่ี ๖ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ 

๕.๔ จํานวนหน5วยกิต 
๖ หน:วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 
มีการกําหนดรายวิชาเก่ียวกับการทําวิจัย เริ่มจากการปูพ้ืนฐานและสร=างความเข=าใจด=วยรายวิชา

ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสัตวแพทย� ให=กับนักศึกษาชั้นปCท่ี ๓ จากนั้นนักศึกษาจะได=ฝyกหัดค=นคว=า และ
รวบรวมรายงานวิจัยตามหัวข=อท่ีสนใจภายใต=คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา หัดวิเคราะห� วิจารณ� เขียน
อธิบายและนําเสนอท้ังในรูปแบบของรายงานและการบรรยายในรายวิชาบูรณาการกระบวนการวิจัยทางสัตว
แพทย�ในช:วงชั้นปCท่ี ๔ ซ่ึงนักศึกษาจะสามารถนําความรู=และประสบการณ�ท่ีได=จากสองรายวิชาท่ีผ:านมาในการ
ต้ังคําถามเก่ียวกับหัวข=อหรือประเด็นปzญหาสําคัญท่ีนักศึกษาสนใจอันนําไปสู:การเขียนแผนงานวิจัยเพ่ือ
นําเสนอในช:วงชั้นปCท่ี ๕ ก:อนปฏิบัติงานโครงงานวิจัยนั้นในชั้นปCท่ี ๖ ซ่ึงการเตรียมการดังกล:าวจะเปLนปลูกฝzง
แนวทางความคิดและการปฏิบัติให=กับนักศึกษาได=อย:างต:อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลงานท่ีนักศึกษานําเสนอเปLนระยะ ๆ เพ่ือดูพัฒนาการและคุณภาพงาน 

 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู. กลยุทธ?การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑.๑ สํานึกดี พูดดี ทําดี - จัดการเรียนการสอนโดยแบ:งนักศึกษาทํางานกันเปLนกลุ:ม เพ่ือ
เรียนรู=การวางแผนการทํางาน ทํางานร:วมกัน การทํางานเปLนทีม 
การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี  
- สอดแทรก คติธรรม จริยธรรม ของการเรียนรู= การทํางาน การ
เปLนคนดีและมีความสุข ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมเข=าค:ายส:งเสริมจิตอาสาสําหรับนักศึกษา เพ่ือปลูกฝzงการ
บําเพ็ญประโยชน�และบริการวิชาการแก:สังคม 
- ปลูกฝzงให=นักศึกษาเปLนผู=มีสํานึกดี พูดดี และทําดี สร=างแรงจูงใจ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เพ่ือเปLนแรงเสริมให=แก:ผู=มีคุณลักษณะดังกล:าว เช:น การประกาศ
เกียรติคุณนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี ทําความดี ทําประโยชน�แก:
ส:วนรวม และเสียสละแก:สังคม 

๑ .๒  มี วินั ย  จ รรยาบ รรณ  และ
จิตสํานึกต:อสังคม 

- มีการชี้แจงทําความเข=าใจในระเบียบการเข=าชั้นเรียน การเข=าห=อง
สอบและข=อบังคับด=านวินัยนักศึกษาต:างๆ  
- มีกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาคลอบคลุมกฎหมายและจรรยาบรรณ
แห:งวิชาชีพสัตวแพทย� 
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การเรียนการสอนรายวิชาต:าง ๆ 
- มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกําหนดระเบียบข=อปฏิบัติ เพ่ือให=ฝyก
ปฏิบัติงานในคลินิกตามแนวทางจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพ 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส:งเสริมการการวางแผนการทํางาน 
ทํางานร:วมกัน การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
- มีระบบอาจารย� ท่ีปรึกษาและอาจารย� ท่ีปรึกษาชมรม หรือ
กิจกรรมต:างๆ เพ่ือคอยดูแล เอาใจใส: ให=คําปรึกษาต:าง ๆ 
- เปZดโอกาสให=นักศึกษาร:วมทํางานบริการให=กับชุมชน 
- อาจารย�ประพฤติตนเปLนแบบอย:างท่ีดี 

๑.๓ เรียนรู=ตลอดชีวิต รอบรู= รู=เท:า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู=การสืบค=นข=อมูลด=วยตนเอง 
- จัดการเรียนการสอนให=นักศึกษาได=ศึกษาค=นคว=าด=วยตนเอง มีการ
เรียนรู=จากกรณีศึกษาต:าง ๆ 
- มีโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย�และสาขาท่ีเก่ียวข=อง เพ่ือส:งเสริมให=
นักศึกษาฝyกการค=นคว=าและเรียนรู=ด=วยตนเอง 
- ส:งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือให=เกิดการเรียนรู=ควบคู:ไปกับการดําเนินชีวิต 

๑.๔ มีภาวะผู=นํา ความคิดสร=างสรรค�
และทักษะในการทํางาน 

- มีกระบวนวิชาซ่ึงนักศึกษาต=องทํางานเปLนกลุ:ม กําหนดให= มี
หัวหน=ากลุ:ม การแบ:งงาน เพ่ือให=ทุกคนมีส:วนร:วมในการ 
สร=างภาวะผู=นํา และการเปLนสมาชิกกลุ:มท่ีดี และมีการหมุนเวียน
กันเปLนหัวหน=ากลุ:ม และหน=าท่ีต:าง ๆ ในกลุ:ม 
- จัดกิจกรรมท้ังในและเสริมหลักสูตร ท่ีต=องมีการทํางานร:วมกับ
ผู=อ่ืน เพ่ือให=นักศึกษาฝyกบทบาทการเปLนผู=นํา ผู=ตาม และมีความคิด
สร=างสรรค� ร:วมกันในการทํางาน 



มคอ. ๒ 

 

๔๖ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ?หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- รายวิชาโครงงานวิจัย ฝyกฝนให=นักศึกษาได=ใช=ความคิดสร=างสรรค�
และทักษะในการวิจัย 

๑.๕ สร=างความสุขภายในตนเองและ
ขยายความสุขให=ผู=อ่ืนได= 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส:งเสริมการการวางแผนการทํางาน 
ทํางานร:วมกัน การมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี เพ่ือมุ:งหวังให=ตนเอง เพ่ือน
ร:วมงานและสังคมมีความสุข 
- จัดและส:งเสริมการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ให=นักศึกษามีโอกาส
ทํางานบริการและบําเพ็ญประโยชน� ให= กับชุมชน  ท่ีจะทําให=
นักศึกษาเกิดความรู=สึกของความรับผิดชอบและการเปLนผู=ให= อันจะ
ทําให=ตัวเองและผู=อ่ืนมีความสุข 

๑.๖ ยอมรับในความหลากหลายและ
ดํารงความเปLนไทย 

- จัดโครงการเสริมสร=างทางด=านภาษา โดยเน=นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
- มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต:างประเทศ 
- ฝy กฝนการอ: านวารสารวิชาการภาษาอั งกฤษ และตํ ารา
ภาษาอังกฤษ 
- จัดให=มีการเรียนการสอนเปLนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาท่ีสามารถ
ดําเนินการได= 
- ปลุกจิตสํานึกของนักศึกษาให=เกิดความรู=สึกภาคภูมิใจในความเปLน
ไทย โดยจัดแผนงานรณรงค� ประชาสัมพันธ� และกิจกรรมส:งเสริม
การอนุรักษ� ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต5ละด.าน 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ?การสอนท่ีใช.พัฒนา 
กลยุทธ?การประเมินผลการ

เรียนรู.ในแต5ละด.าน 
๑. ด.านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย� 
และความรับ ผิ ดชอบต: อการ
กระทําของตนเอง  
๑.๒ ปฏิ บั ติงานท่ีเก่ียวข=องกับ
สัตว� โดยคํานึงถึง หลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ
สัตวแพทย� กฎหมายท่ีเก่ียวข=อง

 
๑.๑ บรรยายสอดแทรกเนื้อหา
ด=านคุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชาต:างๆ 
๑.๒ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ�
จําลอง 
๑.๓ ฝyกปฏิบัติกับสัตว�ปwวย หรือ
ตัวอย:างส:งตรวจ 

 
๑.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ข=อเขียน 
๑.๒ การให=คะแนนจากการสอบ
ปฏิบัติ 
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู=เรียน 
๑.๔ การประเมินโดยผู=เก่ียวข=อง 



มคอ. ๒ 

 

๔๗ 

 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ?การสอนท่ีใช.พัฒนา 
กลยุทธ?การประเมินผลการ

เรียนรู.ในแต5ละด.าน 
ในการดูแลสัตว�ปwวยและการให=
ข=อมูลแก:เจ=าของสัตว� โดยคํานึงถึง
อ ารม ณ�  แ ล ะคว าม รู= สึ ก ขอ ง
ผู=รับบริการและสาธารณชน 
๑.๓ มีความรู= ความเข=าใจและ
ตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพสัตว�
เปLนสําคัญ ท้ังในด=านการเลี้ยง 
การรักษา การขนส:งและการใช=
สัตว� เพ่ื อการศึกษา วิจั ย  และ
บริการวิชาการ 

๑.๔ การสอนข=างกรงสัตว�ปwวย 
๑.๕ อภิปรายกลุ:ม 
๑.๖ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเด่ียว และกลุ:ม 
 
 
 
 
 

๑.๕ การสังเกตการแสดงความ
คิดเห็นของผู=เรียนในระหว:างการ
อภิปราย 
๑.๖ การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน 
๑.๗ การประเมินผลงานท่ีได=รับ
มอบหมายแบบเด่ียวและกลุ:ม 

๒. ด.านความรู. 
๒ .๑  มี ความรู= ท่ั ว ไป ทางด= าน 
ค ณิ ต ศ าส ต ร�  วิ ท ย าศ าส ต ร� 
สังคมศาสตร� และมนุษยศาสตร� 
๒ .๒  มี ค ว า ม รู= ท า ง ด= า น
วิทยาศาสตร�การแพทย� ความรู=
ทางด= านการสัตวแพทย�อย: าง
ครบถ=วนตามเกณฑ�มาตรฐาน
วิชาชีพการสัตวแพทย�ของสัตว
แพทยสภา 
๒.๓ มีความรู=ในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ีย วข= อง เช: น  การวิ จั ย  การ
บริหารจัดการ รวมถึงความรู=
ความ เข= าใจ ในวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม: ๆ เพ่ือบูรณาการ
และต:อยอดวิชาชีพสัตวแพทย�  

 
๒.๑ บรรยาย 
๒.๒ อภิปรายกลุ:ม  
๒.๓ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเด่ียว 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 การประเมินผลงานท่ีได=รับ
มอบหมาย 
๒.๕ ประเมินจากการนําเสนอ
ข=อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
โครงการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม  เนื้อหาของรายงาน 
และการอ=างอิงเอกสาร 

๓. ด.านทักษะทางปLญญา 
๓.๑ สามารถวางแผนการทํางาน 
และคิดวิเคราะห�อย:างเปLนระบบ 
โดยใช=องค�ความรู=ทางวิชาพ้ืนฐาน

 
๓.๑ ฝyกปฏิบัติในห=องปฏิบัติการ  
๓.๒ ฝyกปฏิบัติภาคสนาม 
๓.๓ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ�

 
๓.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ข=อเขียน 
๓.๒ การให=คะแนนจากการสอบ



มคอ. ๒ 

 

๔๘ 

 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ?การสอนท่ีใช.พัฒนา 
กลยุทธ?การประเมินผลการ

เรียนรู.ในแต5ละด.าน 
ท่ีเก่ียวข=องและวิชาชีพ  
๓.๒ สามารถใช=กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�ในการประมวลผล 
วิเคราะห�ข=อมูลเพ่ือไปใช=ในการ
ปฏิบัติงาน และการแก=ไขปzญหา
ได=อย:างเหมาะสม 
 

จําลอง 
๓.๔ ฝyกปฏิบัติกับสัตว�ปwวย  
๓.๕ การสอนข=างกรงสัตว�ปwวย 
๓.๖ อภิปรายกลุ:ม 
๓.๗ ฝyกเขียนข=อเสนอ
โครงการวิจัย 
๓.๘  ฝyกทําโครงการวิจัย 
 
 
 
 

ปฏิบัติ 
๓.๓ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู=เรียน 
๓.๔ การประเมินโดยผู=เก่ียวข=อง 
๓.๕การสังเกตการแสดงความ
คิดเห็นของผู=เรียนในระหว:างการ
อภิปราย 
๓.๖ การประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน 
๓.๗ ประเมินจากการนําเสนอ
ข=อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
โครงการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม  เนื้อหาของรายงาน 
และการอ=างอิงเอกสาร 

๔. ด. าน ทักษะความสัมพันธ?
ร ะ ห ว5 า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
๔ .๑  มี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ� ท่ี ดี กั บ
ผู=ร:วมงาน ผู=รับบริการ บุคลากร
สาขาวิชาชีพอ่ืน  ทํางานร:วมเปLน
ทีมกับผู=อ่ืนได=โดยเปLนสมาชิกท่ีดี
ของกลุ:ม  
๔.๒ สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู=นําและผู=ตามในการผลักดันให=
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในกลุ:ม
ปฏิ บั ติงาน และปฏิ บั ติตนเปLน
แบบอย:างท่ีดีต:อผู=อ่ืน 
๔.๓ ความรับผิดชอบต:อหน=าท่ี
ของตน และวิชาชีพ  

 
 
 
๔.๑ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ�
จําลอง 
๔.๒ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเด่ียวและกลุ:ม 
๔.๓ อภิปรายกลุ:ม  
๔.๔ การสอนข=างกรงสัตว�ปwวย 
๔.๕ ฝyกปฏิบัติกับสัตว�ปwวย 
๔.๖ ฝyกเขียนข=อเสนอ
โครงการวิจัย 
๔.๗  ฝyกทําโครงการวิจัย  
 
 
 

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



มคอ. ๒ 

 

๔๙ 

 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ?การสอนท่ีใช.พัฒนา 
กลยุทธ?การประเมินผลการ

เรียนรู.ในแต5ละด.าน 
วรรณกรรม  เนื้อหาของรายงาน 
และการอ=างอิงเอกสาร 

๕. ด.านทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถประยุกต�ใช=หลักทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร� แ ล ะ ส ถิ ติ เ พ่ื อ
วิเคราะห�ข=อมูลและแปลผล ใน
การปฏิบัติงานท่ัวไปและงานใน
วิ ช าชี พ ก ารสั ต ว แ พ ท ย� แ ล ะ
ถ:ายทอดให=ผู= เก่ียวข=องได=อย:าง
ถูกต=องและเหมาะสม 
๕.๒ สามารถใช=ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได=
อ ย: า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  แ ล ะ
เหมาะสมกับสถานการณ� และ
บุคคลกลุ:มต:าง ๆ 
๕ .๓  ส า ม า ร ถ ใช= โ ป ร แ ก ร ม
ค อ ม พิ ว เต อ ร� พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ
โปรแกรมเฉพาะท่ีจําเปLนและ
เก่ียวข=องกับการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย�ได= และสามารถ
เลือกใช=เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร และนําเสนอได=อย:างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ� 

 
 
 
๕.๑ การมอบหมายงานเพ่ือฝyก
ปฏิบัติเก่ียวกับการใช=เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
๕.๒ การมอบหมายงานค=นคว=า
แบบเด่ียวและกลุ:ม 
๕.๓ การอภิปรายกลุ:มและการ
สัมมนา 
๕.๔ ฝyกเขียนข=อเสนอ
โครงการวิจัย 
๕.๕ ฝyกทําโครงการวิจัย 
๕.๖  การเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ� 
 
 
 
 

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

๖. ด.านทักษะทางวิชาชีพ 
๖.๑ สามารถดําเนินการและทํา
หัตถการทางการสัตวแพทย� เพ่ือ
การตรวจวินิจฉัย การป}องกันโรค

 
๖.๑ ฝyกปฏิบัติในห=องปฏิบัติการ  
๖.๒ ฝyกปฏิบัติภาคสนาม 
๖.๓ ฝyกปฏิบัติในสถานการณ�

 
๖.๑ การให=คะแนนจากการสอบ
ปฏิบัติ 
๖.๒ การประเมินจากผลการฝyก



มคอ. ๒ 

 

๕๐ 

 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ?การสอนท่ีใช.พัฒนา 
กลยุทธ?การประเมินผลการ

เรียนรู.ในแต5ละด.าน 
และการรักษาสัตว�  ท้ั งในทาง
เทคนิคและวิธีการตามข้ันตอนท่ี
ถูกต=องได=อย:างถูกต=องตามเกณฑ�
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย�ของ
สัตวแพทยสภา 
๖.๒ สามารถบันทึกข=อมูลการ
ต ร ว จ ท า ง ค ลิ นิ ก แ ล ะ ท า ง
ห=องปฏิบัติการ หรือข=อมูลด=าน
สุขภาพสัตว� หรือการระบาดของ
โรคสัตว�  เพ่ื อใช=ประกอบการ
วิ นิ จ ฉั ย  ก า ร รั ก ษ าแ ล ะ ก า ร
รายงานผลได=อย:างถูกต=อง 

จําลอง 
๖.๔ ฝyกปฏิบัติกับสัตว�ปwวย  
๖.๕ การสอนข=างกรงสัตว�ปwวย 
๖.๖ ฝyกเขียนรายงานสัตว�ปwวย 
 

ปฏิบัติ 
๖.๓ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู=เรียน 
๖.๔ การประเมินโดยผู=เก่ียวข=อง 
๖.๕ ประเมินจากผลการเขียน
รายงานสัตว�ปwวย 

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

หมวดที ่๕  หลักเกณฑ?ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ?ในการให.ระดับคะแนน (เกรด) 

เปLนไปตามข=อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว:าด=วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศหรือข=อบังคับของคณะท่ีเก่ียวข=อง 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา 
      โดยการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในกระบวนรายวิชาบรรยาย ปฏิบัติการและฝyก

ภาคสนาม และกําหนดให=มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข=อสอบ และวิธีการประเมิน ให=เปLนไป
ตามวัตถุประสงค�ของกระบวนวิชา และมีความเหมาะสม 

๒.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร 
         ใช=ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา จํานวนผู=สําเร็จการศึกษา และผลการสอบผ:าน

การสอบขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปLนผู=ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย�ของสัตวแพทยสภา 



มคอ. ๒ 

 

๕๑ 

 

  ๒.๓ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
        ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษา โดยระบบติดตามข=อมูล 

ด=านภาวะการได=งานทําของบัณฑิต  ความพึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิต 
๓. เกณฑ?การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๓.๑. เปLนผู=มีความประพฤติดีเหมาะสมแก:ศักด์ิศรีแห:งปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ สอบผ:านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 
๓.๓ ได=คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม:ต่ํากว:า ๒.๐๐ 
๓.๔. สอบประมวลความรอบรู= (comprehensive examination) ผ:าน 
 

หมวดที ่๖ การพัฒนาคณาจารย? 
 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย?ใหม5 

คณะสัตวแพทยศาสตร� ได=สนับสนุนให=อาจารย�ท่ีได=รับการบรรจุแต:งต้ังใหม:เข=าร:วมโครงการพัฒนา
อาจารย�ท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยมหิดลอย:างต:อเนื่อง  เพ่ือให=เข=าใจบทบาทหน=าท่ีโดยรวมและเพ่ิมทักษะใน
ด=านการเรียนการสอน และยังได=ชี้แจงบทบาทหน=าท่ีในการจัดการเรียนการสอนให=กับอาจารย�ใหม: ภาพรวม
ของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาท่ีจะมอบหมายให=รับผิดชอบอย:างชัดเจน และจัดอาจารย�ท่ีบรรจุใหม:
ปฏิบัติงานด=านการเรียนการสอนร:วมกับอาจารย�อาวุโสกว:าในลักษณะการทํางานเปLนทีม เพ่ือให=มีลักษณะการ
ดําเนินการในลักษณะของพ่ีเลี้ยง (mentor)  
๒.  การพัฒนาความรู.และทักษะให.แก5คณาจารย? 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(๑) คณะสัตวแพทยศาสตร� ส:งเสริมให=อาจารย�ทุกท:านเข=าร:วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม 

สัมมนาต:างๆ ท่ีเก่ียวข=องกับการเพ่ิมพูนประสบการณ�ด=านการเรียนการสอนและทักษะความเปLนครูอย:าง
ต:อเนื่อง ท้ังในส:วนท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร�เปLนผู=ดําเนินการจัดโรงการเองและการจัดโครงการโดยหน:วยงาน
ภายนอก 

(๒) กําหนดให=มีการทบทวนแผนการสอน สื่อและเอกสารประกอบการสอนอย:างน=อยทุก ๒ ปC
การศึกษา 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด.านอ่ืนๆ 
(๑) จัดประชุมวิชาการภายในหน:วยงานในลักษณะต:างๆ เช:น สโมสรวารสาร การนําเสนอผลงาน

ท่ีเกิดจากการรวบรวมองค�ความรู= การค=นพบความรู=ใหม: การแลกเปลี่ยนประสบการณ� 
(๒) ส:งเสริมให=อาจารย�ได=ศึกษาต:อในระดับท่ีสูงข้ึน 
(๓) ส:งเสริมให=อาจารย�เข=าร:วมประชุมวิชาการในสาขาเก่ียวข=องซ่ึงจัดโดยหน:วยงานหรือองค�กร

ท้ังในและต:างประเทศ 
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(๔) ส:งเสริมให=อาจารย�ทํางานในลักษณะของการรวบรวมองค�ความรู= การวิจัยและพัฒนา 
(๕) ส:งเสริมให=อาจารย�มีการดําเนินงานด=านการบริการวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวข=องแก:ชุมชม 

 ๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก5บุคลากรสายสนับสนุน 
(๑) จัดต้ังชุมชนแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในตําแหน:งต:าง ๆ เพ่ือเปLนการรวบรวม

และขยายองค�ความรู=ท่ีเก่ียวข=องในแต:ละวิชาชีพ 
(๒)  จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานท่ีทันสมัยให=แก:บุคลากรทุกคน 
(๓) สนับสนุนให=บุคลากรสายสนับสนุนเข=าร:วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู= ความ

ชํานาญเฉพาะตําแหน:งอย:างต:อเนื่อง 
 

หมวดที ่๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑.  การบริหารหลักสูตร 
     มีคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร� โดยมีรองคณบดีฝwายการศึกษาเปLน
ประธานเปLนผู=รับผิดชอบและบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เปLนผู=กํากับ ดูแล ให=
คําแนะนําตลอดจนกําหนดนโยบายให=แก:คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีหน=าท่ีดําเนินการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวม
ข=อมูล และประเมินผลสําหรับใช=ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปCอย:างต:อเนื่อง 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

คณะสัตวแพทยศาสตร�จัดสรรงบประมาณประจําปCท้ังงบประมาณแผ:นดินและเงินรายได=เพ่ือใช=ในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ� และวัสดุครุภัณฑ�อย:าง
เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนบรรยาย  การฝyกปฏิบัติการ และฝyกปฏิบัติงานในคลินิก และสร=าง
สภาพแวดล=อมให=เหมาะสมกับการเรียนรู=ด=วยตนเองของนักศึกษา  
    ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู5เดิม 

   มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร� ท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปCท่ี ๑ มีห=องเรียน 
ห=องปฏิบัติการ และสํานักหอสมุดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต:าง ๆ ในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

   สําหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปCท่ี ๒ – ๖ คณะสัตวแพทยศาสตร�มีความพร=อมในการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

(๑) ห=องเรียน ห=องปฏิบัติการ ห=องฝyกทักษะทางคลินิก สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
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(๒) โรงพยาบาลสัตว�ประศุอาทรและโรงพยาบาลปศุสัตว�และสัตว�ปwาปศุปาลัน ซ่ึงให=บริการรักษา
สัตว�เลี้ยง สัตว�ปศุสัตว�และสัตว�ปwา สําหรับการศึกษาและฝyกปฏิบัติ  

 (๓) เครื่องมือและอุปกรณ�เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน เช:น อุปกรณ�โสตทัศน� กล=อง
จุลทรรศน� คอมพิวเตอร�  

(๔)  ห=องสมุดและศูนย�สนเทศซ่ึงมีตําราทางการสัตวแพทย�และฐานข=อมูลสําหรับการสืบค=น
ความรู=ทางการแพทย�และสัตวแพทย�  สําหรับการศึกษาค=นคว=าของนักศึกษา 
    ๒.๓   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
             (๑) คณะสัตวแพทยศาสตร�จัดสรรงบประมาณประจําปC เพ่ือพิจารณาการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ี
เก่ียวข=อง เพ่ือการบริการสําหรับอาจารย�และนักศึกษาในการค=นคว=า และให=อาจารย�ผู=สอนมีส:วนร:วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ วารสารทางวิชาการ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปLนในการเรียนการสอน และให=จัดต้ัง
งบประมาณเม่ือมีความจําเปLนจะต=องจัดหาทรัพยากรอ่ืนเพ่ิมเติม 
             (๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ�ตลอดจนอุปกรณ�ทางการแพทย�เพ่ือเพ่ิมเติมหรือ
ทดแทนในส:วนท่ีเสื่อมสภาพ 
    ๒.๔   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
              (๑) มีการสํารวจความต=องการทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนเปLนประจําทุก
ปCงบประมาณ 
             (๒) มีการประเมินความพึงพอใจของผู=ใช=ทรัพยากรด=านการเรียนการสอนครบทุกด=าน ได=แก: 
ห=องสมุด ห=องบรรยาย ห=องปฏิบัติการ คลินิก อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� แล=วนําผลการประเมินมาจัดเตรียม
ทรัพยากรให=เพียงพอ 
๓. การบริหารคณาจารย? 
    ๓.๑ การรับอาจารย?ใหม5 
           มีการคัดเลือกอาจารย�ใหม:เปLนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย  
    ๓.๒ การมีส5วนร5วมของคณาจารย?ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
            คณาจารย�ผู=รับผิดชอบหลักสูตร และผู=สอน จะต=องประชุมร:วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผล และให=ความเห็นชอบการประเมินผลทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมข=อมูลเพ่ือเตรียมไว=สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให=บรรลุเป}าหมายตามหลักสูตร และได=บัณฑิต
เปLนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 
    ๓.๓ การแต5งตั้งคณาจารย?พิเศษ 
           คณะสัตวแพทยศาสตร� กําหนดนโยบายการแต:งต้ังอาจารย�พิเศษไว=ดังนี้ 

(๑) ไม:มีอาจารย�ประจําท่ีมีความรู=และหรือประสบการณ�ตรงกับการสอนหัวข=อนั้น 
(๒)  เปLนการสอนหัวข=อท่ีต=องการให=นักศึกษามีโอกาสได=เรียนรู=เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ�ให=มี

ความหลากหลายมากข้ึน 



มคอ. ๒ 

 

๕๔ 

 

(๓) เปLนการฝyกประสบการณ�วิชาชีพในภาคสนาม ซ่ึงจําเปLนต=องมีอาจารย�พิเศษซ่ึงปฏิบัติงาน
ประจําอยู:ในสถานท่ีฝyกงานแห:งนั้นร:วมทําหน=าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    ๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5ง 
           มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให=ครอบคลุมภาระหน=าท่ีท่ีต=องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรก:อนรับเข=าทํางาน 
    ๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรู.เพ่ือการปฏิบัติงาน 
           มีการพัฒนาบุคลากรให=มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู= สร=างเสริมประสบการณ�ในภาระงานท่ี 
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ หรือหน:วยงานให=เกิดการพัฒนาอย:างต:อเนื่องโดยการอบรม 
ดูงาน ทัศนศึกษา 
๕. การสนับสนุนและการให.คําแนะนํานักศึกษา 
    ๕.๑ การให.คําปรึกษาด.านวิชาการและอ่ืนๆแก5นักศึกษา 
           คณะสัตวแพทยศาสตร�มีการแต:งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการให=แก:นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
สามารถปรึกษากับอาจารย�ท่ีปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และวางแผนสําหรับอาชีพ และการใช=ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย�ท่ีปรึกษาต=องกําหนดชั่วโมง 
ให=คําปรึกษา (office hours) เพ่ือให=นักศึกษาเข=าปรึกษาได= นอกจากนี้ ยังมีอาจารย�ท่ีปรึกษาชมรมเพ่ือให=
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก:นักศึกษา 
    ๕.๒ การอุทธรณ?ของนักศึกษา 
           นักศึกษาท่ีต=องการอุทธรณ�หรือมีเรื่องร=องเรียนท้ังเรื่องท่ัวไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต:อ
อาจารย�ท่ีปรึกษา อาจารย�ท่ีทําหน=าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 
๖. ความต.องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิต 

(๑) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�ทางด=านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ ภูมิภาค และ
โลก เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานท้ังในระดับท=องถ่ิน และประเทศ 

(๒) ให=มีการสํารวจความต=องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิตก:อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๕๕ 

 

๗ ตัวบ5งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ5งชี้ผลการดําเนินงาน 
สอดคล.องกับการ
ประกันคุณภาพ 

๒๕
๕๘

 

๒๕
๕๙

 

๒๕
๖๐

 

๒๕
๖๑

 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

 

ภายใน ภายนอก 

(๑)  อาจารย�ประจําหลักสูตรอย:างน=อยร=อยละ 
๘๐ มีส:วนร:วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 X X X X X X X X 

(๒)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
๒  ท่ี สอดคล= อ งกับกรอบมาต รฐาน คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 X X X X X X X X 

(๓ )  มี รายละ เอียดของกระบวน วิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔ (ถ=ามี) อย:างน=อยก:อน
การเปZดสอนในแต:ละภาคการศึกษาให=ครบทุก
กระบวนวิชา 

 X X X X X X X X 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวน
วิช า  แล ะ ราย งาน ผ ลก ารดํ า เนิ น ก ารขอ ง
ประสบการณ�ภาคสนามตามแบบ มคอ. ๕ และ 
มคอ. ๖ (ถ=ามี) ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปZดสอนให=ครบทุกกระบวนวิชา 

 

X X X X X X X X 

(๕)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. ๗  ภายใน ๖๐  วัน หลังสิ้นสุดปC
การศึกษา 

 
X X X X X X X X 

(๖)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู= ท่ีกําหนดใน มคอ. ๓  
และ มคอ. ๔ (ถ=ามี)  อย:างน=อย ร=อยละ ๒๕  ของ
กระบวนวิชาท่ีเปZดสอนในแต:ละปCการศึกษา 

 

X X X X X X X X 

(๗)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ�การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู=จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. ๗  ปCท่ีแล=ว 

X X X X X X X X X 

(๘)  อาจารย�ใหม:ทุกคนได=รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด=านการจัดการเรียนการสอน 

 
X X X X X X X X 

(๙)  อาจารย�ประจําทุกคนได=รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย:างน=อยปCละ ๑ ครั้ง 

X X X X X X X X X 



มคอ. ๒ 

 

๕๖ 

 

ตัวบ5งชี้ผลการดําเนินงาน 
สอดคล.องกับการ
ประกันคุณภาพ 

๒๕
๕๘

 

๒๕
๕๙

 

๒๕
๖๐

 

๒๕
๖๑

 

๒๕
๖๒

 

๒๕
๖๓

 

๒๕
๖๔

 

ภายใน ภายนอก 
(๑๐)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนได=รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม:
น=อยกว:าร=อยละ  ๕๐  ต:อปC 

 
X X X X X X X X 

(๑๑)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปCสุดท=าย
และบัณฑิตใหม:ท่ีมีต:อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม:
น=อยกว:า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

X X      X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู=ใช=บัณฑิตท่ีมีต:อ
บัณฑิตใหม: เฉลี่ยไม:น=อยกว:า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐  

X X      X X 

(๑๓)  นักศึกษามีงานทําภายใน ๑  ปC หลังสําเร็จ
การศึกษาไม:ต่ํากว:าร=อยละ ๙๕ 

X X 
      

X 

(๑๔) บัณฑิตท่ีได=งานทําได=รับเงินเดือนเริ่มต=นไม:
ต่ํากว:าเกณฑ�ท่ี ก.พ. กําหนด ร=อยละ ๙๕ 

X X       
X 

 

หมวดที ่๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    ๑.๑ การประเมินกลยุทธ?การสอน  

(๑) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย�โดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห�เพ่ือหา
จุดอ:อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย�ผู=สอน เพ่ือปรับกลยุทธ�การสอนให=เหมาะสม โดยอาจารย� 
แต:ละท:าน 

(๒) มีการประเมินผลการเรียนรู=ของนักศึกษาโดยการสอบข=อเขียนและสอบปฏิบัติ 
(๓) วิเคราะห�เพ่ือหาจุดอ:อนและจุดแข็งในการเรียนรู=ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ�การสอนให= 

เหมาะสมกับนักศึกษาโดยอาจารย�แต:ละท:าน 
    ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย?ในการใช.แผนกลยุทธ?การสอน  
           การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช=แผนกลยุทธ�การสอน ประกอบด=วย 

(๑) อาจารย�ผู=สังเกตการณ�เข=าฟzงการสอน ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนท่ี
อาจารย�ผู=สอนจัดเตรียม รวมท้ังความสามารถในการกระตุ=นความสนใจของนักศึกษา และทักษะในการสอน 
การใช=สื่ออุปกรณ� ความตรงต:อเวลา การเปZดโอกาสให=นักศึกษาได=ซักถาม 



มคอ. ๒ 

 

๕๗ 

 

(๒) การให=นักศึกษาซ่ึงเข=าฟzงการสอนประเมินความสามารถในการถ:ายทอดของอาจารย�ผู=สอน 
คุณภาพของสื่อและอุปกรณ�ท่ีใช=ในการสอน ความสามารถในการกระตุ=นเร=าความสนใจให=ติดตามบทเรียน 
ความตรงต:อเวลา การเปZดโอกาสให=ซักถาม 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาปCสุดท=าย 
๒.๒ ประเมินโดยอาจารย�ผู=สอน 
๒.๓ ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
๒.๔ ประเมินโดยผู=ใช=บัณฑิต/ผู=มีส:วนได=เสียอ่ืน ๆ 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
     ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรนั้นจะดําเนินการเปLนประจําทุกปCการศึกษา โดย
ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบ:งชี้ท่ีระบุไว=ในหมวดท่ี ๗ ข=อ ๗ 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
     เม่ือสิ้นสุดปCการศึกษา และได=ผลการประเมินการดําเนินงานในข=อ ๓ แล=ว คณะกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนจะนําข=อมูลมาพิจารณาปรับปรุงแก=ไข หากปzญหาท่ีพบสามารถแก=ไขได=โดยการปรับปรุงลําดับการ
สอน เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ�การสอน การประเมินผล และไม:กระทบต:อ
คําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน:วยกิต อาจารย�ผู=รับผิดชอบสามารถปรึกษาหารือกับอาจารย�ผู=สอนดําเนินการ
ปรับปรุงได= หากมีผลกระทบให=พิจารณานําเสนอการปรับปรุงเพ่ือขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก:อนดําเนินการ 
สําหรับการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให=มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล=องกับความต=องการของผู=ใช=บัณฑิต
และสังคมนั้น จะดําเนินการเม่ือใช=หลักสูตรไปแล=ว ๖ ปC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๕๘ 

 

ภาคผนวก ก. คําอธิบายรายวิชา 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ๑. กลุ5มวิชามนุษยศาสตร? สังคมศาสตร? 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development   2 (1-2-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ�ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ/ วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง

สัมพันธ�ระหว:างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห�สังเคราะห�อย:างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� การวิเคราะห�เหตุปzจจัยและผลกระทบของเหตุการณ�/ 
สถานการณ�/ ปzญหา และการสังเคราะห�แนวทางแก=ไข ป}องกันปzญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ�/ 
สถานการณ� เพ่ือคุณประโยชน�ต:อตนเอง ผู=อ่ืน และสังคม การประยุกต�ความรู=เพ่ือเสนอแนวทางแก=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 สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development   3 (2-2-5) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข=องกับสถานการณ�/ เหตุการณ�/ ปzญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและ

สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร� ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห�เหตุปzจจัยและผลกระทบของเหตุการณ�/ สถานการณ�/ ปzญหา 
และการสังเคราะห�แนวทางแก=ไข ป}องกันปzญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ�/ สถานการณ� เพ่ือ
คุณประโยชน�ต:อตนเอง ผู=อ่ืน และสังคม  การประยุกต�ความรู=เพ่ือเสนอแนวทางแก=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, 
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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 ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development   2 (1-2-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
มนุษยภาพในอดีต ปzจจุบัน และอนาคต เหตุการณ�/ สถานการณ�/ ปzญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการท่ีสําคัญ

ทางด=านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห�เหตุปzจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ�/ สถานการณ�/ ปzญหา และการสังเคราะห�แนวทางแก=ไข ป}องกันปzญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ� / สถานการณ�/ เพ่ือคุณประโยชน�ต:อตนเอง ผู=อ่ืน  และสังคม การประยุกต�ความรู=
เพ่ือเสนอแนวทางแก=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=ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication  3 (2-2-5) 

 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
ศิลปะการใช=ภาษาไทย ทักษะการใช=ภาษาไทยในด=านการพูด การฟzง การอ:าน การเขียน และการคิด 

เพ่ือการสื่อสารได=อย:างถูกต=องเหมาะสม 
 Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills for accurate and appropriate communication 
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หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1      3 (2-2-5) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
โครงสร=าง ไวยากรณ�  และศัพท�ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวข=องกับการใช=ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟzง พูด อ:าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังกลยุทธ�ในการ
อ:านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟzงเพ่ือจับใจความสําคัญ 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน -  
คําศัพท� สํานวน  ไวยากรณ� และการใช=ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปzจจุบัน  ทักษะการสนทนาใน

กลุ:มย:อย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณ�ต: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) 

 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
กลยุทธ� ท่ีสํ าคัญในทักษะการใช=ภาษาท้ังสี่  การอ:านและการฟz งจากแหล:งต:างๆ การพูดใน

ชีวิตประจําวัน และการเขียนระดับย:อหน=าและเรียงความสั้นๆ รวมท้ังทักษะย:อย คือ ไวยากรณ� การออกเสียง
และคําศัพท� เน=นภาษาอังกฤษท่ีใช=ในชีวิตประจําวันและการอ:านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเก่ียวกับสังคมโลก  
  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 sub-
skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in 
academic reading and issues  that  enhance  students  world knowledge. 
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หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4      3 (2-2-5) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝyกอ:านข:าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทาง

วิชาการ  เพ่ือความเข=าใจและคิดอย:างวิเคราะห� จากแหล:งต:างๆโดยเน=นประเด็นซ่ึงช:วยให=นักศึกษารู=เก่ียวกับ
สังคมโลก  ฝyกการฟzงข:าว การบรรยายและสุนทรพจน�จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร�เน็ต การสนทนาใน
สถานการณ�ต:างๆ รวมท้ังการฝyกพูดในท่ีชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝyกการเขียนเรียงความ
รูปแบบโดยใช=การอ=างอิงและบรรณานุกรม ท้ังนี้รวมท้ังการฝyกทักษะย:อย เช:น ไวยากรณ� การออกเสียงและ
คําศัพท�ในบริบทท่ีเหมาะสม   
  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 การฟzงและการพูดเพ่ือการสื่อสาร     ๒ (๑-๒-๓) 
 LAEN 262  Listening and Speaking for Communication   2 (1-2-3) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
 การฝyกฝนทักษะการฟzงและการพูดในสถานการณ�ต:าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การอภิปราย วัจนกรรม 
การตีความและวิเคราะห�ข=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    
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 ๓. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร? 
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ      ๒ (๒-๐-๔) 
  SCBI 113 Essential Biology      2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค เซลล�และพลังงาน การ

สื่อสารของเซลล� หลักการสืบทอด พันธุศาสตร�ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเก่ียวข=อง เช:น รีคอมบิแนนต� 
ดีเอ็นเอ การบําบัดทางพันธุศาสตร�และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ กลไกและวิวัฒนาการของมนุษย� 
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 เคมีท่ัวไป       ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 112 General Chemistry       3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

       โครงสร=างอะตอม  พันธะเคมี  แก�ส ของแข็ง ของเหลว  สารละลาย  คอลลอยด�  อุณหพลศาสตร�เคมี  
จลนพลศาสตร�เคมี  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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๒ 
 โครงสร=างโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย�  ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย� การเรียกชื่อ   
และสเตอริโอเคมี  การสังเคราะห�และปฏิกิริยาของแอลเคน   ไซโคลแอลเคน   แอลคีน แอลไคน�   อะโรมาติก
ไฮโดรคาร�บอน สารเฮไลด� แอลกอฮอล�  ฟCนอล อีเทอร�  อัลดีไฮด�  คีโตน กรดคาร�บอกซิลิก อนุพันธ�กรดคาร�
บอกซิลิกอะมีน 
 Molecular structure and classification of organic  compounds, reactions of organic  
compounds, nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkanes, 
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cycloalkanes,  alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, 
aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines 
 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
  วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกส�เบ้ืองต=นสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
  SCPY 159 Elementary Physics for Health Science   3 (3-0-6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
กลศาสตร� อุณหภูมิและความร=อน ของไหล คลื่น เสียงและการได=ยิน ทัศนศาสตร�และการมองเห็น 

ไฟฟ}าและแม:เหล็กเบ้ืองต=น กลศาสตร�ควอนตัมเบ้ืองต=น ฟZสิกส�อะตอม ฟZสิกส�นิวเคลียร�และกัมมันตภาพรังสี 
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  สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔) 
  SCMA 182 Statistics for Health Science     2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
  แนวคิดความน:าจะเปLนและการแจกแจงความน:าจะเปLนและการประยุกต�กับเหตุการณ�ต:างๆ การแปล
ความค:าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซักตัวอย:างเพ่ือให=ได=ตัวแทนท่ีดีของประชากรและการนําไปใช=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. กลุ5มพ้ืนฐานวิชาชีพ 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑      ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I      1 (0-3-1) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

 ปฏิบัติการการใช=กล=องจุลทรรศน� โครงสร=างและหน=าท่ีของเซลล� เนื้อเยื่อพืชและสัตว� การแบ:งเซลล� 
พันธุศาสตร�และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
 Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division, 
genetics and natural selection, ecology, and behavior 



มคอ. ๒ 

 

๖๔ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒      ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology Laboratory II      1 (0-3-1) 

 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
 ทักษะการจัดหมวดหมู:ของพืชและสัตว� ท้ังสัตว�ท่ีไม:มีกระดูกสันหลัง และท่ีมีกระดูกสันหลัง การสร=าง
เซลล�สืบพันธุ� 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๑๓ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการของชีวิตของพืชรวมถึงอาหารของพืช การลําเลียง ภาวะ

ธํารงดุล การสืบพันธุ�และการเจริญ กระบวนการของชีวิตของสัตว�รวมถึงการสืบพันธุ� การเจริญ การควบคุม
ต:อมไร=ท:อ การส:งสัญญาณประสาท การควบคุมประสาท และการรับความรู=สึก การป}องกันภายใน การ
แลกเปลี่ยนก�าซ 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน วทคม  ๑๑๒ 

  การทดลองเคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย�เบ้ืองต=น ได=แก: ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสําคัญ การเตรียม
สารละลายและการไทเทรต กฏอัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี การวิเคราะห�เชิงปริมาณโดยเทคนิคทางแสง การ
จําแนกสารอินทรีย�ตามการละลาย การใช=แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย� ปฏิกิริยาของ
ไฮโดรคาร�บอน แอลกอฮอล� ฟCนอล แอลดีไฮด� คีโตน กรดคาร�บอกซิลิก อนุพันธ�ของกรดคาร�บอกซิลิก 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, 



มคอ. ๒ 

 

๖๕ 

 

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 แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ�สามัญข้ันแนะนํา  ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 162 Calculus and Introduction to Ordinary    3 (3-0-6) 
  Differential Equations  
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

  ตัวแปรเชิงซ=อน การแนะนําสมการเชิงอนุพันธ�สามัญ สมการเชิงอนุพันธ�เชิงเส=นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ�ไม:เชิงเส=นอันดับหนึ่ง การประยุกต�สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส=นอันดับสอง การประยุกต�สมการ
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 ปฏิบัติการฟZสิกส�ท่ัวไป        ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General Physics Laboratory     1 (0-3-1) 

 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
การทดลองฟZสิกส�พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข=องกับหลักสูตรฟZสิกส�ท่ีนักศึกษาแต:ละคณะกําลังศึกษา 

  Basic physics experiments relating to physics curriculums taught to the first year 
students in each faculty 
 

สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๑  ๑ (๐-๒-๑) 
 VSPA 200  Clinical Problem Solving and Integration of    1 (0-2-1) 

Veterinary Science I      
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
สหสัมพันธ�โครงสร=างและหน=าท่ีของระบบอวัยวะในร:างกายสัตว� พฤติกรรม การจับบังคับ โภชน

ศาสตร�สัตว� พันธุกรรม การเลี้ยงและการผลิตสัตว� กรณีศึกษาด=านสัตว�เลี้ยง ปศุสัตว� สัตว�น้ํา สัตว�ปwาและสัตว�
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 
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๖๖ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว�      ๔ (๓-๓-๗) 
 VSPA 210 Principles of Livestock Production    4 (3-3-7) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

หลักการผลิตสัตว�เค้ียวเอ้ือง สุกร และสัตว�ปCก พันธุ�สัตว� การคัดพันธุ� การปรับปรุงพันธุ� การจัดการ
รูปแบบการเลี้ยง การจัดการโรงเรือน การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว� การควบคุมบังคับสัตว� อาหารและการให=
อาหาร การดูแลสุขภาพและป}องกันโรค การสุขาภิบาลในฟาร�ม ในเชิงธุรกิจการเลี้ยงสัตว� การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข=ามาใช=ในระบบการผลิต ความรู=พ้ืนฐานในการเรียนทางด=านปศุสัตว�คลินิก  

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 การดูแลสัตว�เลี้ยง      ๒ (๒-๐-๔) 

 VSPA 211 Companion Animals Care     2 (2-0-4) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

ชนิดและพันธุ�ของสัตว�เลี้ยง การเลือกซ้ือสัตว�เลี้ยง การดูแลสุขภาพ การจัดการด=านโภชนาการ 
สุขอนามัย การสืบพันธุ� การปฐมพยาบาล การควบคุมและป}องกันโรคท่ัวไป 

Pet animal breeds, choosing the right pet, general health care, housing, grooming, 
nutritional management, reproduction, first aid, and preventive health care 

 
 สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิภาพสัตว�   ๓ (๒-๓-๕) 
 VSPA 212 Animal behavior, Restraint, and Welfare   3 (2-3-5) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

พฤติกรรมสัตว�และความผิดปกติ หลักการเรียนรู=ของสัตว� การจับบังคับสัตว�อย: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 
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๖๗ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ�    ๓ (๓-๐-๖) 

 VSPA 213 Animal Genetics and Breeding Improvement   3 (3-0-6) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

หลักพันธุศาสตร�ท่ัวไปของสัตว� สถิติเพ่ือการปรับปรุงพันธุ�สัตว� พันธุศาสตร�ประชากร พันธุศาสตร�เชิง
ปริมาณและคุณภาพ ระบบการคัดเลือก ผลตอบสนองต:อการคัดเลือก พารามิเตอร�ทางพันธุศาสตร� การผสม
พันธุ� การใช=เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ� การปรับปรุงพันธุ�สัตว�และการนําไปใช= 

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 โภชนศาสตร�สัตว�       ๓ (๒-๓-๕) 
 VSPA 214 Animal Nutrition      3 (2-3-5) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๔ 

โภชนศาสตร�สัตว� โภชนาการและระบบการย:อยอาหารของสัตว�เปรียบเทียบ การจําแนกประเภท
โภชนะและสุขภาพสัตว� วัตถุดิบอาหารสัตว�และการเลือกใช= การประเมินการใช=ประโยชน�วัตถุดิบอาหารและ
โภชนะ การประเมินความต=องการโภชนะ ปzจจัยท่ีมีผลต:อการกินได= สารยับยั้งการใช=โภชนะในอาหารสัตว� 
มาตรฐานการให=อาหารและการให=ผลผลิต หลักการคํานวณและการสร=างสูตรอาหารในสัตว�ไม:เค้ียวเอ้ืองและ
เค้ียวเอ้ือง การเตรียมวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสัตว� การควบคุมเชิงคุณภาพของโรงงานอาหารสัตว� โรค
ทางโภชนาการ การวิเคราะห�คุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว� สัมมนางานวิจัยโภชนศาสตร�สัตว� 

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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓ 
  คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร� การใช=กล=องจุลทรรศน� สรีรวิทยาระดับเซลล� จุลกายวิภาคศาสตร�
พ้ืนฐาน สรีรวิทยาของกล=ามเนื้อ 



มคอ. ๒ 

 

๖๘ 

 

  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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓ 

คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร�เปรียบเทียบ จุลกายวิภาคศาสตร� 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) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑ 
  คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร�เปรียบเทียบ 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) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑ 
  คัพภะวิทยา มหกายวิภาคศาสตร�เปรียบเทียบ จุลกายวิภาคศาสตร� สรีรวิทยาของระบบขับถ:าย
ปzสสาวะ และระบบทางเดินหายใจ ดุลกรด-ด:าง การปรับอุณหภูมิกาย โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย
สัตว�น้ํา สัตว�ปCก สัตว�เลี้ยงชนดิพิเศษ 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 
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๖๙ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย�      ๓ (๓-๐-๖) 
 VSPA 224 Veterinary Biochemistry     3 (3-0-6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓  
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน  สพปส ๒๒๕ 

 โครงสร=าง หน=าท่ี คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความผิดปกติและโรคท่ีเก่ียวข=องกับ น้ํา อิเล็กโทร
ไลต� คาร�โบไฮเดรต 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๒๒๔ 

  ฝyกใช=เครื่องมือปฏิบัติการชีวเคมี พีเอช บัฟเฟอร� การไตเตรท ทดสอบคุณสมบัติและวัดปริมาณของ
คาร�โบไฮเดรต โปรตีน ดีเอ็นเอ ไขมัน ครีเอตินีน ยูเรีย ฮีโมโกลบิน บิลิรูบิน และเอนไซม�ท่ีเก่ียวข=องกับการ
ทํางานของตับ การทํางานของเอนไซม� การสกัดแยกและวัดปริมาณดีเอ็นเอ และองค�ประกอบทางชีวเคมีของ
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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๔ , สพปส ๒๒๕ 

  อุณหพลศาสตร� โซ:การขนส:งอิเล็กตรอนและออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน กระบวนการเมแทบอลิซึมของ
คาร�โบไฮเดรต ไขมัน สารประกอบไนโตรเจน ดีเอ็นเอ ความสัมพันธ� และกระบวนการควบคุมเมแทบอลิซึม 
บูรณาการองค�ความรู=ใหม:ท่ีเก่ียวกับชีวเคมีทางสัตวแพทย� 



มคอ. ๒ 

 

๗๐ 

 

 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
สาเหตุและปzญหาด=านมลภาวะแวดล=อม มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ํา พิษวิทยาสิ่งแวดล=อม 

การจัดการสิ่งแวดล=อมในฟาร�มปศุสัตว� 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 การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการสัตวแพทย� ๒  ๑ (๐-๒-๑) 
 VSPA 301  Clinical Problem Solving and Integration of    1 (0-2-1) 
   Veterinary Science II      

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
สหสัมพันธ�โครงสร=างและหน=าท่ีของระบบอวัยวะในร:างกายสัตว� พฤติกรรม การจับบังคับ โภชน

ศาสตร�สัตว� พันธุกรรม การเลี้ยงและการผลิตสัตว� วิทยาภูมิคุ=มกัน เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา กรณี
ตัวอย:างศึกษาด=านสัตว�เลี้ยง ปศุสัตว� สัตว�น้ํา สัตว�ปwาและสัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ 

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  

 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๗๑ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตว�ปwาและการอนุรักษ�     ๒ (๒-๐-๔) 

 VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation    2 (2-0-4) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
  องค�ประกอบ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน� สัตว�ปwาในประเทศไทย หลักการศึกษาประชากรสัตว�
ปwา การประเมินผลความเสี่ยงของสถานภาพสัตว�ปwา โรคสัตว�สู:คน การอนุรักษ�สัตว�ปwาในถ่ินอาศัย และนอก
ถ่ินอาศัย การใช=เทคโนโลยีชีวภาพและบทบาทของสัตวแพทย�ในการอนุรักษ�สัตว�ปwา  
  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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

แนวความคิด ตรรกวิทยา และจรรยาบรรณด=านระเบียบวิธีวิจัย การต้ังสมมุติฐานงานวิจัย การใช=
สัตว�ทดลองเพ่ือการวิจัย เครื่องมือท่ีใช=ในการวิจัย เทคนิคการสุ:มตัวอย:าง ชีวสถิติ การศึกษาวิจัยเชิงสังเกต การ
วางแผนการทดลอง การศึกษาวิจัยทางคลินิก หลักการวิเคราะห�ข=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  หลักการผลิตสัตว�น้ํา     ๒ (๒-๐-๔) 
 VSPA 315  Principles of Aquatic Animal Production  2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ระบบการผลิตสัตว�น้ําในเชิงธุรกิจ การสร=างฟาร�มเลี้ยงสัตว�น้ํา การจัดการ

เรื่องน้ําสําหรับสัตว�น้ํา คุณภาพน้ําและดินในการเลี้ยงสัตว�น้ํา อาหารและการให=อาหาร หลักพันธุ�ศาสตร�สัตว�
น้ํา การจัดการแพลงก�ตอนและสาหร: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 
 



มคอ. ๒ 

 

๗๒ 

 

 หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพปส ๓๑๖  การจัดการสัตว�ทดลอง     ๒ (๒-๐-๔) 
 VSPA 316   Laboratory Animal Management   2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
 จรรยาบรรณการใช=สัตว� สวัสดิภาพสัตว� ทางเลือกอ่ืนในวิทยาศาสตร�สัตว�ทดลอง คุณภาพสัตว�ทดลอง 
การสืบสายพันธุ�และการเพาะขยายพันธุ� ระบบการจัดการและการป}องกันการติดเชื้อในการเลี้ยงสัตว�ทดลอง 
ข=อมูลจําเพาะของสัตว�ทดลองประเภทสัตว�ฟzนแทะ และกระต:าย การดูแลสัตว�ระหว:างการวิจัย ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของบุคลากรท่ีเก่ียวข=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)
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

การประยุกต�ความรู=สู:การปฏิบัติในปศุสัตว� สุนัข แมว สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว�สวนสัตว�และสัตว�ปwา 
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 
 
 สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย�     ๒ (๒-๐-๔) 
 VSPA 327 Principles of Veterinary Pharmacology   2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๓, สพปส ๒๒๖  
หลักการพ้ืนฐานของเภสัชวิทยาสัตวแพทย� ความสําคัญและคําอธิบายของวิชาเภสัชวิทยา คุณสมบัติ

ของยาและรูปแบบเภสัชภัณฑ� เอกสารกํากับยา เภสัชตํารับ วิธีการนํายาเข=าสู:ร:างกายสัตว� หลักการและ
ข=อพิจารณาการใช=ยา ข=อกําหนดและการควบคุมผลิตภัณฑ�ยา หลักการของเภสัชจลนศาสตร�และเภสัช
พลศาสตร� ปฏิกิริยาระหว:างยา ความแปรปรวนของการตอบสนอง หลักเกณฑ�วิธีการท่ีดีในการผลิตยา 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 



มคอ. ๒ 

 

๗๓ 

 

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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๒๗, สพปส ๓๓๔  
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย�ของยาท่ีออกฤทธิ์ตามระบบประสาทอัตโนมัติ ประสาทส:วนกลาง หัวใจและ

หลอดเลือด ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ต:อมไร=ท:อ ยาระงับปวด ยาลดไข= ยาต=านการอักเสบชนิดไม:ใช:ส
เตียรอยด� ออตาคอยส�และสารต=านฤทธิ์ ยาต=านการอักเสบชนิดสเตียรอยด� ยาออกฤทธิ์ต:อผิวหนังและดวงตา 
ยาต=านจุลชีพ หลักเกณฑ�การเลือกใช= การตอบสนองและด้ือยา ยาต=านเชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาฆ:าเชื้อ
ภายนอก ยาเคมีบําบัด ยาออกฤทธิ์ต:อระบบภูมิคุ=มกัน ยาปรับพฤติกรรมสัตว� และสมุนไพรทางสัตวแพทย� 

Veterinary pharmacology of systemic drugs including autonomic and central nervous, 
cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, endocrine systems, analgesic, antipyretic, non-
steroidal 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 behavior-
modifying drugs, and veterinary herbal medicine 

 
สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย�     ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 329 Veterinary Toxicology      2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๖ 

  หลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา กลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษ การประเมินความเปLนพิษของสาร
และการประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห�หาสารพิษทางห=องปฏิบัติการ หลักเบ้ืองต=นของการรักษา
อาการพิษในสัตว� พิษวิทยาของสารกําจัดแมลง สารกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ฟzนแทะ 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 



มคอ. ๒ 

 

๗๔ 

 

substances, principles of poison treatment, toxicology of insecticides, pesticides, 
rodenticides, plant and animal toxins, heavy metals, and industrial pollutants 
 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย�     ๔(๔-๐-๘)

 VSPA 330 Veterinary Microbiology     4 (4-0-8) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๒๓ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๓๓๑, สพปส ๓๓๒  
การจําแนก กายสัณฐานวิทยา โครงสร=าง สมบัติทางชีวเคมี การเจริญเติบโต ความสามารถ ในการก:อ

โรคของแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสในสัตว� โรคท่ีสําคัญทางสาธารณสุข เทคนิคการวินิจฉัยโรคใน
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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๓๓๐, สพปส ๓๓๒  
ระบบภูมิคุ=มกัน การตอบสนองต:อสารก:อภูมิต=านทาน กลไกในการสร=างภูมิคุ=มกัน ภูมิคุ=มกันในการติด

เชื้อจุลชีพชนิดต:างๆ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ=มกันบริเวณพ้ืนผิว 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
วิชาท่ีต=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 



มคอ. ๒ 

 

๗๕ 

 

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) 

สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย�     ๕ (๓-๖-๘) 
VSPA 333 Veterinary Parasitology     5 (3-6-8) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๒๓ 
การจําแนกกายสัณฐานวิทยา และวงชีวิตของ หนอนพยาธิ โปรโตซัว และสัตว�ขาปล=องทางสัตวแพทย� 

พยาธิกําเนิด วิทยาการระบาด การตรวจวินิจฉัยปรสิตท่ีทําให=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 พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย�    ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 334 Veterinary General Pathology     4 (3-3-7) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนสพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๓  
ศัพท�ทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย� กลไกการบาดเจ็บ การเสื่อม การปรับตัวและการตาย ของเซลล� 

การอักเสบและการซ:อมแซมของเนื้อเยื่อ พยาธิวิทยาภูมิคุ=มกัน การรบกวนการไหลเวียนเลือด พยาธิวิทยาของ
โรคติดเชื้อ พยาธิวิทยาสิ่งแวดล=อมและพิษวิทยา พยาธิวิทยาทางโภชนาการ การเจริญของเซลล�ท่ีผิดปกติ 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 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๗๖ 

 

 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๔  
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล� เนื้อเยื่อและอวัยวะท่ีสัมพันธ�กับอาการทางคลินิกและวิการ

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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๕ 

การเก็บตัวอย:างเซลล� เลือด อุจจาระ ปzสสาวะ ซีรั่ม น้ําไขสันหลัง และของเหลวอ่ืน ๆ ในร:างกาย การ
เก็บรักษาตัวอย:าง การส:งตัวอย:างไปยังห=องปฏิบัติการ และการแปลผลการตรวจทางห=องปฏิบัติการเพ่ือ
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) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๐๕ 
  การค=นคว=า รวบรวม วิเคราะห�และวิจารณ�ข=อมูลงานวิจัย การนําเสนอในรูปแบบการทบทวน
วรรณกรรม บูรณาการสัมมนางานวิจัย การนําสถิติมาประยุกต�ใช=ในการวิเคราะห�ข=อมูล การต้ังสมมติฐาน การ
ออกแบบการทดลอง การเขียนและการนําเสนอเค=าโครงงานวิจัย จรรยาบรรณการใช=สัตว�เพ่ืองานวิจัย 
  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 
 



มคอ. ๒ 

 

๗๗ 

 

 หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางการสัตวแพทย�     ๒ (๒-๐-๔) 
 VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine    2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๕ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓ 
หลักการพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว� การสื่อสารกับเจ=าของสัตว� การซักประวัติของสัตว�ปwวย  

การตรวจร:างกายตามระบบต:าง ๆ  การใช=เครื่องมือพ้ืนฐานทางอายุรกรรม  
  Principles of veterinary medicine, client communication, history taking, physical 
examination and basic clinical manipulation 
 
 สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางการสัตวแพทย�   ๑ (๑-๐-๒) 
 VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery  1 (1-0-2) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๒๘ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓ 
หลักวิสัญญีทางสัตวแพทย� การระงับความเจ็บปวด การผ:าตัด การทําให=ปลอดเชื้อ การผูกเง่ือน การ

เย็บแผล การห=ามเลือด การรักษาและการหายของบาดแผล สารน้ําบําบัดทางศัลยกรรม การใช=อุปกรณ�เฉพาะ
ทางศัลยกรรมเพ่ือการวินิจฉัยและการรักษา  

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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๕ 

ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย� การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี การล=างฟZล�ม การแปลผลภาพรังสี 
เทคนิคเบ้ืองต=นในการบันทึกด=วยคลื่นเสียงความถ่ีสูงและการแปลผล การใช=เครื่องถ:ายเอกซเรย�ด=วยระบบ
คอมพิวเตอร� การสร=างภาพเอ็มอาร�และรังสีบําบัดทางสัตวแพทย�  
 Diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning, radiographic techniques, 
radiographic interpretations, ultrasonic applications and interpretations, computed 
tomography, magnetic resonance imaging and radiotherapy 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๗๘ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย�     ๑ (๐-๓-๑) 
 VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science    1 (0-3-1) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๒๘, สพปส ๓๓๕ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๖ 

 การซักประวัติ การตรวจร:างกาย การบันทึกข=อมูลสุขภาพของสัตว�เลี้ยง การใช=เครื่องมือทางอายุร 
กรรมและศัลยกรรม การผูกเง่ือน การเย็บแผล เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการวางยาสลบ การดูแลสัตว�ช:วงก:อน 
ระหว:างและหลังวางยาสลบ และหัตถการท่ีสําคัญทางสัตวแพทย�  

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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๒ 

การทํางานของระบบสืบพันธุ� การประเมินความสมบูรณ�พันธุ� วงรอบการเปLนสัดและการตรวจการเปLน
สัด การล=วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ�ผ:านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ�ภายในด=วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 
การตรวจวินิจฉัยการต้ังท=อง และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ�ในปศุสัตว� และสัตว�เลี้ยง  

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) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๔๔ 
ปzญหาระบบสืบพันธุ�เพศผู=และเพศเมียในสัตว�ต:างชนิด ปzญหาการผสมไม:ติด การไม:แสดงอาการเปLน

สัด การคลอดยากและการแก=ไข การแท=ง ปzจจัยด=านอาหารและฤดูกาล การใช=ยาและฮอร�โมนในการจัดการ
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 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๗๙ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางการสัตวแพทย�     ๑ (๑-๐-๒) 
 VSCL 446 Veterinary Orthopedics     1 (1-0-2) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๓ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓ 
มหกายวิภาคประยุกต�ในออร�โทพีดิกส�ทางสัตวแพทย� ลักษณะการหัก กระบวนการเชื่อมของกระดูก 

การตรวจวินิจฉัย วิธียึดกระดูกหัก การดูแลสัตว�ปwวย 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=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�เล็ก   ๒ (๒-๐-๔) 
 VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small Animal Medicine  2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๒๘, สพปส ๓๓๕ 
อาการทางคลินิกอายุรศาสตร�สัตว�เล็กและการเรียนรู=จากปzญหา แนวทางการวินิจฉัยโรค และการ

สื่อสารกับเจ=าของสัตว�  
  Clinical manifestations, problem-oriented approach in small animal medicine, 
assessment and diagnostic plans and client communication 
 
 สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑      ๓ (๒-๓-๕) 
 VSCL 448 Small Animal Medicine I     3 (2-3-5) 

วิชาท่ีต=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 และโรคฮอร�โมนท่ีเก่ียวข=องกับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข=อ โรค
ทางระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคทางพฤติกรรม กรณีศึกษาสัตว�ปwวย 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  

 
 



มคอ. ๒ 

 

๘๐ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒      ๓ (๒-๓-๕) 

 VSCL 449 Small Animal Medicine II     3 (2-3-5) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๘ 
การวินิจฉัยและรักษา โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ:อน ต:อมไร=ท:อ หัวใจและหลอดเลือด 

ทางเดินหายใจ ไต และระบบขับถ:ายปzสสาวะ อายุรศาสตร�โรคแมว โรคติดเชื้อในสุนัขและแมว เวชศาสตร�
ป}องกัน การจัดการสัตว�ปwวยในภาวะฉุกเฉิน 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 ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก       ๔ (๒-๖-๖) 
 VSCL 450 Small Animal Surgery      4  (2-6-6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๓ 
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การฝyกปฏิบัติหัตถการ และการดูแลสัตว�

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 เวชศาสตร�สุกร ๑       ๓ (๓-๐-๖) 
 VSCL 456 Swine Medicine I      3 (3-0-6) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๐, สพวค ๔๔๓ 

ระบบการผลิตสุกร การจัดการฟาร�มสุกร การจัดการโรงเรือน มาตรฐานฟาร�มสุกร สารต=องห=ามใน
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร เทคนิคการฝากเลี้ยงเพ่ือลดและตัดปzญหาการแพร:โรค ปzญหาท่ีเกิดจากการจัดการ
ไม:เหมาะสม อาหารและน้ํา โภชนาการ สารพิษจากเชื้อราท่ีปนเป� อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในฟาร�มสุกร การกักกันโรคและการปรับสภาพสุกรในฟาร�ม การเฝ}าระวังและติดตามโรค การรักษา 
ควบคุมและป}องกันโรคในฟาร�มสุกร  

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 

 



มคอ. ๒ 

 

๘๑ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง      ๓ (๒-๓-๕) 
 VSCL 458 Laboratory Animal Medicine     3 (2-3-5) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๑๖, สพวค ๔๔๓ 
จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติในการใช=สัตว�ทดลองตามมาตรฐานสากล การเขียนขอใช=สัตว�ทดลอง 

ชีววิทยาและโรคของสัตว�ทดลอง การจัดการ การเฝ}าระวัง การวินิจฉัย การควบคุมโรค และการดูแลทาง
การแพทย�โดยสัตวแพทย� การระงับความเจ็บปวดและการวางยาสลบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
บุคลากร เทคนิคพ้ืนฐานในการปฏิบัติต:อสัตว�ทดลอง  

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 เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพการสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 503 Economics and Management for Veterinary  Profession 2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
เศรษฐศาสตร�และการจัดการท่ีเก่ียวข=องกับวิชาชีพสัตวแพทย� องค�ประกอบของการจัดการและการ

บริหารงานฟาร�มและสถานพยาบาล การวางแผนดําเนินงาน การวิเคราะห�อุปทาน วิธีการผลิตและแนวโน=ม
ด=านอุปสงค� ตลาดและโครงสร=าง การวิเคราะห�การลงทุน นโยบายของประเทศ และผลกระทบ และ
จรรยาบรรณของสัตวแพทย�ในธุรกิจปศุสัตว�และสัตว�เลี้ยง  
  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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

  กฎหมายและความเปLนมาของกฎหมาย ความสัมพันธ�ของกฎหมายกับสังคม องค�การบัญญัติกฎหมาย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข=องกับวิชาชีพสัตวแพทย� จรรยาบรรณและองค�กรควบคุมวิชาชีพสัตว-
แพทย� สวัสดิภาพของสัตว�ในด=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 



มคอ. ๒ 

 

๘๒ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า       ๔ (๓-๓-๗) 
 VSCL 551 Equine Medicine      4 (3-3-7) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๒ 
การจัดการฟาร�มม=า เทคนิคปฏิบัติในการตรวจร: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 โรคท่ีเกิดจากการให=
อาหารและการจัดการท่ีไม:ถูกต=อง โรคติดเชื้อ โรคท่ีเก่ียวข=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 เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว�ปwา  ๔ (๓-๓-๗) 

 VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine     4 (3-3-7) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๒,สพวค ๔๔๙  
สัตว�ปwา สัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ การจับบังคับ การเลี้ยง การจัดการสวนสัตว� การจัดการ

พิเศษ พฤติกรรม การส:งเสริมพฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยสัตว�ปwา นิเวศวิทยา การฟ� นฟู
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 เวชศาสตร�สัตว�ปCก      ๕ (๓-๖-๘) 
 VSCL 553 Avian Medicine      5 (3-6-8) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๐, สพปส ๒๒๓, สพปส ๔๓๖ 

ระบบการผลิต และการจัดการสัตว�ปCก ปzญหาท่ีเกิดจากการจัดการผิดพลาด 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 

 



มคอ. ๒ 

 

๘๓ 

 

 หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�น้ํา      ๔ (๓-๓-๗) 
 VSCL 554 Aquatic Animal Medicine     4 (3-3-7) 

วิชาท่ีต=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 และสัตว�ครึ่งบกครึ่งน้ํา พิษวิทยาของ
สัตว�น้ํา 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 เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง      ๖ (๔-๖-๑๐) 
 VSCL 555 Ruminant Medicine      6 (4-6-10) 

วิชาท่ีต=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 และโรคท่ีเก่ียวข=องกับหลายระบบ สารพิษและภาวะขาดแคลนสารอาหารของโค 
กระบือ แพะ แกะ การระงับความเจ็บปวดและศัลยกรรมในสัตว�เค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ:  

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 เวชศาสตร�สุกร ๒       ๓ (๒-๓-๕) 
 VSCL 557 Swine Medicine II      3 (2-3-5) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๕๖ 
โรคทางระบบท่ีสําคัญ โรคติดเชื้อท่ีสําคัญ การจัดการสุขภาพและโปรแกรมวัคซีน การตรวจ การ

วินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรคทางอายุรกรรม การจับบังคับสุกรอายุต:างๆ ศัลยกรรม การชันสูตร และ
กรณีศึกษา  



มคอ. ๒ 

 

๘๔ 

 

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) 

 สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต      ๒ (๒-๐-๔) 
 VSCL 559 Production Medicine      2 (2-0-4) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

การจัดการผลผลิต และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม แพะ สัตว�ปCก และสัตว�น้ํา โครงสร=างการผลิต 
ข=อมูลการผลิต การจัดเก็บข=อมูล การเข=าเยี่ยมฟาร�ม โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับการจัดการฟาร�ม การ
วิเคราะห�ข=อมูลและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพในระดับฝูง การสืบพันธุ� และหรือ การผลิต การ
ควบคุมและป}องกันปzญหาท่ีเก่ียวข=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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๐ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๕๖๒, สพวค ๕๖๓ 
สุขศาสตร�และความปลอดภัยของอาหาร ความสําคัญและปzจจัยต:อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย�ใน

อาหาร อันตรายจากจุลินทรีย�และสารพิษท่ีทําให=เกิดโรคอาหารเปLนพิษ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุล
ชีววิทยา อันตรายจากยาและสารเคมีท่ีปนเป� อนในอาหาร ปzญหาและการแก=ไขอันตรายท่ีเกิดจากเชื้อจุลินทรีย� 
ยาและสารเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ�อาหารจากสัตว� 

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 

 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๘๕ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒     ๓ (๓-๐-๖) 
VSCL 562 Food Safety II       3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๐ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๕๖๑, สพวค ๕๖๓ 
การสอบสวนโรคอาหารเปLนพิษ การปนเป� อนจุลินทรีย�ในอาหารท้ังก:อน ระหว:างและหลังการผลิต 

การประเมินความเสี่ยง คุณภาพเนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�จากสัตว� การวิเคราะห�อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต=อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร มาตรฐานและสุขศาสตร�โรงพักสัตว� โรงฆ:าสัตว� โรงแปรรูปเนื้อสัตว� ไข:และ
ผลิตภัณฑ�จากสัตว� โรงแปรรูปนมและผลิตภัณฑ�จากนมตามหลักการ HACCP GMP และ ISO ท่ีเก่ียวข=องในสุข
ศาสตร�อาหาร คุณภาพและมาตรฐานน้ําท่ีใช=ในโรงงานแปรรูปและการกําจัดของเสีย สุขาภิบาลในโรงฆ:าสัตว� 
โรงแปรรูปเนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�จากสัตว� การค=าระหว:างประเทศกับความปลอดภัยด=านอาหาร กฎหมายท่ี
เก่ียวข=องและหน:วยงานท่ีดูแลการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในระดับประเทศและนานาชาติ   

Food borne investigation, contamination of microorganisms in pre-, during- and post-
food 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๕๖๑, สพวค ๕๖๒  
เทคนิคการใช=อุปกรณ�และความปลอดภัยในห=องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ตรวจวิเคราะห�

คุณภาพอาหารและน้ํา การปนเป� อนสารเคมี สารพิษและยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�จากสัตว�และ
คุณภาพน้ํานม มาตรฐานโรงฆ:าสัตว� โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว�และผลิตภัณฑ�จากสัตว� โรงงานแปรรูปนมและ
ผลิตภัณฑ�จากนม 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 

  



มคอ. ๒ 

 

๘๖ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๕๖๔ โรคสัตว�สู:คน       ๒ (๒-๐-๔) 
 VSCL 564 Zoonosis       2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๐, สพปส ๓๓๓ 
 นิยามของโรคสัตว�สู:คน โรคอุบัติใหม:และอุบัติซํ้า การประยุกต�ใช=แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว การจําแนก
โรคสัตว�สู:คนตามชนิดสัตว� อาชีวอนามัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัย การสื่อสารความเสี่ยง และ
บทบาทของสัตวแพทย�ต:อโรคสัตว�สู: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) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
 หลักการพ้ืนฐานวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย� แนวคิดของการเกิดสโรคและตัวกําหนด การวัด
การเกิดโรคและความถ่ีของการเกิดโรค รูปแบบของการศึกษาทางวิทยาการระบาด  การตรวจวินิจฉัยและคัด
กรองโรค การเก็บตัวอย:างและการคํานวนจํานวนตัวอย:างทางวิทยาการระบาด การรวบรวมและการเฝ}าระวัง
โรค  การเฝ}าระวังและควบคุมโรค การนําเสนอข=อมูลทางวิทยาการระบาด และการประยุกต�ใช=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) 

วิชาท่ีต=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  
 



มคอ. ๒ 

 

๘๗ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๖๔๐  ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ:     ๓ (๑-๖-๔) 
 VSCL 640  Large Animal Surgery     3 (1-6-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๓ 
 การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา เทคนิคการให=ยาชาเฉพาะท่ีและการวาง
ยาสลบ การฝyกปฏิบั ติหัตถการเก่ียวกับการผ:าตัดแก=ไขความผิดปกติของระบบต:าง ๆ การดูแลสัตว� 
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  การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑   ๒ (๐-๖-๒) 
 VSCL 666  Clerkship in Veterinary Public Health I  2 (0-6-2) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน  สพวค ๕๖๑, สพวค ๕๖๒, สพวค ๕๖๔, สพวค ๕๖๕  

ทักษะปฏิบัติ และการประยุกต�ใช=ด=านสัตวแพทย�สาธารณสุข การเฝ}าระวังทางวิทยาการระบาด การ
สอบสวนโรค การวิเคราะห�ข=อมูล  แปลความหมาย และประเมินผล การวิจัยทางด=านสาธารณสุขท่ีเก่ียวข=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  คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑    ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 670  Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I  3 (0-9-3) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๔๙  
 ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การ
ดูแลสัตว�ปwวยใน สัตว�ปwวยฉุกเฉินและวิกฤติ เวชศาสตร�ป}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 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๘๘ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
สพวค ๖๗๑  คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑    ๓ (๐-๙-๓) 

 VSCL 671  Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I  3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๕๐ 

  ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณ�ต:างๆ การ
ติดตามและประเมินสภาพสัตว�ปwวยก:อน ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตว�และภาวะแทรกซ=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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๑ 
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�คลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร 

กรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการฟาร�ม 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑      ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I     3 (0-9-3) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๓ 
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�ปCก 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 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๘๙ 

 

 หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
 สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๑      ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I    3 (0-9-3) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๔ 
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�น้ํา การจัดการน้ําและดิน การเพาะขยายพันธุ�สัตว�น้ํา 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑     ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I    3 (0-9-3) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๕ 
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง 

อายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการอาหาร การจัดการฟาร�ม และการ
สื่อสารกับเจ=าของสัตว�ปwวย 

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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๗ 

ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวังโรค การจัดการด=านการผลิต การ
วินิจฉัยและการรักษา การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ� การจัดการฟาร�ม การประเมินผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อท่ีสําคัญ 

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 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๙๐ 

 

    ๒.๒  กลุ5มวิชาชีพบังคับเลือก 
หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 

สพวค ๖๖๗ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๒    ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 667 Clerkship in Veterinary Public Health II   3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน  สพวค ๖๖๖ 
ทักษะปฏิบัติเก่ียวกับผลิตภัณฑ�จากสัตว� 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) 
วิชาท่ีต=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 คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว�และสัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ    ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic Animal   3 (0-9-3) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๒ 
ทักษะปฏิบัติในสัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ กระต:าย สัตว�ฟzนแทะ สัตว�ปCก สัตว�เลื้อยคลาน 

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) 
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๖๒, สพวค ๕๖๔, สพวค ๕๖๕ 

ทักษะปฏิบัติทางวิทยาการระบาดในปศุสัตว� สัตว�เลี้ยง สัตว�ปwา และสัตว�ต:างถ่ินโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม: โรคอุบัติซํ้า สุขภาพหนึ่งเดียว การเฝ}าระวังและติดตามโรค การรักษา การควบคุมและป}องกันโรค  



มคอ. ๒ 

 

๙๑ 

 

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 การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก    ๓ (๐-๙-๓) 

 VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology    3 (0-9-3) 
 วิชาท่ีต=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 คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒    ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine II   3 (0-9-3) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๐ 
  ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การ
ดูแลสัตว�ปwวยใน สัตว�ปwวยฉุกเฉินและวิกฤติ เวชศาสตร�ป}องกัน และการสื่อสารกับเจ=าของสัตว�ปwวย  

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) 

 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๒ 
ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย� การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี การล=างฟZล�ม การ

แปลผลภาพรังสี เทคนิคเบ้ืองต=นในการบันทึกด=วยคลื่นเสียงความถ่ีสูงและการแปลผล  
Clinical practice in diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning, radiographic 

techniques, radiographic interpretations, ultrasonic applications and interpretations 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๙๒ 

 

หน5วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วยตนเอง) 
สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๒    ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery II   3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๑ 

  ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณ�ต:างๆ การ
ติดตามและประเมินสภาพสัตว�ปwวยก:อน ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตว�และภาวะแทรกซ=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 คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สัตว�เล็ก     ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal Orthopedics  3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๔๖ 

  ทักษะปฏิบัติด=านออร�โทพีดิกส�ในสุนัขและแมว 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 คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�เลี้ยง    ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet Theriogenology   3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๔๕ 
ทักษะปฏิบัติด=านระบบสืบพันธุ�ในสัตว�เลี้ยง การตรวจวินิจฉัย การรักษา การรีดเก็บและประเมิน

คุณภาพน้ําเชื้อ การหาวันผสม การตรวจการต้ังท=อง การช:วยคลอด การผ:าตัดทําหมัน การผ:าคลอดและการ
ดูแลลูกสัตว�หลังคลอด 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  
 
 



มคอ. ๒ 

 

๙๓ 

 

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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๓ 
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�คลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร 

กรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการฟาร�ม 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๒      ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II     3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๔ 
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�ปCก 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๒      ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II    3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๕ 
ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�น้ํา การจัดการน้ําและดิน การเพาะขยายพันธุ�สัตว�น้ํา 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๒     ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II    3 (0-9-3) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๖ 
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง การตรวจร:างกาย วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง 



มคอ. ๒ 

 

๙๔ 

 

อายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการอาหาร การจัดการฟาร�ม 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) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๗ 
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวังโรค การจัดการด=านการผลิต การ

วินิจฉัยและการรักษา การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ� การจัดการฟาร�ม การประเมินผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อท่ีสําคัญ  

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 คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว�ปwา  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and Wildlife Animal  3 (0-9-3)  
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๖๗๘ 
การสํารวจ การเก็บตัวอย:าง การรักษา การป}องกัน การควบคุม การติดต:อ สัตว�ปwา สัตว�เลี้ยง

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  
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๙๕ 

 

ผลการเรียนรู=ในตารางแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู:รายวิชา มี
ความหมายดังนี้ 

๑. ผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย� และความรับผิดชอบต:อการกระทําของตนเอง  
 ๑.๒ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข=องกับสัตว� โดยคํานึงถึง หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ
สัตวแพทย� กฎหมายท่ีเก่ียวข=องในการดูแลสัตว�ปwวยและการให=ข=อมูลแก:เจ=าของสัตว� โดยคํานึงถึงอารมณ� และ
ความรู=สึกของผู=รับบริการและสาธารณชน 
 ๑.๓ มีความรู= ความเข=าใจและตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพสัตว�เปLนสําคัญ ท้ังในด=านการเลี้ยง การ
รักษา การขนส:งและการใช=สัตว�เพ่ือการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ  
 ๒. ผลการเรียนรู.ด.านความรู. 
 ๒.๑ มีความรู=ท่ัวไปทางด=าน คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� สังคมศาสตร� และมนุษยศาสตร� 
 ๒.๒ มีความรู=ทางด=านวิทยาศาสตร�การแพทย� ความรู=ทางด=านการสัตวแพทย�อย:างครบถ=วนตาม
เกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย�ของสัตวแพทยสภา 
 ๒.๓ มีความรู=ในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=อง เช:น การวิจัย การบริหารจัดการ รวมถึงความรู=ความ
เข=าใจในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม: ๆ เพ่ือบูรณาการและต:อยอดวิชาชีพสัตวแพทย�  
 ๓. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปLญญา 
 ๓.๑ สามารถวางแผนการทํางาน และคิดวิเคราะห�อย:างเปLนระบบ โดยใช=องค�ความรู=ทางวิชา
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข=องและวิชาชีพ  

๓.๒ สามารถใช=กระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในการประมวลผล วิเคราะห�ข=อมูลเพ่ือไปใช=ในการ
ปฏิบัติงาน และการแก=ไขปzญหาได=อย:างเหมาะสม 
 ๔. ผลการเรียนรู.ด.านความสัมพันธ?ระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับผู=ร:วมงาน ผู=รับบริการ บุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืน  ทํางานร:วมเปLนทีมกับ
ผู=อ่ืนได=โดยเปLนสมาชิกท่ีดีของกลุ:ม  

๔.๒ สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู=นําและผู=ตามในการผลักดันให=เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในกลุ:ม
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเปLนแบบอย:างท่ีดีต:อผู=อ่ืน 

๔.๓ ความรับผิดชอบต:อหน=าท่ีของตน และวิชาชีพ  
๕. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะการวิเคราะห?เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑ สามารถประยุกต�ใช=หลักทางคณิตศาสตร�และสถิติเพ่ือวิเคราะห�ข=อมูลและแปลผล ในการ
ปฏิบัติงานท่ัวไปและงานในวิชาชีพการสัตวแพทย�และถ:ายทอดให=ผู=เก่ียวข=องได=อย:างถูกต=องและเหมาะสม 
 ๕.๒ สามารถใช=ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได=อย:างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ�และบุคคลกลุ:มต:าง ๆ 



มคอ. ๒ 

 

๙๖ 

 

 ๕.๓ สามารถใช=โปรแกรมคอมพิวเตอร�พ้ืนฐาน และโปรแกรมเฉพาะท่ีจําเปLนและเก่ียวข=องกับการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย�ได= และสามารถเลือกใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และนําเสนอได=
อย:างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ�  
 ๖. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย? 
 ๖.๑ สามารถดําเนินการและทําหัตถการทางการสัตวแพทย� เพ่ือการตรวจวินิจฉัย การป}องกันโรค
และการรักษาสัตว� ท้ังในทางเทคนิคและวิธีการตามข้ันตอนท่ีถูกต=องได=อย:างถูกต=องตามเกณฑ�มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย�ของสัตวแพทยสภา 
 ๖.๒ สามารถบันทึกข=อมูลการตรวจทางคลินิกและทางห=องปฏิบัติการ หรือข=อมูลด=านสุขภาพสัตว� 
หรือการระบาดของโรคสัตว� เพ่ือใช=ประกอบการวินิจฉัย การรักษาและการรายงานผลได=อย:างถูกต=อง 



มคอ. ๒ 

 

๙๗ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู5รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
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 
 

  
� 

 
      

 
� 

   



มคอ. ๒ 

 

๙๘ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
LAEN 105 English Level 3 

 
  

� 
 

      
 

� 
   

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
LAEN 106 English Level 4 

 
  

� 
 

      
 

� 
   

ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร  

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  เคมีอินทรยี�พื้นฐาน 
SCCH 121 Basic Organic Chemistry 

 
  

� 
 

      
 

 
   

วทฟส ๑๕๙  ฟZสิกส�เบื้องต=นสําหรบัวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 

 
  

� 
 

      
 

 
   

วทคณ ๑๘๒  สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
SCMA 182 Statistics for Health Science 

 
  

� 
 

      
 

 
   



มคอ. ๒ 

 

๙๙ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                 
    ๑. กลุ5มพื้นฐานวิชาชีพ                 
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ 
SCBI 102 Biology Laboratory I 

 
  

� 
 

      
 

 
   

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒   
SCBI 104 Biology Laboratory II 

 
  

� 
 

      
 

 
   

วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต 
SCBI 123 Process of  Life 

 
  

� 
 

      
 

 
   

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคม ี  
SCCH 119 Chemistry Laboratory 

 
  

� 
 

      
 

 
   

วทคณ ๑๖๒ แคลคูลสัจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ�สามัญขั้นแนะนํา 
SCMA 162 Calculus and Introduction to Ordinary 
Differential Equations 

 

  
� 

 
      

 
 

   

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกส�ทั่วไป 
SCPY 110 General Physics Laboratory 

 
  

� 
 

      
 

 
   

                 
                 



มคอ. ๒ 

 

๑๐๐ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลนิิกและบูรณาการทางการ 
สัตวแพทย� ๑ 
VSPA 200 Clinical Problem Solving and Integration of 
Veterinary Science I 

  �  �  �      �  

  

สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว�  
VSPA 210 Livestock Production 

�   � � � �  � � � � � � 
  

สพปส ๒๑๑ การดูแลสตัว�เลี้ยง  
VSPA 211 Companion Animals Care 

� � �    �  � � �    
  

สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสตัว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดภิาพสตัว� 
VSPA 212 Animal Behavior, Restraint, and Welfare 

� � �  �  �  � � �  �  � 
 

สพปส ๒๑๓  พันธุศาสตร�สตัว�และการปรับปรุงพันธุ�  
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding Improvement 

�   � � � �    � �  �  
 

สพปส ๒๑๔  โภชนศาสตร�สัตว� 
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 

�  �  �  �  �       
 



มคอ. ๒ 

 

๑๐๑ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
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=ปzญหาทางคลนิิกและบูรณาการทางการสตัว
แพทย� ๒ 
VSPA 301 Clinical Problem Solving and Integration of 
Veterinary Science II 

  �  �  �      �  

  

สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสตัว�ปwาและการอนุรักษ� 
VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation 

�    �  �      �  
  



มคอ. ๒ 

 

๑๐๒ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย� 
VSPA 305 Veterinary Research Methodology 

�  � � � � �  � � � � � � 
  

สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตว�น้ํา 
VSPA 315 Principles of Aquatic Animal Production 

�  �  � � �   � � � �  
  

สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตว�ทดลอง 
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 

� �   � � �  � � � �   
  

                 
       



มคอ. ๒ 

 

๑๐๓ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย� 
VSPA 331 Veterinary Immunology 

�   � � � �   � � � � �  
 

สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภมูิคุ=มกันวิทยาทางการ 
สัตวแพทย� 
VSPA 332 Laboratory of Veterinary Microbiology and 
Immunology 

� �   � � �  � � � �   � 

 

สพปส ๓๓๓ ปรสติวิทยาทางการสัตวแพทย�  
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 

� �  � �  �  � � � � � � � 
 

                 
       



มคอ. ๒ 

 

๑๐๔ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย� 
VSCL 406 Integrated Veterinary Research Process 

�   �  � �     � � �  
 

สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางการสัตวแพทย� 
VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine 

� � �  �  �         
 

สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางการสตัวแพทย� 
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 ออร�โทพีดิกส�ทางการสัตวแพทย� 
VSCL 446 Veterinary Orthopedics 

    �   �        
 

                 
                 



มคอ. ๒ 

 

๑๐๕ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลนิิกในเวชศาสตร�สัตว�เล็ก 
VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small Animal 
Medicine 

� � �  �  � �        

 

สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ 
VSCL 448 Small Animal Medicine I  

  �  �  � �     �  � � 

สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒  
VSCL 449 Small Animal Medicine II 

  �  �  � �     �  � � 

สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก  
VSCL 450 Small Animal Surgery 

  �  �  �  �      � � 

สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑  
VSCL 456 Swine Medicine I 

� �  � � � � � �  � �     

สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง 
VSCL 458 Laboratory Animal Medicine 

  �  �  �  �  �  �  � 
 

สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพการสตัว
แพทย� 
VSCL 503 Economics and Management for Veterinary 
Profession 

�   � �   � �   �    

 

                 



มคอ. ๒ 

 

๑๐๖ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย� 
VSCL 504  Veterinary Ethics and Jurisprudence 

�     � � �   �  �   
 

สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า 
VSCL 551 Equine Medicine 

� � �  �  � � � � �  �  � 
 

สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร�สัตว�สวนสตัว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษและสตัว�ปwา 
VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine 

  �  �  � �       � � 

สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก  
VSCL 553 Avian Medicine 

  �  �  � �      � � � 

สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�น้ํา  
VSCL 554 Aquatic Animal Medicine 

� � �  �  � �    � � �  � 

สพวค ๕๕๕ เวชศาสตร�สัตว�เคี้ยวเอื้อง 
VSCL 555 Ruminant Medicine 

    � � � �       �  

สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร�สุกร ๒ 
VSCL 557 Swine Medicine II 

� � � � � � � � �  � � �  � � 

สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต  
VSCL 559 Production Medicine 

�  �  � � � �   � �  �   

                 

       



มคอ. ๒ 

 

๑๐๗ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑ 
VSCL 561 Food Safety I  

�    �   �   �  �    

สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒  
VSCL 562 Food Safety II 

�  �  �   �   �  �    

สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร 
VSCL 563 Laboratory of Food Safety 

�    �   � �  �  �  �  

สพวค ๕๖๔ โรคสตัว�สู:คน 
VSCL 564 Zoonosis 

� �   � � � �   �   �   

สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย�  
VSCL 565 Veterinary Epidemiology 

� �  � � � � �  � � � � �   

สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย 
VSCL 607 Research Project 

�  � � � � � � � � � � � �   

สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ: 
VSCL 640 Large Animal Surgery 

�    �   �  � �    � � 

สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑ 
VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public Health I 

� � �  � �  � �  � �   �  

                 

                 



มคอ. ๒ 

 

๑๐๘ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัตเิวชศาสตร�สตัว�เล็ก ๑ 
VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I 

� � �  � � � � �  �  �  � � 

สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัตศิัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ 
VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I 

 � �  �   �       � � 

สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัตมิ=า ๑  
VSCL 673 Clinical Clerkship in Equine I 

� � �  �  � � � � �  � � � � 

สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัตสิัตว�ปCก ๑  
VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I 

 � �  �  � � �   �  � � 
 

สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัตสิัตว�น้ํา ๑ 
VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I 

� � �  �  � � � � � � �  � 
 

สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัตสิัตว�เคี้ยวเอื้อง ๑  
VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I 

� � �  � �  � �  � �   � 
 

สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัตสิุกร ๑  
VSCL 677 Clinical Clerkship in Swine I 

  �  �  � � �   �   � 
 

๒.๑ วิชาชีพบังคับเลือก                 
สพวค ๖๖๗ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๒ 
VSCL 667 Clerkship in Veterinary Public Health II 

� � �  � �  � �  � �   � 
 



มคอ. ๒ 

 

๑๐๙ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย� 
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary Diagnosis 

� � �  �  � � � �   �  � � 

สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัตสิัตว�สวนสัตว�และสตัว�เลีย้งชนิดพิเศษ 
VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic Animal 

�  �  �  � � �     � � � 

สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย� 
VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary Epidemiology 

�  �  �  � � �     � �  

สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก 
VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology 

� � �  �  � � � �   �  � � 

สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัตเิวชศาสตร�สตัว�เล็ก ๒ 
VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine II 

� � �  �  � � �  �  �  � � 

สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสตัวแพทย� 
VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary Diagnostic Imaging 

� � �  � � � � �  �   � � 
 

สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัตศิัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ 
VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery II 

 � �  �   �       � 
 

สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สตัว�เล็ก 
VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal Orthopedics 

 � �  �   �       � 
 

                 



มคอ. ๒ 

 

๑๑๐ 

 

รายวิชา 

ด.านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด.านที่ ๒ 
ความรู. 

ด.านที่ ๓ 
ทักษะทาง
ปLญญา 

ด.านที่ ๔ 
ทักษะความสมัพันธ?
ระหว5างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด.านที่ ๕ 
ทักษะการวิเคราะห?เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด.านที่ ๖ 
ทักษะทาง

วิชาชีพการสัตว
แพทย? 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 
สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สตัว�เลี้ยง 
VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet Theriogenology  

 � �  �  � �       � 
 

สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัตมิ=า ๒  
VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II 

� � �  �  � � � � �  � � � 
 

สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัตสิัตว�ปCก ๒ 
VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II 

 � �  �  � � �   �  � � 
 

สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัตสิัตว�น้ํา ๒ 
VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 

� � �  �  � � � � � � �  � 
 

สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัตสิัตว�เคี้ยวเอื้อง ๒ 
VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II 

� � �  � �  � �  � �   � 
 

สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัตสิุกร ๒ 
VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II 

  �  �  � � �   �  � � 
 

สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัตสิัตว�สวนสัตว� สตัว�เลีย้งชนิดพิเศษ 
              และสัตว�ปwา 
VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and Wildlife 
Animal 

�  �  �  � � �     � � 

 

 



มคอ. ๒ 

 

๑๑๑ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต5อผลการเรียนรู.ของหลักสูตรต5อค5านิยมองค?กรมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Core Values Mahidol University) 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกับค5านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 

M A H I D O L 
๑. ด.านคุณธรรม จริยธรรม   
๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย� และความรับผิดชอบต:อการกระทําของตนเอง         

๑.๒ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข=องกับสัตว� โดยคํานึงถึง หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตวแพทย� 
กฎหมายที่เกี่ยวข=องในการดูแลสัตว�ปwวยและการให=ข=อมูลแก:เจ=าของสัตว� โดยคํานึงถึงอารมณ� และ
ความรู=สึกของผู=รับบริการและสาธารณชน 

       

๑.๓ มีความรู= ความเข=าใจและตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพสัตว�เปLนสําคัญ ทั้งในด=านการเลี้ยง การรักษา การ
ขนส:งและการใช=สัตว�เพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

       

๒.  ผลการเรียนรู.ด.านความรู. 
๒.๑ มีความรู=ทั่วไปทางด=าน คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� สังคมศาสตร� และมนุษยศาสตร�        

๒.๒ มีความรู=ทางด=านวิทยาศาสตร�การแพทย� ความรู=ทางด=านการสัตวแพทย�อย:างครบถ=วนตามเกณฑ�
มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย�ของสัตวแพทยสภา 

       

๒.๓ มีความรู=ในศาสตร�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง เช:น การวิจัย การบริหารจัดการ รวมถึงความรู=ความเข=าใจใน
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม: ๆ เพื่อบูรณาการและต:อยอดวิชาชีพสัตวแพทย� 

       

๓. ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปLญญา 
๓.๑ สามารถวางแผนการทํางาน และคิดวิเคราะห�อย:างเปLนระบบ โดยใช=องค�ความรู=ทางวิชาพื้นฐานที่
เกี่ยวข=องและวิชาชีพ  

       

        



มคอ. ๒ 

 

๑๑๒ 

 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกับค5านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 

M A H I D O L 
๓.๒ สามารถใช=กระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในการประมวลผล วิเคราะห�ข=อมูลเพื่อไปใช=ในการปฏิบัติงาน 
และการแก=ไขปzญหาได=อย:างเหมาะสม 

       

๔. ผลการเรียนรู.ด.านความสัมพันธ?ระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ�ที่ดีกับผู=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 สามารถประยุกต�ใช=หลักทางคณิตศาสตร�และสถิติเพื่อวิเคราะห�ข=อมูลและแปลผล ในการปฏิบัติงาน
ทั่วไปและงานในวิชาชีพการสัตวแพทย�และถ:ายทอดให=ผู=เกี่ยวข=องได=อย:างถูกต=องและเหมาะสม 

       

๕.๒ สามารถใช=ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได=อย:างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณ�และบุคคลกลุ:มต:าง ๆ 

       

๕.๓ สามารถใช=โปรแกรมคอมพิวเตอร�พื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะที่จําเปLนและเกี่ยวข=องกับการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย�ได= และสามารถเลือกใช=เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และนําเสนอได=อย:างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ� 

       

 
 
 



มคอ. ๒ 

 

๑๑๓ 

 

ผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกับค5านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 

M A H I D O L 
๖.  ผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย?  
๖.๑ สามารถดําเนินการและทําหัตถการทางการสัตวแพทย� เพื่อการตรวจวินิจฉัย การป}องกันโรคและการ
รักษาสัตว� ทั้งในทางเทคนิคและวิธีการตามขั้นตอนที่ถูกต=องได=อย:างถูกต=องตามเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย�ของสัตวแพทยสภา 

       

๖.๒ สามารถบันทึกข=อมูลการตรวจทางคลินิกและทางห=องปฏิบัติการ หรือข=อมูลด=านสุขภาพสัตว� หรือการ
ระบาดของโรคสัตว� เพื่อใช=ประกอบการวินิจฉัย การรักษาและการรายงานผลได=อย:างถูกต=อง 

       

 

 
 



 

๑๑๔ 

 

การปรับปรุงแก.ไขหลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุงปC พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะสัตวแพทยศาสตร? มหาวิทยาลัยมหิดล 
................................................................. 

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล5าวนี้ได.รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    เม่ือวันท่ี  ๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได.อนุมัติการปรับปรุงแก.ไขครั้งนี้แล.ว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๙๓ 
    เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๓. หลักสูตรปรับรุงแก.ไขนี้ เริ่มใช.กับนักศึกษา ต้ังแต:ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปCการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก.ไข 
 ๔.๑  เพ่ือปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปให=มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 ๔.๒ เพ่ือปรับปรุงชื่อรายวิชาให=เปLนไปตามเกณฑ�ของสัตวแพทยสภา 
 ๔.๓  ครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการขอรับรองปริญญาวิชาชีพการสัตวแพทย�ตามข=อบังคับ
สัตวแพทยสภาว:าด=วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย�ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก.ไข 
 ๕.๑  การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร=างหลักสูตรและการเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิม  

        (พ.ศ. ๒๕๕๕) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๘) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๕ 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปล่ียนแปลง 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จํานวน  ๓๑ หน5วยกิต 
    ๑. กลุ:มวิชามนุษยศาสตร� สังคมศาสตร�      จํานวน  ๗  หน:วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) ไม:เปลี่ยนแปลง 
MUGE 101 General Education for Human 

Development 
2 (1-2-3) MUGE 101 General Education for Human 

Development 
2 (1-2-3)  

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� ๓ (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� ๓ (๒-๒-๕) ไม:เปลี่ยนแปลง 
MUGE 102 Social Studies for Human 

Development 
3 (2-2-5) MUGE 102 Social Studies for Human 

Development 
3 (2-2-5)  

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) ไม:เปลี่ยนแปลง 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human 

Development 
2 (1-2-3) MUGE 103 Arts and Sciences for Human 

Development 
2 (1-2-3)  

 
๒. กลุ:มวิชาภาษา       จํานวน ๑๑  หน:วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) ไม:เปลี่ยนแปลง 

LATH 100 
Arts of Using Thai Language in 
Communication 

3 (2-2-5) LATH 100 
Arts of Using Thai Language in 
Communication 

3 (2-2-5)  

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓ (๒-๒-๕) ไม:เปลี่ยนแปลง 
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5) LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)  

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  ๓ (๒-๒-๕) ไม:เปลี่ยนแปลง 
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5) LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)  

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  ๓ (๒-๒-๕) ไม:เปลี่ยนแปลง 
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5) LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)  

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๒-๒-๕) ไม:เปลี่ยนแปลง 
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5) LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)  

   ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) หลักสูตรกําหนดเพิ่ม 

   LAEN 262 
Listening and Speaking for 
Communication 

2 (1-2-3)  

 

 ๓. กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร� คณติศาสตร�     จํานวน ๑๓ หน:วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ ๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ ๒ (๒-๐-๔) ไม:เปลี่ยนแปลง 
SCBI 113 Essential Biology 2 (2-0-4) SCBI 113 Essential Biology 2 (2-0-4)  

วทคม  ๑๑๑ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) วทคม  ๑๑๒ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรายวิชา 
SCCH 111 General Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)  

วทคม๑๒๒ เคมีอินทรีย� ๓ (๓-๐-๖) วทคม๑๒๑ เคมีอินทรียพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรายวิชา 
SCCH 122 Organic Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 121 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6)  

วทฟส ๑๕๓ ฟZสิกส�พื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร�
การแพทย� 

๒ (๒-๐-๔) วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกส�เบ้ืองต=นสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
เปลี่ยนรายวิชา 

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4) SCPY 159 Elementary Physics for Health 
Science 

2 (2-0-4) 
 



 

๑๑๖ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�การแพทย� ๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนรายวิชา 
SCMA 181 Statistics for Medical Science 2 (2-0-4) SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4)  

  

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ       จํานวน  ๒๐๗ หน5วยกิต 
 ๑. กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร� คณติศาสตร�      

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) ไม:เปลี่ยนแปลง 
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)  

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒  ๑ (๐-๓-๑) วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒  ๑ (๐-๓-๑) ไม:เปลี่ยนแปลง 
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1) SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)  

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกส�ท่ัวไป   ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกส�ท่ัวไป   ๑ (๐-๓-๑) ไม:เปลี่ยนแปลง 
SCPY 110  General Physics Laboratory 1 (0-3-1) SCPY 110  General Physics Laboratory 1 (0-3-1)  

วทคม ๑๑๑* เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖)    ย=ายไปอยู:หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปและเปลี่ยน
รายวิชาเปLน SCCH 112 

SCCH 111 General Chemistry 3 (3-0-6)    

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) ไม:เปลี่ยนแปลง 
SCCH 119 Chemistry Laboratory   1 (0-3-1) SCCH 119 Chemistry Laboratory   1 (0-3-1)  

วทคม๑๒๒* เคมีอินทรีย� ๓ (๓-๐-๖)    ย=ายไปอยู:หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปและเปลี่ยน
รายวิชาเปLน SCCH 121 

SCCH 122 Organic Chemistry 3 (3-0-6)    

วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓ (๓-๐-๖) วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓ (๓-๐-๖) ไม:เปลี่ยนแปลง 
SCBI 123 Process of  Life 3 (3-0-6) SCBI 123 Process of  Life 3 (3-0-6)  

วทฟส ๑๕๔ ฟZสิกส�สําหรับวิทยาศาสตร�การแพทย� ๓ (๓-๐-๖)    ยกเลิกรายวิชา 
SCPY 154 Physics for Medical Science 3 (3-0-6)     

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ�สามัญ ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ�
สามัญข้ันแนะนํา 

๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรายวิชา 

SCMA 164 Calculus and Systems of  Ordinary 
Differential Equations 

3 (3-0-6) SCMA 162 Calculus and Introduction to 
Ordinary Differential Equations 

3 (3-0-6)  

*  จัดให=เปLนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวน ๑ หน:วยกิต และจัดให=เปLนหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒ หนวยกิต 
      

๒. กลุ:มพ้ืนฐานวิชาชีพ      จํานวน ๘๖ หน:วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง
สัตวแพทย� ๑ 

๑ (๐-๒-๑) สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย� ๑ 

๑ (๐-๒-๑) เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับ pre-requisite 

VSPA 200 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science I 

1 (0-2-1) VSPA 200 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science I 

1 (0-2-1)  

สพปส ๒๑๐ การผลิตปศุสัตว� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว� ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 210 Livestock Production 4 (3-3-7) VSPA 210 Principles of Livestock Production 4 (3-3-7)  

สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตว�เลี้ยง ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตว�เลี้ยง ๒ (๒-๐-๔) ย=ายมาจากหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป VSPA 211 Companion Animals Care 2 (2-0-4) VSPA 211 Companion Animals Care 2 (2-0-4) 

สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิ
ภาพสัตว� 

๓ (๒-๓-๕) สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และ
สวัสดิภาพสัตว� 

๓ (๒-๓-๕) ไม:เปลี่ยนแปลง 

VSPA 212 Animal behavior, Restraint, and 
Welfare 

3 (2-3-5) VSPA 212 Animal behavior, Restraint, and 
Welfare 

3 (2-3-5)  



 

๑๑๗ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ� ๓ (๓-๐-๖) สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ� ๓ (๓-๐-๖) ปรับ pre-requisite 
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding 

Improvement 
3 (3-0-6) VSPA 213 Animal Genetics and Breeding 

Improvement 
3 (3-0-6)  

สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตร�สัตว� ๓ (๒-๓-๕) สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตร�สัตว� ๓ (๒-๓-๕) ปรับ pre-requisite 

VSPA 214 Animal Nutrition 3 (2-3-5) VSPA 214 Animal Nutrition 3 (2-3-5) 

สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑ ๕ (๓-๖-๘) สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑ ๕ (๓-๖-๘) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSPA 220 Body Structure and Function I 5 (3-6-8) VSPA 220 Body Structure and Function I 5 (3-6-8)  

สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒ ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒ ๔ (๓-๓-๗) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSPA 221 Body Structure and Function II 4 (3-3-7) VSPA 221 Body Structure and Function II 4 (3-3-7)  

สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓ ๕ (๔-๓-๙) สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓ ๕ (๔-๓-๙) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSPA 222 Body Structure and Function III 5 (4-3-9) VSPA 222 Body Structure and Function III 5 (4-3-9)  

สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔ ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔ ๔ (๓-๓-๗) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSPA 223 Body Structure and Function IV 4 (3-3-7) VSPA 223 Body Structure and Function IV 4 (3-3-7)  

สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางสัตวแพทย� ๓ (๓-๐-๖) สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปรับ pre-requisite 
VSPA 224 Veterinary Biochemistry 3 (3-0-6) VSPA 224 Veterinary Biochemistry 3 (3-0-6) 

สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๑) สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๑) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปรับ pre-requisite 
VSPA 225 Laboratory of Veterinary 

Biochemistry 
1 (0-3-1) VSPA 225 Laboratory of Veterinary 

Biochemistry 
1 (0-3-1) 

สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 226   Integrated Veterinary Biochemistry 2 (2-0-4) VSPA 226  Integrated Veterinary Biochemistry 2 (2-0-4)  

สพปส ๒๖๐ อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๒๖๐ อนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย ๒ (๒-๐-๔) ย=ายมาจากหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป VSPA 260 Environmental and Occupational 

Health 
2 (2-0-4) VSPA 260 Environmental and Occupational 

Health 
2 (2-0-4) 

สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง
สัตวแพทย� ๒ 

๑ (๐-๒-๑) สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย� ๒ 

๑ (๐-๒-๑) เปลี่ยนช่ือวิชา 
ปรับ pre-requisite 

VSPA 301 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science II 

1 (0-2-1) VSPA 301 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science II 

1 (0-2-1)  

สพปส๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตว�ปwาและการอนุรักษ� ๒ (๒-๐-๔) สพปส๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตว�ปwาและการอนุรักษ� ๒ (๒-๐-๔) ย=ายมาจากหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation 2 (2-0-4) VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation 2 (2-0-4) 

สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 305 Veterinary Research Methodology 2 (2-0-4) VSPA 305 Veterinary Research Methodology 2 (2-0-4)  

สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตว�นํ้า ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตว�นํ้า ๒ (๒-๐-๔) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSPA 315 Principles of Aquatic Animal 

Production 
2 (2-0-4) VSPA 315 Principles of Aquatic Animal 

Production 
2 (2-0-4)  

สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตว�ทดลอง ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตว�ทดลอง ๒ (๒-๐-๔) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSPA 316 Laboratory Animal Management 2 (2-0-4) VSPA 316 Laboratory Animal Management 2 (2-0-4)  

   สพปส ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม ๑ (๐-๓-๑) เปLนรายวิชาเปZดใหม: 
   VSPA 317 Field Practice 1 (0-3-1)  

สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 327 Principles of Veterinary 

Pharmacology 
2 (2-0-4) VSPA 327 Principles of Veterinary 

Pharmacology 
2 (2-0-4)  

สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology 4 (3-3-7) VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology 4 (3-3-7)  

สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 329 Veterinary Toxicology 2 (2-0-4) VSPA 329 Veterinary Toxicology 2 (2-0-4) ปรับ pre-requisite 

สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย� ๔ (๔-๐-๘) สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย� ๔ (๔-๐-๘) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 330 Veterinary Microbiology 4 (4-0-8) VSPA 330 Veterinary Microbiology 4 (4-0-8) ปรับ pre-requisite 

สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 331 Veterinary Immunology 2 (2-0-4) VSPA 331 Veterinary Immunology 2 (2-0-4) ปรับ pre-requisite 

 
 
 

 
 

     



 

๑๑๘ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางสัตวแพทย� 

๑ (๐-๓-๑) สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางการสัตวแพทย� 

๑ (๐-๓-๑) เปลี่ยนช่ือวิชา 

VSPA 332 Laboratory of Veterinary 
Microbiology and Immunology 

1 (0-3-1) VSPA 332 Laboratory of Veterinary 
Microbiology and Immunology 

1 (0-3-1)  

สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย�  ๕ (๓-๖-๘) สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย�  ๕ (๓-๖-๘) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 333 Veterinary Parasitology 5 (3-6-8) VSPA 333 Veterinary Parasitology 5 (3-6-8)  

สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาท่ัวไปทางสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 334 Veterinary General Pathology 4 (3-3-7) VSPA 334 Veterinary General Pathology 4 (3-3-7)  

 

๓. กลุ:มวิชาชีพ       จํานวน ๑๒๑ หน:วยกิต 
    ๓.๑  วิชาชีพบังคับ      จํานวน ๑๑๕ หน:วยกิต  
รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology 4 (3-3-7) VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology 4 (3-3-7)  

สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย� ๓ (๒-๓-๕) สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย� ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนช่ือวิชา 
VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 3 (2-3-5) VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 3 (2-3-5)  

สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางสัตวแพทย� ๒ (๑-๓-๓) สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตว
แพทย� 

๒ (๑-๓-๓) เปลี่ยนช่ือวิชา 

VSCL 406 Integrated Veterinary Research 
Process 

2 (1-3-3) VSCL 406 Integrated Veterinary Research 
Process 

2 (1-3-3)  

สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
ปรับ pre-requisite 

VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine 2 (2-0-4) VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine 2 (2-0-4) 

สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางสัตวแพทย� ๑ (๑-๐-๒) สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางการสัตว
แพทย� 

๑ (๑-๐-๒) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia 
and Surgery 

1 (1-0-2) VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia 
and Surgery 

1 (1-0-2) 

สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย�  ๒ (๑-๓-๓) สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย�  ๒ (๑-๓-๓) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา VSCL 442 Veterinary Diagnostic Imaging 2 (1-3-3) VSCL 442 Veterinary Diagnostic Imaging 2 (1-3-3) 

สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางสัตวแพทย�  ๑ (๐-๓-๒) สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๒) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science 1 (0-3-2) VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science 1 (0-3-2) 

สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ� ๑  ๔ (๓-๓-๗) สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ� ๑  ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 444 Theriogenology I 4 (3-3-7) VSCL 444 Theriogenology I 4 (3-3-7) 

สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ� ๒ ๔ (๓-๓-๗) สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ� ๒ ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 445 Theriogenology II 4 (3-3-7) VSCL 445 Theriogenology II 4 (3-3-7) 

สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางสัตวแพทย�  ๑ (๑-๐-๒) สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางการสัตวแพทย� ๑ (๑-๐-๒) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา VSCL 446 Veterinary Orthopedics  1 (1-0-2) VSCL 446 Veterinary Orthopedics  1 (1-0-2) 

สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�
เล็ก   

๒ (๒-๐-๔) สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�
เล็ก   

๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small 
Animal Medicine 

2 (2-0-4) VSCL 447 Clinical Problem Solving in Small 
Animal Medicine 

2 (2-0-4)  

สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑  ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑  ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ  
pre-requisite 

VSCL 448 Small Animal Medicine I 3 (2-3-5) VSCL 448 Small Animal Medicine I 3 (2-3-5) 

สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒  ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒  ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 449 Small Animal Medicine II 3 (2-3-5) VSCL 449 Small Animal Medicine II 3 (2-3-5) 

สพวพ ๔๕๐ ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๔ (๒-๖-๖) สพวพ ๔๕๐ ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๔ (๒-๖-๖) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 450 Small Animal Surgery 4 (2-6-6) VSCL 450 Small Animal Surgery 4 (2-6-6) 

       



 

๑๑๙ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑  ๓ (๓-๐-๖) สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑  ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ  
pre-requisite 

VSCL 456 Swine Medicine I 3 (3-0-6) VSCL 456 Swine Medicine I 3 (3-0-6) 

สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ  
pre-requisite 

VSCL 458 Laboratory Animal Medicine 3 (2-3-5) VSCL 458 Laboratory Animal Medicine 3 (2-3-5) 

สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพ
สัตวแพทย�  

๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพ
การสัตวแพทย�  

๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชาและ 
ปรับ pre-requisite VSCL 503 Economics and Management for 

Veterinary Profession 
2 (2-0-4) VSCL 503 Economics and Management for 

Veterinary Profession 
2 (2-0-4) 

สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพสัตว
แพทย�   

๑ (๑-๐-๒) สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ
สัตวแพทย�   

๑ (๑-๐-๒) เปลี่ยนช่ือวิชา 
 

VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence 1 (1-0-2) VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence 1 (1-0-2)  

สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า   ๔ (๓-๓-๗) สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า   ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ  
pre-requisite 

VSCL 551 Equine Medicine 4 (3-3-7) VSCL 551 Equine Medicine 4 (3-3-7) 

สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ
และสัตว�ปwา  

๔ (๓-๓-๗) สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ
และสัตว�ปwา  

๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife  Medicine 4 (3-3-7) VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife  Medicine 4 (3-3-7)  

สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก  ๕ (๓-๖-๘) สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก  ๕ (๓-๖-๘) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 553 Avian Medicine 5 (3-6-8) VSCL 553 Avian Medicine 5 (3-6-8) 

สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�นํ้า  ๔ (๓-๓-๗) สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�นํ้า  ๔ (๓-๓-๗) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ  
pre-requisite 

VSCL 554 Aquatic Animal Medicine   4 (3-3-7) VSCL 554 Aquatic Animal Medicine   4 (3-3-7) 

สพวค ๕๕๕ เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง  ๖ (๔-๖-๑๐) สพวค ๕๕๕ เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง  ๖ (๔-๖-๑๐) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ  
pre-requisite 

VSCL 555 Ruminant Medicine 6 (4-6-10) VSCL 555 Ruminant Medicine 6 (4-6-10) 

สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร�สุกร ๒  ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร�สุกร ๒  ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 557 Swine Medicine II 3 (2-3-5) VSCL 557 Swine Medicine II 3 (2-3-5) 

สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต  ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต  ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาและปรับ  
pre-requisite 

VSCL 559 Production Medicine 2 (2-0-4) VSCL 559 Production Medicine 2 (2-0-4) 

สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑ ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑ ๒ (๒-๐-๔) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSCL 561 Food Safety I 2 (2-0-4) VSCL 561 Food Safety I 2 (2-0-4)  

สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒ ๓ (๓-๐-๖) สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒ ๓ (๓-๐-๖) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSCL 562 Food Safety II 3 (3-0-6) VSCL 562 Food Safety II 3 (3-0-6)  

สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร ๑ (๐-๓-๑) สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร ๑ (๐-๓-๑) ไม:เปลี่ยนแปลง 
VSCL 563 Laboratory of Food Safety 1 (0-3-1) VSCL 563 Laboratory of Food Safety 1 (0-3-1)  

สพวค ๕๖๔ โรคสัตว�สู:คน   ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๖๔ โรคสัตว�สู:คน   ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 564 Zoonosis 2 (2-0-4) VSCL 564 Zoonosis 2 (2-0-4) 

สพวค ๕๖๕ ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 

ปรับ pre-requisite 
VSCL 565 Veterinary Epidemiology 2 (2-0-4) VSCL 565 Veterinary Epidemiology 2 (2-0-4) 

สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย   ๖ (๐-๑๘-๖) สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย   ๖ (๐-๑๘-๖) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 607 Research Project 6 (0-18-6) VSCL 607 Research Project 6 (0-18-6) 

   สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ: ๓ (๑-๖-๔) เปLนรายวิชาเปZดใหม: 
   VSCL 640 Large Animal Surgery 3 (1-6-4)  

สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑ ๒ (๐-๖-๒) สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑ ๒ (๐-๖-๒) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public  

Health I 
2 (0-6-2) VSCL 666 Clerkship in Veterinary Public  

Health I 
2 (0-6-2) 

สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal 

Medicine I 
3 (0-9-3) VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal 

Medicine I 
3 (0-9-3) 



 

๑๒๐ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal 

Surgery I 
3 (0-9-3) VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal 

Surgery I 
3 (0-9-3) 

สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑  ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 673 Clinical Clerkship in Equine I 3 (0-9-3) VSCL 673 Clinical Clerkship in Equine I 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑  ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I 3 (0-9-3) VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�นํ้า ๑ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�นํ้า ๑ ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I 3 (0-9-3) VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑  ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I 3 (0-9-3) VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑  ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 677 Clinical Clerkship in Swine I 3 (0-9-3) VSCL 677 Clinical Clerkship in Swine I 3 (0-9-3) 

   

 ๓.๒  วิชาชีพบังคับเลือก    จํานวนไม:น=อยกว:า ๖ หน:วยกิต  
รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพวค ๖๖๗ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๒ ๓ (๐-๖-๓) สพวค ๖๖๗ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๒ ๓ (๐-๖-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 667 Clerkship in Veterinary Public 

 Health II 
3 (0-6-3) VSCL 667 Clerkship in Veterinary Public 

 Health II 
3 (0-6-3) 

สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย� ๒ (๐-๖-๒) สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย� ๒ (๐-๖-๒) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary 

Diagnosis 
2 (0-6-2) VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary 

Diagnosis 
2 (0-6-2) 

สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว�และสัตว�เลี้ยงชนิด
พิเศษ    

๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว�และสัตว�เลี้ยงชนิด
พิเศษ    

๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic 
Animal 

3 (0-9-3) VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic 
Animal 

3 (0-9-3) 

สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติระบาดวิทยาทางสัตวแพทย�  ๑ (๐-๓-๑) สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตว
แพทย�  

๑ (๐-๓-๑) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary 
Epidemiology 

1 (0-3-1) VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary 
Epidemiology 

1 (0-3-1) 

สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology 3 (0-9-3) VSCL 680 Clerkship in Small Animal Pathology 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal 

Medicine II 
3 (0-9-3) VSCL 681 Clinical Clerkship in Small Animal 

Medicine II 
3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย� ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย� ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary 

Diagnostic Imaging 
3 (0-9-3) VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary 

Diagnostic Imaging 
3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal 

Surgery II 
3 (0-9-3) VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal 

Surgery II 
3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal 

Orthopedics 
3 (0-9-3) VSCL 684 Clinical Clerkship in Small Animal 

Orthopedics 
3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�เลี้ยง ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�เลี้ยง ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet 

Theriogenology 
3 (0-9-3) VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet 

Theriogenology 
3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัติม=า ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัติม=า ๒ ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II 3 (0-9-3) VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II 3 (0-9-3) 



 

๑๒๑ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดมิ ปC ๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
การเปลีย่นแปลง รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 

(บรรยาย-
ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน:วยกิต 
(บรรยาย- 

ปฏิบัติ-ค=นคว=า) 

สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๒  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๒  ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II 3 (0-9-3) VSCL 687 Clinical Clerkship in Avian II 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�นํ้า ๒  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�นํ้า ๒  ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 3 (0-9-3) VSCL 688 Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๒ ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II 3 (0-9-3) VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสุกร ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสุกร ๒ ๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II 3 (0-9-3) VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II 3 (0-9-3) 

สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิด
พิเศษและสัตว�ปwา 

๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิด
พิเศษและสัตว�ปwา 

๓ (๐-๙-๓) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and 
Wildlife Animal 

3 (0-9-3) 
 

VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and 
Wildlife Animal 

3 (0-9-3) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๒ 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 ๑. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร? ขอปรับปรุงดังน้ี 
     ๑.๑ ขอเปลี่ยนรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา  ดังน้ี 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป                       
SCCH 111 General Chemistry          

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป                       
SCCH 112 General Chemistry          

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        โครงสร=างของอะตอม พันธะเคมี แก�สและทฤษฎีจลน�โมเลกุล
ของแก�ส สมดุลระหว:างวัฏภาค สารละลายและคอลลอยด� อุณหพล
ศาสตร�เคมี จลนพลศาสตร�เคมี 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 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        โครงสร=างอะตอม  พันธะเคมี  แก�ส ของแข็ง ของเหลว  
สารละลาย  คอลลอยด�  อุณหพลศาสตร�เคมี  จลนพลศาสตร�เคมี  
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 ๑๒๒ เคมีอินทรีย� ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย� ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 122  Organic Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 121  Organic Chemistry 3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๑ 
        โครงสร=างโมเลกุลและสมบัติท่ัวไปของสารอินทรีย� การจําแนก
และการเรียกช่ือสารอินทรีย�ที่มีหมู:ฟzงก�ชันต:างๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอ
ไอโซเมอร�และสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห� ปฏิกิริยา และ
การทดสอบสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน� อะโรมาติกไฮโดรคาร�บอน 
เฮไลด�หรือสารออร�กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล� ฟCนอล อีเทอร� แอลดีไฮด� 
คีโตน กรดคาร�บอกซิลิก อนุพันธ�ของกรดคาร�บอกซิลิก และอะมีน 
โครงสร=างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจําพวกคาร�โบไฮเดรต 
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 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๒ 
        โครงสร=างโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรีย�  ปฏิกิริยาของ
สารประกอบเคมีอินทรีย�  การเรียกช่ือ   และสเตอริโอเคมี  การ
สังเคราะห�และปฏิกิริยาของแอลเคน   ไซโคลแอลเคน   แอลคีน แอล
ไคน�   อะโรมาติกไฮโดรคาร�บอน สารเฮไลด� แอลกอฮอล�  ฟCนอล 
อีเทอร�  อัลดีไฮด�  คีโตน กรดคาร�บอกซิลิก อนุพันธ�กรดคาร�บอกซิ
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

๑๒๓ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
วทฟส ๑๕๓ ฟZสิกส�พื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร�
การแพทย� 

๒ (๒-๐-๔) วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกส�เบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตร�
สุขภาพ  

๓ (๓-๐-๖) 

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4) SCPY 159  Elementary Physics for Health 
Science  

3 (3-0-6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        กลศาสตร� อุณหภูมิและความร=อน ของไหล คล่ืน เสียงและการ
ได=ยิน ทัศนศาสตร�และการมองเห็น ไฟฟ}าและแม:เหล็กเบื้องต=น 
กลศาสตร�ควอนตัมเบื้องต=น ฟZ สิกส�อะตอม ฟZ สิกส�นิวเคลียร�และ
กัมมันตภาพรังสี 
        Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound 
and hearing, optics and visualization, basic 
electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic 
physics, nuclear physics and radioactivity 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        กลศาสตร� อุณหภูมแิละความร=อน ของไหล คล่ืน เสียงและการ
ได=ยิน ทัศนศาสตร�และการมองเห็น ไฟฟ}าและแม:เหล็กเบื้องต=น 
กลศาสตร�ควอนตัมเบื้องต=น ฟZสิกส�อะตอม ฟZสิกส�นวิเคลียร�และ
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 สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�การแพทย�  ๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 181 Statistics for Medical Science  2 (2-0-4) SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        แนวคิดความน:าจะเปLนและการแจกแจงความน:าจะเปLนและการ
ประยุกต�กับเหตุการณ�หลากหลาย การตีความค:าสถิติ สถิติพรรณนา 
การชักตัวอย:างเพื่อให=ได=ตัวแทนท่ีดีของประชากรและการนําไปใช=ใน
การประมาณค:าและการทดสอบสมมุติฐาน การนําเสนอบทความหรือ
งานวิจัยท่ีตีพิมพ�ตามความสนใจของกลุ: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 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        แนวคิดความน:าจะเปLนและการแจกแจงความน:าจะเปLนและการ
ประยุกต�กับเหตุการณ�ต:างๆ การแปลความค:าสถิติ  สถิติพรรณนา  การ
ซักตัวอย:างเพื่อให=ได=ตัวแทนท่ีดีของประชากรและการนําไปใช=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 ขอปรับปรุงดังน้ี 

         ๑.๒.๑ เพ่ิมรายวิชาจํานวน ๑ รายวิชาดังน้ี 
หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 

 รายวิชา ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพ่ือการสื่อสาร    ๒ (๑-๒-๓) 
  LAEN 262 Listening and Speaking for Communication  2 (1-2-3) 
  การฝyกฝนทักษะการฟzงและการพูดในสถานการณ�ต:าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การอภิปราย วัจนกรรม การ
ตีความและวิเคราะห�ข=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    
 



 

๑๒๔ 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
๑. กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร? คณิตศาสตร? ขอปรับปรุงดังน้ี 

 ๑.๑  ขอเปลี่ยนรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังน้ี 
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ�
สามัญ 

๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ�
สามัญขั้นแนะนํา  

๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 164  Calculus and Systems of  Ordinary 
Differential Equations  

3 (3-0-6) SCMA 162 Calculus and Introduction to 
Ordinary Differential Equations  

3 (3-0-6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ�ลูกโซ:และอนุพันธ�ของฟzงก�ชัน
ผกผัน อนุพันธ�ของฟzงก�ชันตรีโกณมิติ ฟzงก�ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟzงก�ชัน
เชิงกําลังและฟzงก�ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ�โดยปริยายและอัตรา
สัมพัทธ� การประยกุต�อนุพันธ� ปฏิยานุพันธ� ปริพันธ�จาํกัดเขตและไม:
จํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ� การ
ประยุกต�การหาปริพันธ� ระบบสมการเชิงอนุพันธ�สามัญ สนามทิศทาง
และรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ� ผลเฉลยน่ิง ผลเฉลยโดยวิธีค:า
ลักษณะเฉพาะ การประยกุต�ระบบสมการเชิงอนุพันธ�สามัญ  
        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 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        ตัวแปรเชิงซ=อน การแนะนําสมการเชิงอนุพันธ�สามัญ สมการเชิง
อนุพันธ�เชิงเส=นอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ�ไม:เชิงเส=นอันดับหน่ึง การ
ประยุกต�สมการอันดับหน่ึง สมการเชิงเส=นอันดับสอง การประยกุต�
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 ขอเปลีย่นรายวิชาและขอย=ายรายวิชาจากเดิมหมวดวิชาเฉพาะ กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร� คณติศาสตร� เปLน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ:มวิชาวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� จํานวน ๒ รายวิชา โดยจํานวนหน:วยกิตคงเดิม  ดังน้ี 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC 
๒๕๕๘ 

วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป                       ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๑๒ 
เคมีทั่วไป             

๓ 
(๓-
๐-
๖) 

SCCH 111 General Chemistry          3 (3-0-6) SCCH 112 
General 
Chemistry         

3 
(3-
0-
6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        โครงสร=างของอะตอม พันธะเคมี แก�สและทฤษฎีจลน�โมเลกุลของแก�ส สมดุลระหว:างวัฏภาค สารละลายและ

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน
 - 



 

๑๒๕ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC 
๒๕๕๘ 

คอลลอยด� อุณหพลศาสตร�เคมี จลนพลศาสตร�เคมี 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 

        โ ค ร ง ส ร= า ง
อะตอม  พันธะเคมี  
แ ก� ส  ข อ ง แ ข็ ง 
ข อ ง เ ห ล ว  
ส า ร ล ะ ล า ย  
คอลลอยด�  อุณหพล
ศ า ส ต ร� เ ค มี  
จลนพลศาสตร�เคมี  
สมดุลเคมี   สมดุล
ของไอออน  ไฟฟ}า
เค มี   ต า ร า ง ธ 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) วทคม ๑๒๑ 
เคมีอินทรีย� 

๓ 
(๓-
๐ -
๖) 

SCCH 122  Organic Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 121  
Organic 
Chemistry 

3 
(3-
0-
6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๑ 
        โครงสร=างโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย� การจําแนกและการเรียกช่ือสารอินทรีย�ท่ีมีหมู:ฟzงก�ชันต:างๆ สเต
อริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร�และสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห� ปฏิกิริยา และการทดสอบสารแอลเคน แอ
ลคีน แอลไคน� อะโรมาติกไฮโดรคาร�บอน เฮไลด�หรือสารออร�กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล� ฟCนอล อีเทอร� แอลดีไฮด� คีโตน 
กรดคาร�บอกซิลิก อนุพันธ�ของกรดคาร�บอกซิลิก และอะมีน โครงสร=างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจําพวก

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน
 วทคม 
๑๑๒ 
        โ ค ร ง ส ร= า ง
โม เล กุ ล แ ล ะ ก า ร



 

๑๒๖ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC 
๒๕๕๘ 

คาร�โบไฮเดรต 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 

จํ า แ น ก
สารอินทรีย�  ปฏิกิริย
าของสารประกอบ
เค มี อิ น ท รีย�  ก า ร
เรียกช่ือ   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
ล เคน    ไซ โคลแอ
ล เค น    แ อ ล คี น 
แ อ ล ไค น�    อ ะ โร
มาติกไฮโดรคาร�บอน 
ส า ร เ ฮ ไ ล ด� 
แอลกอฮอล�  ฟCนอล 
อีเทอร�  อัลดีไฮด�  คี
โตน กรดคาร�บอกซิ
ลิก อนุพันธ�กรดคาร�
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, 



 

๑๒๗ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC 
๒๕๕๘ 

carboxylic acid 
derivatives, 
amines 
 

 
 ๑.๓ ขอยกเลิกรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา ดังน้ี 

หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 
รายวิชา วทฟส ๑๕๔ ฟZสิกส�สําหรับวิทยาศาสตร�การแพทย�    ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY 154 Physics for Medical Science    3 (3-0-6) 
 
๒. กลุ5มพ้ืนฐานวิชาชีพ ขอปรับปรุงดังน้ี 
    ๒.๑ ขอเปลี่ยนช่ือรายวิชา โดยรหัสวิชา จํานวนหน:วยกิต และคําอธิบายรายวิชาคงเดมิ จํานวน ๘ รายวิชา ดังน้ี 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพปส ๒๑๐ การผลิตปศุสัตว� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว� ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 210  Livestock Production 4 (3-3-7) VSPA 210  Principles of Livestock Production 4 (3-3-7) 

สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 226 Integrated Veterinary Biochemistry 2 (2-0-4) VSPA 226 Integrated Veterinary Biochemistry 2 (2-0-4) 
สพปส ๓๐๕ ระเบยีบวิธวีิจัยทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๐๕ ระเบยีบวิธวีิจัยทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 305  Veterinary Research Methodology 2 (2-0-4) VSPA 305  Veterinary Research Methodology 2 (2-0-4) 
สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 327 Principles of Veterinary 
Pharmacology 

2 (2-0-4) VSPA 327 Principles of Veterinary Pharmacology 2 (2-0-4) 

สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology 4 (3-3-7) VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology 4 (3-3-7) 
    
สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางสัตวแพทย� 

๑ (๐-๓-๑) สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยา
ทางการสัตวแพทย� 

๑ (๐-๓-๑) 

VSPA 332 Laboratory of Veterinary 
Microbiology and Immunology 

1 (0-3-1) VSPA 332 Laboratory of Veterinary Microbiology 
and Immunology 

1 (0-3-1) 

สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย�  ๕ (๓-๖-๘) สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย�  ๕ (๓-๖-๘) 
VSPA 333 Veterinary Parasitology 5 (3-6-8) VSPA 333 Veterinary Parasitology 5 (3-6-8) 

สพปส ๓๓๔ พยาธวิิทยาท่ัวไปทางสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๓๓๔ พยาธวิิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 334 Veterinary General Pathology  4 (3-3-7) VSPA 334 Veterinary General Pathology  4 (3-3-7) 

 
    ๒.๒ ขอเปลีย่นช่ือรายวิชาภาษาไทย คําอธิบายรายวิชาและปรบัรายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) โดย

รหัสวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี  
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางสัตวแพทย� ๓ (๓-๐-๖) สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๓ (๓-๐-๖) 
VSPA 224 Veterinary Biochemistry 3 (3-0-6) VSPA 224 Veterinary Biochemistry 3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทคม ๑๒๒, วทชว ๑๒๓ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓ 



 

๑๒๘ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
        โครงสร=าง หน=าท่ี คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความผิดปกติ
และโรคท่ีเกี่ยวข=องกับ นํ้า อิเล็กโทรไลต� คาร�โบไฮเดรต 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 

        โครงสร=าง หน=าท่ี คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความผิดปกติ
และโรคท่ีเกี่ยวข=องกับ นํ้า อิเล็กโทรไลต� คาร�โบไฮเดรต กรดอะมิโนและ
โปรตีน เอนไซม� ไขมัน กรดนิวคลีอิก วติามินและแร: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 ปฏิบัติการชีวเคมีทางสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๑) สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๑) 
VSPA 225  Laboratory of Veterinary 
Biochemistry 

1 (0-3-1) VSPA 225  Laboratory of  Veterinary 
Biochemistry 

1 (0-3-1) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทคม ๑๒๒, วทชว ๑๒๓ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทคม ๑๑๙, วทชว ๑๒๓ 
        ฝyกใช=เคร่ืองมือปฏบิัติการชีวเคมี พีเอช บฟัเฟอร� การไตเตรท 
ทดสอบคุณสมบัติและวัดปริมาณของคาร�โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ครีเอ
ตินีน ยูเรีย ฮีโมโกลบิน บิลิรูบิน และเอนไซม�ที่เกี่ยวข=องกับการทํางาน
ของตับ การทํางานของเอนไซม� การสกัดแยกและวัดปริมาณดีเอ็นเอ 
และองค�ประกอบทางชีวเคมีของเซลล�  
        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 

        ฝyกใช=เคร่ืองมือปฏบิัติการชีวเคมี พีเอช บฟัเฟอร� การไตเตรท 
ทดสอบคุณสมบัติและวัดปริมาณของคาร�โบไฮเดรต โปรตีน ดีเอ็นเอ 
ไขมัน ครีเอตินีน ยูเรีย ฮีโมโกลบิน บิลิรูบิน และเอนไซม�ที่เกี่ยวข=องกับ
การทํางานของตับ การทํางานของเอนไซม� การสกัดแยกและวัดปริมาณ
ดีเอ็นเอ และองค�ประกอบทางชีวเคมีของเซลล�  
        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 ขอเปลี่ยนช่ือรายวิชา และปรับรายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) โดยรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา

จํานวนหน:วยกิตคงเดมิ จํานวน ๕ รายวิชา ดังน้ี  
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง
สัตวแพทย� ๑    

๑ (๐-๒-๑) สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย� ๑    

๑ (๐-๒-๑) 

VSPA 200 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science I 

1 (0-2-1)  VSPA 200 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science I 

1 (0-2-1)
  

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน  วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๓ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน -  
สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทาง
สัตวแพทย� ๒    

๑ (๐-๒-๑) สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการ
ทางการสัตวแพทย� ๒    

๑ (๐-๒-๑) 

VSPA 301 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science II 

1 (0-2-1)  VSPA 301 Clinical Problem Solving and 
Integration of Veterinary Science II 

1 (0-2-1)
  

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน  สพปส ๒๐๐ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 329 Veterinary Toxicology 2 (2-0-4) VSPA 329 Veterinary Toxicology 2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๓, สพปส ๒๒๖, สพปส ๓๓๐ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๖ 



 

๑๒๙ 

 

สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย� ๔(๔-๐-๘) สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย� ๔(๔-๐-๘) 
VSPA 330 Veterinary Microbiology 4 (4-0-8) VSPA 330 Veterinary Microbiology 4 (4-0-8) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๖  วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๒๓ 
สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSPA 331 Veterinary Immunology  2 (2-0-4) VSPA 331 Veterinary Immunology  2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๖  วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑  

 

  ๒.๔ ขอย=ายรายวิชามาจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ:มวิชาชีพและวิชาเฉพาะ จํานวน ๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา 
ช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังน้ี 

หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 
 รายวิชา สพปส ๒๑๑ การดูแลสตัว�เลี้ยง     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 นิเวศวิทยาสตัว�ปwาและการอนุรักษ�     ๒ (๒-๐-๔) 
  VSPA 302 Wildlife Ecology and Conservation             2 (2-0-4) 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๕ ขอปรับรายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) และรายวิชาท่ีต=องเรียนพร=อมกัน (co-requisite)
 จํานวน ๒ รายวิชา โดยรหัสวิชา ช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังน้ี 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ� ๓ (๓-๐-๖) สพปส ๒๑๓ พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ� ๓ (๓-๐-๖) 
VSPA 213 Animal Genetics and Breeding 
Improvement  

3 (3-0-6) VSPA 213 Animal Genetics and Breeding 
Improvement  

3 (3-0-6) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน วทชว ๑๒๓ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน -  
สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตร�สัตว�  ๓ (๒-๓-๕) สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตร�สัตว�  ๓ (๒-๓-๕) 
VSPA 214  Animal Nutrition 3 (2-3-5) VSPA 214  Animal Nutrition 3 (2-3-5) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๔, สพปส ๒๒๕ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๖ 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๔ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน - 

 

   

  ๒.๖ ขอเปZดรายวิชาใหม: จํานวน ๑ รายวิชาดังน้ี 
        หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 
 สพปส ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม      ๑ (๐-๓-๑) 
 VSPA 317 Field Practice      1 (0-3-1)  
 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 



 

๑๓๐ 

 

การประยุกต�ความรู=สู:การปฏิบัติในปศุสัตว� สุนัข แมว สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว�สวนสัตว�และสัตว�ปwา 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 ขอเปลีย่นช่ือรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา โดยรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน:วยกิตคง
เดิม ดังน้ี 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพปส ๓๓๕ พยาธวิิทยาตามระบบทางสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) สพปส ๓๓๕ พยาธวิิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ (๓-๓-๗) 
VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology 4 (3-3-7) VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology 4 (3-3-7) 
สพปส ๔๓๖ พยาธวิิทยาคลินิกทางสัตวแพทย� ๓ (๒-๓-๕) สพปส ๔๓๖ พยาธวิิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย� ๓ (๒-๓-๕) 
VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 3 (2-3-5) VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 3 (2-3-5) 
สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวจิยัทางสัตวแพทย�
  

๒ (๑-๓-๓) สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวจิยัทางการสัตว
แพทย�  

๒ (๑-๓-๓) 

VSCL 406 Integrated Veterinary Research 
Process 

2 (1-3-3) VSCL 406 Integrated Veterinary Research 
Process 

2 (1-3-3) 

สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพสัตว
แพทย� 

๑ (๑-๐-๒) สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการ
สัตวแพทย� 

๑ (๑-๐-๒) 

VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence 1 (1-0-2) VSCL 504 Veterinary Ethics and Jurisprudence 1 (1-0-2) 

  
 ๓.๑.๒ ขอเปลี่ยนช่ือรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และปรับรายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) 

จํานวน ๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดมิ ดังน้ี 
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine 2 (2-0-4) VSCL 440 Principles of Veterinary Medicine 2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๒๘, สพปส ๓๓๕ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๓๕ 

        ห ลักการพื้ นฐานในการตรวจวิ นิ จฉั ย โรคสัตว�  การสร=าง
ความสัมพันธ�ทางวิชาชีพกับเจ=าของสัตว� การซักประวัติของสัตว�ปwวย  
การตรวจร:างกายตามระบบต:าง ๆ  การใช=เคร่ืองมือพื้นฐานทางอายุรก
รรม คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย� 
        Principles of veterinary medicine, client 
communication, history taking, physical examination, basic 
clinical manipulation, ethics and veterinary jurisprudence 

        หลักการพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว� การส่ือสารกับ
เจ=าของสัตว� การซักประวัติของสัตว�ปwวย  การตรวจร:างกายตามระบบ
ต:าง ๆ  การใช=เคร่ืองมือพื้นฐานทางอายุรกรรม   
 
        Principles of veterinary medicine, client 
communication, history taking, physical examination and 
basic clinical manipulation 

สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพ
สัตวแพทย� 

๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพ
การสัตวแพทย� 

๒ (๒-๐-๔) 

VSCL 503 Economics and Management for 
Veterinary Profession 

2 (2-0-4) VSCL 503 Economics and Management for 
Veterinary Profession 

2 (2-0-4) 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๐, สพปส ๒๑๑  วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน -  
        เศรษฐศาสตร�และการจัดการท่ีเกี่ยวข=องกับวิชาชีพสัตวแพทย� 
อ งค� ป ระกอบ ของการจั ดการและการบ ริห ารงานฟาร�มและ

        เศรษฐศาสตร�และการจัดการท่ีเกี่ยวข=องกับวิชาชีพสัตวแพทย� 
อ งค� ป ระกอบ ของการจั ดการและการบ ริห ารงานฟาร�มและ



 

๑๓๑ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สถานพยาบาล การวางแผนดําเนินงาน การวิเคราะห�อุปทาน วิธีการ
ผลิตและแนวโน=มด=านอุปสงค� ตลาดและโครงสร=าง การวิเคราะห�การ
ลงทุน นโยบายของประเทศ และผลกระทบ และจรรยาบรรณของสัตว
แพทย�ในธุรกิจปศุสัตว�และสัตว�เล้ียง คุณธรรมและจริยธรรมในการ
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 

สถานพยาบาล การวางแผนดําเนินงาน การวิเคราะห�อุปทาน วิธีการ
ผลิตและแนวโน=มด=านอุปสงค� ตลาดและโครงสร=าง การวิเคราะห�การ
ลงทุน นโยบายของประเทศ และผลกระทบ และจรรยาบรรณของสัตว
แพทย�ในธุรกิจปศุสัตว�และสัตว�เล้ียง  
        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) สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย� ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 565 Veterinary Epidemiology  2 (2-0-4) VSCL 565 Veterinary Epidemiology  2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๐๖, สพวค ๔๔๙, สพวค ๕๕๒ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 
        ระบาดวิทยาของโรคติดเช้ือ และโรคไม:ติดเช้ือท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจในสัตว� ความสัมพันธ�ของตัวสัตว�และส่ิงก:อโรค โปรแกรมการ
ป}องกันและควบคุมโรค การเฝ}าระวังโรค สถิติในการวิเคราะห�ข=อมูลทาง
ระบาดวิทยา การวางแผน และการประเมินมูลค:าทางเศรษฐกิจ การ
บริหารและการตัดสินใจ 
 
 
        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 
 

        หลักการพื้นฐานวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย� แนวคิดของ
การเกิดโรคและตัวกําหนด การวัดการเกิดโรคและความถี่ของการเกิด
โรค รูปแบบของการศึกษาทางวิทยาการระบาด  การตรวจวินิจฉัยและ
คัดกรองโรค การเก็บตัวอย:างและการคํานวนจํานวนตัวอย:างทาง
วิทยาการระบาด การรวบรวมและการเฝ}าระวังโรค  การเฝ}าระวังและ
ควบคุมโรค การนําเสนอข=อ มูลทางวิทยาการระบาด และการ
ประยุกต�ใช=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 

 



 

๑๓๒ 

 

๓.๑.๓ ขอเปลี่ยนช่ือรายวิชาภาษาไทย และคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา โดยรหัสวิชา จํานวนหน:วยกิต 
และรายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) คงเดิม โดย ดังน้ี  

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางสัตวแพทย�
  

๑ (๑-๐-๒) สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางการสัตว
แพทย�  

๑ (๑-๐-๒) 

VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia 
and Surgery 

1 (1-0-2) VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia 
and Surgery 

1 (1-0-2) 

        หลักวิสัญญีทางสัตวแพทย� การระงับความเจ็บปวด การผ:าตัด 
การทําให=ปลอดเช้ือ การผูกเง่ือน การเยบ็แผล การห=ามเลือด การรักษา
และการหายของบาดแผล สารนํ้าบําบัดทางศัลยกรรม การใช=อุปกรณ�
เฉพาะทางศัลยกรรมเพื่อการวินจิฉยัและการรักษา 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 

        หลักวิสัญญีทางสัตวแพทย� การระงับความเจ็บปวด การผ:าตัด 
การทําให=ปลอดเช้ือ การผูกเง่ือน การเยบ็แผล การห=ามเลือด การรักษา
และการหายของบาดแผล สารนํ้าบําบัดทางศัลยกรรม การใช=อุปกรณ�
เฉพาะทางศัลยกรรมเพื่อการวินจิฉยัและการรักษา  
 
        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 ทัศนวินิจฉยัทางสัตวแพทย� ๒ (๑-๓-๓) สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉยัทางการสัตวแพทย� ๒ (๑-๓-๓) 
VSCL 442  Veterinary Diagnostic Imaging 2 (1-3-3) VSCL 442  Veterinary Diagnostic Imaging 2 (1-3-3) 
        ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย� การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี 
การล=างฟZล�ม การแปลผลภาพรังสี เทคนิคเบื้องต=นในการบันทึกด=วย
คล่ืนเสียงความถี่สูงและการแปลผล การใช=เคร่ืองถ:ายเอกซเรย�ด=วย
ระบบคอมพิวเตอร� การสร=างภาพเอ็มอาร�และรังสีบําบัดทางสัตวแพทย� 
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  

        ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย� การจัดท:า เทคนิคการถ:ายภาพรังสี 
การล=างฟZล�ม การแปลผลภาพรังสี เทคนิคเบื้องต=นในการบันทึกด=วย
คล่ืนเสียงความถี่สูงและการแปลผล การใช=เคร่ืองถ:ายเอกซเรย�ด=วย
ระบบคอมพิวเตอร� การสร=างภาพเอ็มอาร�และรังสีบําบัดทางสัตวแพทย� 
  
        Diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning, 
radiographic techniques, radiographic interpretations, 
ultrasonic applications and interpretations, computed 
tomography, magnetic resonance imaging and radiotherapy 

สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๑) สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย� ๑ (๐-๓-๑) 
VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science 1 (0-3-1) VSCL 443 Clinical Skill in Veterinary Science 1 (0-3-1) 
        การซักประวัติ การตรวจร:างกาย การบันทึกข=อมูลสุขภาพของ
สัตว�เล้ียง การใช=เคร่ืองมือทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การผูกเง่ือน 
การเย็บแผล เทคนิคปลอดเช้ือ เทคนิคการวางยาสลบ การดูแลสัตว�ช:วง
ก:อน ระหว:างและหลังวางยาสลบ และหัตถการท่ีสําคัญทางสัตวแพทย� 
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย� 
        History taking and physical examination in companion 

        การซักประวัติ การตรวจร:างกาย การบันทึกข=อมูลสุขภาพของ
สัตว�เล้ียง การใช=เคร่ืองมือทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การผูกเง่ือน 
การเย็บแผล เทคนิคปลอดเช้ือ เทคนิคการวางยาสลบ การดูแลสัตว�ช:วง
ก:อน ระหว:างและหลังวางยาสลบ และหัตถการท่ีสําคัญทางสัตวแพทย� 
  
        History taking and physical examination in companion 



 

๑๓๓ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
animals, medical record, medical and surgical equipment 
practices, suture patterns, aseptic technique, anesthetic 
technique, patient monitoring, clinical procedures, ethics 
and veterinary jurisprudence 

animals, medical record, medical and surgical equipment 
practices, suture patterns, aseptic technique, anesthetic 
technique, patient monitoring and clinical procedures  

สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางสัตวแพทย�  ๑ (๑-๐-๒) สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางการสัตวแพทย�  ๑ (๑-๐-๒) 
VSCL 446 Veterinary Orthopedics 1 (1-0-2) VSCL 446 Veterinary Orthopedics 1 (1-0-2) 
        มหกายวิภาคประยุกต�ในออร�โทพีดิกส�ทางสัตวแพทย� ลักษณะ
การหัก กระบวนการเช่ือมของกระดูก การตรวจวินิจฉัย วิธียึด
กระดูกหัก การดูแลสัตว�ปwวย ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดในส:วน
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  

        มหกายวิภาคประยุกต�ในออร�โทพีดิกส�ทางสัตวแพทย� ลักษณะ
การหัก กระบวนการเช่ือมของกระดูก การตรวจวินิจฉัย วิธียึด
กระดูกหัก การดูแลสัตว�ปwวย ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดในส:วน
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 ขอเปลีย่นคําอธิบายรายวิชา และรายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน (pre-requisite) จํานวน ๗ รายวิชา  
โดยช่ือวิชา รหัสวิชา และจํานวนหน:วยกิตคงเดมิ ดังน้ี  

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑  ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑  ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 448 Small Animal Medicine I 3 (2-3-5) VSCL 448 Small Animal Medicine I 3 (2-3-5) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓, สพวค 
๔๔๗ 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓ 

        การให=สารนํ้าบําบัด การวินิจฉัยและรักษา ภาวะไม:สมดุลของอิ
เล็กโทรไลต� และกรดด:างในร:างกาย การถ:ายเลือด การให=สารอาหาร
ทางหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคในช:องปากและความผิดปกติของ
ต:อมนํ้าลาย โรคทางทันตกรรม โรคผิวหนัง และโรคฮอร�โมนท่ีเกี่ยวข=อง
กับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข=อ โรคทางระบบประสาท โรคมะเร็ง 
โรคทางพฤติกรรมและกรณีตัวอย:างสัตว�ปwวย 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 

        การให=สารนํ้าบําบัด การวินิจฉัยและรักษา ภาวะไม:สมดุลของอิ
เล็กโทรไลต� และกรดด:างในร:างกาย การถ:ายเลือด การให=สารอาหาร
ทางหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคในช:องปากและความผิดปกติของ
ต:อมนํ้าลาย โรคทางทันตกรรม โรคผิวหนัง และโรคฮอร�โมนท่ีเกี่ยวข=อง
กับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข=อ โรคทางระบบประสาท โรคมะเร็ง 
โรคทางพฤติกรรม กรณีศึกษาสัตว�ปwวย และการส่ือสารกับเจ=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  



 

๑๓๔ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
VSCL 456 Swine Medicine I 3 (3-0-6) VSCL 456 Swine Medicine I 3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๑๐, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน - 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๓ 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อนหรือเรียนพร=อมกัน สพวค ๔๔๓ 

        ระบบการผลิตสุกร การจัดการฟาร�มสุกร การจัดการโรงเรือน 
มาตรฐานฟาร�มสุกร สารต=องห=ามในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เทคนิค
การฝากเล้ียงเพื่อลดและตัดปzญหาการแพร:โรค ปzญหาท่ีเกิดจากการ
จัดการไม:เหมาะสม อาหารและนํ้า โภชนาการ สารพิษจากเช้ือราท่ี
ปนเป� อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร�มสุกร การ
กักกันโรคและการปรับสภาพสุกรในฟาร�ม การเฝ}าระวังและติดตามโรค 
การรักษา ควบคุมและป}องกันโรคในฟาร�มสุกร 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 

        ระบบการผลิตสุกร การจัดการฟาร�มสุกร การจัดการโรงเรือน 
มาตรฐานฟาร�มสุกร สารต=องห=ามในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เทคนิค
การฝากเล้ียงเพื่อลดและตัดปzญหาการแพร:โรค ปzญหาท่ีเกิดจากการ
จัดการไม:เหมาะสม อาหารและนํ้า โภชนาการ สารพิษจากเช้ือราท่ี
ปนเป� อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร�มสุกร การ
กักกันโรคและการปรับสภาพสุกรในฟาร�ม การเฝ}าระวังและติดตามโรค 
การรักษา ควบคุมและป}องกันโรคในฟาร�มสุกร  
 
        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 
 

 
 
 
 

   

สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 458 Laboratory Animal Medicine 3 (2-3-5) VSCL 458 Laboratory Animal Medicine 3 (2-3-5) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๓๑๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓ วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๓ 
        จ ร รย าบ รรณ  แ น วป ฏิ บั ติ ใน ก า ร ใช= สั ต ว� ท ด ล อ งต าม
มาตรฐานสากล การเขียนขอใช=สัตว�ทดลอง ชีววิทยาและโรคของ
สัตว�ทดลอง การจัดการ การเฝ}าระวัง การวินิจฉัย การควบคุมโรค และ
การดูแลทางการแพทย�โดยสัตวแพทย� การระงับความเจ็บปวดและการ
วางยาสลบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร เทคนิค
พื้นฐานในการปฏิบัติต:อสัตว�ทดลอง คุณธรรมและจริยธรรมในการ
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 

        จ ร รย าบ รรณ  แ น วป ฏิ บั ติ ใน ก า ร ใช= สั ต ว� ท ด ล อ งต าม
มาตรฐานสากล การเขียนขอใช=สัตว�ทดลอง ชีววิทยาและโรคของ
สัตว�ทดลอง การจัดการ การเฝ}าระวัง การวินิจฉัย การควบคุมโรค และ
การดูแลทางการแพทย�โดยสัตวแพทย� การระงับความเจ็บปวดและการ
วางยาสลบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร เทคนิค
พื้นฐานในการปฏิบัติต:อสัตว�ทดลอง  
 
        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 เวชศาสตร�ม=า ๔ (๓-๓-๗) สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 551 Equine Medicine 4 (3-3-7) VSCL 551 Equine Medicine 4 (3-3-7) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖,สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๑, สพวค 
๔๔๒, สพวค ๔๔๖ 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๒ 

        การจัดการฟาร�มม=า เทคนิคปฏิบัติในการตรวจร:างกายม=า การหา         การจัดการฟาร�มม=า เทคนิคปฏิบัติในการตรวจร:างกายม=า การหา



 

๑๓๕ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สาเหตุของโรค การวินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจ หัวใจ หลอดเลือดและท:อนํ้าเหลือง ทางเดินอาหาร ภูมิคุ=มกัน 
กล=ามเน้ือและโครงสร=างร:างกาย ขับถ:ายปzสสาวะ ผิวหนัง ประสาท 
ต:อมไร=ท:อ โรคตา โรคท่ีเกิดจากการให=อาหารและการจัดการท่ีไม:
ถูกต=อง โรคติดเช้ือ โรคท่ีเกี่ยวข=องกับการเมแทบอลิซึม โรคในลูกม=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 

สาเหตุของโรค การวินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจ หัวใจ หลอดเลือดและท:อนํ้าเหลือง ทางเดินอาหาร ภูมิคุ=มกัน 
กล=ามเน้ือและโครงสร=างร:างกาย ขับถ:ายปzสสาวะ ผิวหนัง ประสาท 
ต:อมไร=ท:อ โรคตา โรคท่ีเกิดจากการให=อาหารและการจัดการท่ีไม:
ถูกต=อง โรคติดเช้ือ โรคท่ีเกี่ยวข=องกับการเมแทบอลิซึม โรคในลูกม=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 เวชศาสตร�สัตว�น้ํา  ๔ (๓-๓-๗) สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�น้ํา  ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 554 Aquatic Animal Medicine 4 (3-3-7) VSCL 554 Aquatic Animal Medicine 4 (3-3-7) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๓, สพปส ๓๑๕, สพปส ๔๓๖,  
สพวค ๔๔๒, สพวค ๔๔๓, สพวค ๔๔๑ 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๒๒๓, สพปส ๓๑๕, สพปส ๔๓๖ 

        การจัดการคุณภาพดินและนํ้า ระบบพยุงชีวิต ระบบภูมิคุ=มกัน 
การวินิจฉัย รักษาและควบคุม โรคปรสิต โรคติดเช้ือ และไม:ติดเช้ือ 
ปzญหาโภชนาการในปลา กุ=ง หอย เต:า และสัตว�คร่ึงบกคร่ึงนํ้า พิษวิทยา
ของสัตว�นํ้า 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 

        การจัดการคุณภาพดินและนํ้า ระบบพยุงชีวิต ระบบภูมิคุ=มกัน 
การวินิจฉัย รักษาและควบคุม โรคปรสิต โรคติดเช้ือ และไม:ติดเช้ือ 
ปzญหาโภชนาการในปลา กุ=ง หอย เต:า และสัตว�คร่ึงบกคร่ึงนํ้า พิษวิทยา
ของสัตว�น้ํา 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 เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอื้อง  ๖ (๔-๖-๑๐) สพวค ๕๕๕ เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอื้อง  ๖ (๔-๖-๑๐) 
VSCL 555 Ruminant Medicine 6 (4-6-10) VSCL 555 Ruminant Medicine 6 (4-6-10) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๑,  
สพวค ๔๔๕ 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๔๐, สพวค ๔๔๕ 

        การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเช้ือ และไม:         การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเช้ือ และไม:



 

๑๓๖ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
ติดเช้ือในระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 
กล=ามเน้ือและกระดูก ผิวหนัง ตา หวันมและเต=านม ระบบสืบพันธุ� 
ทางเดินปzสสาวะ เมแทบอลิสม และโรคท่ีเกี่ยวข=องกับหลายระบบ 
สารพิษและภาวะขาดแคลนสารอาหารของโค กระบือ แพะ แกะ การ
ระงับความเจ็บปวดและศัลยกรรมในสัตว�เค้ียวเอื้องขนาดใหญ: 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 

ติดเช้ือในระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 
กล=ามเน้ือและกระดูก ผิวหนัง ตา หวันมและเต=านม ระบบสืบพันธุ� 
ทางเดินปzสสาวะ เมแทบอลิสม และโรคท่ีเกี่ยวข=องกับหลายระบบ 
สารพิษและภาวะขาดแคลนสารอาหารของโค กระบือ แพะ แกะ การ
ระงับความเจ็บปวดและศัลยกรรมในสัตว�เค้ียวเอื้องขนาดใหญ:  
 
        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 ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 559 Production Medicine 2 (2-0-4) VSCL 559 Production Medicine 2 (2-0-4) 
วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๕๕๓, สพวค ๕๕๔, สพวค ๕๕๕,  
สพวค ๕๕๗ 

วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน - 

        การจัดการผลผลิต และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม แพะ สัตว�
ปCก และสัตว�นํ้า โครงสร=างการผลิต ข=อมูลการผลิต การจัดเก็บข=อมูล 
การเข=าเยี่ยมฟาร�ม โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับการจัดการฟาร�ม การ
วิเคราะห�ข=อมูลและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพในระดับฝูง 
การสืบพันธุ� และหรือ การผลิต การควบคุมและป}องกันปzญหาท่ี
เกี่ยวข=องกับการผลิต คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
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  

        การจัดการผลผลิต และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม แพะ สัตว�
ปCก และสัตว�นํ้า โครงสร=างการผลิต ข=อมูลการผลิต การจัดเก็บข=อมูล 
การเข=าเยี่ยมฟาร�ม โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับการจัดการฟาร�ม การ
วิเคราะห�ข=อมูลและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพในระดับฝูง 
การสืบพันธุ� และหรือ การผลิต การควบคุมและป}องกันปzญหาท่ี
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 ขอเปลีย่นคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๑๘ รายวิชา  โดยช่ือวิชา รหัสวิชา รายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน 
(pre-requisite) และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังน้ี  



 

๑๓๗ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ� ๑ ๔ (๓-๓-๗) สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ� ๑ ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 444  Theriogenology I 4 (3-3-7) VSCL 444  Theriogenology I 4 (3-3-7) 
        โครงสร=างและการทํางานของระบบสืบพันธุ� การประเมินความ
สมบูรณ�พันธุ� วงรอบการเปLนสัดและการตรวจการเปLนสัด การล=วงตรวจ
อวัยวะสืบพันธุ�ผ:านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ�ภายในด=วย
คล่ืนเสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการต้ังท=อง และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสืบพันธุ�ในปศุสัตว� และสัตว�เล้ียง 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 

        การทํางานของระบบสืบพันธุ� การประเมินความสมบูรณ�พันธุ� 
วงรอบการเปLนสัดและการตรวจการเปLนสัด การล=วงตรวจอวัยวะ
สืบพันธุ�ผ:านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ�ภายในด=วยคล่ืน
เสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการต้ังท=อง และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสืบพันธุ�ในปศุสัตว� และสัตว�เล้ียง 
 
        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) สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ� ๒ ๔ (๓-๓-๗) 
VSCL 445  Theriogenology II 4 (3-3-7) VSCL 445  Theriogenology II 4 (3-3-7) 
        ปzญหาระบบสืบพันธุ�เพศผู=และเพศเมียในสัตว�ต:างชนิด ปzญหา
การผสมไม:ติด การไม:แสดงอาการเปLนสัด การคลอดยากและการแก=ไข 
การแท=ง ปzจจัยด=านอาหารและฤดูกาล การใช=ยาและฮอร�โมนในการ
จัดการทางระบบสืบพันธุ� การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ� 
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 

        ปzญหาระบบสืบพันธุ�เพศผู=และเพศเมียในสัตว�ต:างชนิด ปzญหา
การผสมไม:ติด การไม:แสดงอาการเปLนสัด การคลอดยากและการแก=ไข 
การแท=ง ปzจจัยด=านอาหารและฤดูกาล การใช=ยาและฮอร�โมนในการ
จัดการทางระบบสืบพันธุ� 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 
 

สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�
เล็ก 

๒ (๒-๐-๔) สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�
เล็ก 

๒ (๒-๐-๔) 

VSCL 447  Clinical Problem Solving in Small 
Animal Medicine 

2 (2-0-4) VSCL 447  Clinical Problem Solving in Small 
Animal Medicine 

2 (2-0-4) 

        อาการทางคลินิก อายุรศาสตร�สัตว�เล็กและการเรียนรู=จากปzญหา 
แนวทางการวินิจฉัยโรค การสร=างความสัมพันธ�ทางวิชาชีพกับเจ=าของ
สัตว� คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย� 
        Clinical manifestations, problem-oriented approach in 
small animal medicine, assessment and diagnostic plans, 

        อาการทางคลินิกอายุรศาสตร�สัตว�เล็กและการเรียนรู=จากปzญหา 
แนวทางการวินิจฉัยโรค และการส่ือสารกับเจ=าของสัตว� 
 
        Clinical manifestations, problem-oriented approach in 
small animal medicine, assessment and diagnostic plans 



 

๑๓๘ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
client communication, ethics and veterinary jurisprudence and client communication 
สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 449 Small Animal Medicine II 3 (2-3-5) VSCL 449 Small Animal Medicine II 3 (2-3-5) 
        การวินิจฉัยและรักษา โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ:อน 
ต:อมไร=ท:อ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ไต และระบบขับถ:าย
ปzสสาวะ อายุรศาสตร�โรคแมว โรคติดเช้ือในสุนัขและแมว เวชศาสตร�
ป}องกัน การจัดการสัตว�ปwวยในภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษาและคุณธรรม
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 

        การวินิจฉัยและรักษา โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ:อน 
ต:อมไร=ท:อ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ไต และระบบขับถ:าย
ปzสสาวะ อายุรศาสตร�โรคแมว โรคติดเช้ือในสุนัขและแมว เวชศาสตร�
ป}องกัน การจัดการสัตว�ปwวยในภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษา และการส่ือสาร
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 ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๔ (๒-๖-๖) สพวพ ๔๕๐ ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๔ (๒-๖-๖) 
VSCL 450  Small Animal Surgery 4 (2-6-6) VSCL 450  Small Animal Surgery 4 (2-6-6) 
        การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การฝyก
ปฏิบัติหัตถการ การดูแลสัตว�ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดเน้ือเยื่ออ:อน
ในสุนัขและแมว คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตว
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 

        การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การฝyก
ปฏิบัติหัตถการ และการดูแลสัตว�ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตัดเน้ือเยื่อ
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 เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิด
พิเศษและสัตว�ปwา  

๔ (๓-๓-๗) สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิด
พิเศษและสัตว�ปwา  

๔ (๓-๓-๗) 

VSCL 552  Zoo, Exotic and Wildlife  Medicine 4 (3-3-7) VSCL 552  Zoo, Exotic and Wildlife  Medicine 4 (3-3-7) 
        สัตว�ปwา สัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิดพิเศษ การจับบังคับ การ
เล้ียง การจัดการสวนสัตว� การจัดการพิเศษ พฤติกรรม การส:งเสริม
พฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยสัตว�ปwา นิเวศวิทยา 
การฟ� นฟูพฤติกรรม การคืนสู:ธรรมชาติ สุขภาพหน่ึงเดียว 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 

        สัตว�ปwา สัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิดพิเศษ การจับบังคับ การ
เล้ียง การจัดการสวนสัตว� การจัดการพิเศษ พฤติกรรม การส:งเสริม
พฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยสัตว�ปwา นิเวศวิทยา 
การฟ� นฟูพฤติกรรม การคืนสู:ธรรมชาติ สุขภาพหน่ึงเดียว 
 
        Wild, zoo, and exotic animals, restraint, husbandry, 
zoo management, special management, behavior, 
enrichment, biodiversity, wildlife research, ecology, 
rehabilitation, reintroduction and one health 



 

๑๓๙ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
veterinary jurisprudence   
สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก ๕ (๓-๖-๘) สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก ๕ (๓-๖-๘) 
VSCL 553  Avian Medicine 5 (3-6-8) VSCL 553  Avian Medicine 5 (3-6-8) 
        ระบบการผลิต และการจัดการสัตว�ปCก ปzญหาท่ีเกิดจากการ
จัดการผิดพลาด ปzญหาโภชนาการ 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 

        ระบบการผลิต และการจัดการสัตว�ปCก ปzญหาท่ีเกิดจากการ
จัดการผิดพลาด ปzญหาโภชนาการ 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 เวชศาสตร�สุกร ๒ ๓ (๒-๓-๕) สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร�สุกร ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
VSCL 557  Swine Medicine II 3 (2-3-5) VSCL 557  Swine Medicine II 3 (2-3-5) 
        โรคทางระบบท่ีสําคัญ โรคติดเช้ือท่ีสําคัญ การจัดการสุขภาพและ
โปรแกรมวัคซีน การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาและการป}องกันโรค
ทางอายุรกรรม การจับบังคับสุกรอายุต:างๆ ศัลยกรรม การชันสูตร 
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 

        โรคทางระบบท่ีสําคัญ โรคติดเช้ือท่ีสําคัญ 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 โรคสัตว�สู:คน  ๒ (๒-๐-๔) สพวค ๕๖๔ โรคสัตว�สู:คน  ๒ (๒-๐-๔) 
VSCL 564  Zoonosis 2 (2-0-4) VSCL 564  Zoonosis 2 (2-0-4) 
        ความหมายและการจําแนกโรคสัตว�สู:คน ทางในการติดต:อของ
โรค ปzจจัยท่ีส:งผลต:อการติดต:อของโรค การสอบสวนและการเฝ}าระวัง 
การระบาดของโรค การป}องกันและควบคุมการระบาดของโรค การ
สืบค=นข=อมูลจากเครือข:ายฐานข=อมูลสารสนเทศ โรคสัตว�สู:คนอุบัติใหม:ท่ี
เกิดจากเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา โปรโตซัว และปรสิต การจัดการโรค
สัตว�สู:คนแบบบูรณาการ บทบาทของสัตวแพทย�กับโรคสัตว�สู:คน 
หลักการความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย เทคโนโลยีการจัดการ
โรคสัตว�สู:คน 
       Definition and classification of zoonosis, modes of 

        นิยามของโรคสัตว�สู:คน โรคอุบัติใหม:และอุบัติซํ้า การประยุกต�ใช=
แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว การจําแนกโรคสัตว�สู:คนตามชนิดสัตว� อาชีวอ
นามัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ และชีวนิรภัย การส่ือสารความเส่ียง 
และบทบาทของสัตวแพทย�ต:อโรคสัตว�สู:คน 
 
 
 
 
        Definition of zoonosis, emerging and re-emerging 



 

๑๔๐ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
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 

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 ๖๐๗ โครงการวิจยั ๖ (๐-๑๘-๖) สพวค ๖๐๗ โครงการวิจยั ๖ (๐-๑๘-๖) 
VSCL 607 Research Project 6 (0-18-6) 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  

       การเขียนข=อเสนอโครงการวิจัย การทําวิจยั การเขียนเชิงวิชาการ 
การนําเสนอผลงานวิจยั คุณธรรมและจริยธรรมของนักวจิัย 
 
       Proposal writing, research practice, scientific writing, 
presentation, moral and ethics of researcher  

 
 
 
 
 
 

   

สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑ ๒ (๐-๖-๒) สพวค ๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
VSCL 666  Clerkship in Veterinary Public  
Health I 

2 (0-6-2) VSCL 666  Clerkship in Veterinary Public  
Health I 

2 (0-6-2) 

        ทักษะปฏิบั ติ  และการนํ าไปประยุกต� ใช= ด= าน สัตวแพทย�
สาธารณสุข การเฝ}าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรค การ
ประมวลผล การวิเคราะห�และแปลความหมาย การวิจัยทางด=าน
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวข=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 

        ทักษะปฏิบัติ และการประยุกต�ใช=ด=านสัตวแพทย�สาธารณสุข การ
เฝ}าระวังทางวิทยาการระบาด การสอบสวนโรค การวิเคราะห�ข=อมูล  
แปลความหมาย และประเมินผล การวิจัยทางด=านสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข=องกับสาขาการสัตวแพทย�  
 
        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 คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 670  Clinical Clerkship in Small Animal 
Medicine I 

3 (0-9-3) VSCL 670  Clinical Clerkship in Small Animal 
Medicine I 

3 (0-9-3) 

        ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย 
วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การดูแลสัตว�ปwวยใน สัตว�ปwวยฉุกเฉิน
และวิกฤติ เวชศาสตร�ป}องกัน การสร=างความสัมพันธ�ทางวิชาชีพกับ
เจ=าของสัตว� คุณธรรมและจริยธรรมในการรักษา 
        Clinical practice in small animal medicine, physical 
examination, diagnosis, treatment and prevention, in-patient 
care, emergency and critical care, preventive medicine, 

        ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย 
วินิจฉัย รักษา และป}องกันโรค การดูแลสัตว�ปwวยใน สัตว�ปwวยฉุกเฉิน
และวิกฤติ เวชศาสตร�ป}องกัน และการส่ือสารกับเจ=าของสัตว� 
 
        Clinical practice in small animal medicine, physical 
examination, diagnosis, treatment and prevention, in-patient 
care, emergency and critical care, preventive medicine and 



 

๑๔๑ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
client communication, ethics and veterinary jurisprudence client communication 
สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal 
Surgery I 

3 (0-9-3) VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal 
Surgery I 

3 (0-9-3) 

        ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเน้ือเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อปุกรณ�ต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว�
ปwวยก:อน ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตว�และ
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 

        ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเน้ือเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณ�ต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว�
ปwวยก:อน ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตว�และ
ภาวะแทรกซ=อนจากศัลยกรรม และการส่ือสารกับเจ=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) สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 673  Clinical Clerkship in Equine I 3 (0-9-3) VSCL 673  Clinical Clerkship in Equine I 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�คลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย 
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�
และออร�โทพีดิกส� การจัดการฟาร�ม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน 
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 

        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�คลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย 
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�
และออร�โทพีดิกส� การจัดการฟาร�ม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน และ
การส่ือสารกับเจ=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 คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I 3 (0-9-3) VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�ปCก 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 

        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�ปCก 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 ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๑ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I 3 (0-9-3) VSCL 675 Clinical Clerkship in Aquatic Animal I 3 (0-9-3) 



 

๑๔๒ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�นํ้า การจัดการนํ้าและดิน การ
เพาะขยายพันธุ�สัตว�น้าํ 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 

       ทักษะปฏบิัติด=านเวชศาสตร�สัตว�น้าํ การจัดการนํ้าและดิน การ
เพาะขยายพันธุ�สัตว�น้าํ 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอื้อง ๑  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอื้อง ๑  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 676  Clinical Clerkship in Ruminant I 3 (0-9-3) VSCL 676  Clinical Clerkship in Ruminant I 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอื้อง การตรวจร:างกาย 
วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทางอายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ� 
ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการอาหาร การจัดการฟาร�ม 
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 

        ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอื้อง การตรวจร:างกาย 
วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทางอายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ� 
ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการอาหาร การจัดการฟาร�ม และ
การส่ือสารกับเจ=าของสัตว�ปwวย 
        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) สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 677  Clinical Clerkship in Swine I 3 (0-9-3) VSCL 677  Clinical Clerkship in Swine I 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวัง
โรค การจัดการด=านการผลิต การวินิจฉัยและการรักษา การประเมิน
ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ� การจัดการฟาร�ม การประเมินผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อท่ีสําคัญ 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 

        ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}าระวัง
โรค การจัดการด=านการผลิต การวินิจฉัยและการรักษา การประเมิน
ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ� การจัดการฟาร�ม การประเมินผลทาง
เศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อท่ีสําคัญ 
 
        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 ดังน้ี 
        หน:วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด=วยตนเอง) 
 รายวิชา สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ:     ๓ (๑-๖-๔) 
  VSCL 640 Large Animal Surgery     3 (1-6-4) 

 วิชาท่ีต=องศึกษาก:อน สพวค ๔๔๑, สพวค ๔๔๓ 



 

๑๔๓ 

 

  การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา เทคนิคการให=ยาชาเฉพาะท่ีและการวางยาสลบ 
การฝyกปฏิบัติหตัถการเก่ียวกับการผ:าตดัแก=ไขความผดิปกติของระบบต:าง ๆ การดูแลสัตว� ภาวะแทรกซ=อนหลังการผ:าตดัในโค
นม โคเน้ือ 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 ขอเปลีย่นช่ือรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา รายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน 

(pre-requisite) และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังน้ี   
หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 

สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินจิฉัยทางสัตวแพทย� ๒ (๐-๖-๒) สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินจิฉัยทางการสัตวแพทย� ๒ (๐-๖-๒) 
VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary 
Diagnosis 

2 (0-6-2) 
 

VSCL 672 Clinical Clerkship in Veterinary 
Diagnosis 

2 (0-6-2) 
 

        ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาและทัศนวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก 
การวินิจฉัยมหพยาธวิิทยา จุลพยาธวิิทยา และพยาธิวิทยาคลินกิ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพสัตวแพทย� 
        Clinical practice in pathology and diagnostic imaging, 
necropsy, gross and histopathology, clinical pathology, 
ethics and veterinary jurisprudence 

        ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาและทัศนวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก 
การวินิจฉัยมหพยาธวิิทยา จุลพยาธิวิทยา และพยาธิวิทยาคลินิก  
 
        Clinical practice in pathology and diagnostic imaging, 
necropsy, gross and histopathology and clinical pathology 

 
สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติระบาดวิทยาทางสัตวแพทย�  ๑ (๐-๓-๑) 

 
สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติระบาดวิทยาทางการสัตว
แพทย�  

๑ (๐-๓-๑) 
 

VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary 
Epidemiology 

1 (0-3-1) 
 

VSCL 679 Clinical Clerkship in Veterinary 
Epidemiology 

1 (0-3-1) 
 

        ทักษะปฏิบัติทางระบาดวิทยา ในปศุสัตว� สัตว�เล้ียง สัตว�ปwา และ
สัตว�ต:างถิ่นโรคระบาด โรคอุบัติใหม: โรคอุบัติซํ้า สุขภาพหน่ึงเดียว การ
เฝ}าระวังและติดตามโรค การรักษา การควบคุมและป}องกันโรค 
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย� 
        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, control, ethics 
and veterinary jurisprudence 

        ทักษะปฏิบัติทางวิทยาการระบาดในปศุสัตว� สัตว�เล้ียง สัตว�ปwา 
และสัตว�ต:างถิ่นโรคระบาด โรคอุบัติใหม: โรคอุบัติซํ้า สุขภาพหน่ึงเดียว 
การเฝ}าระวังและติดตามโรค การรักษา การควบคุมและป}องกันโรค 
 
        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 

 
สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินจิฉยัทางสัตวแพทย� ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินจิฉยัทางการสัตวแพทย� ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary 
Diagnostic Imaging 

3 (0-9-3) 
 

VSCL 682 Clinical Clerkship in Veterinary 
Diagnostic Imaging 

3 (0-9-3) 
 

        ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย� การจัดท:า เทคนิค
การถ:ายภาพรังสี การล=างฟZล�ม การแปลผลภาพรังสี เทคนิคเบื้องต=นใน
การบันทึกด=วยคล่ืนเสียงความถี่สูงและการแปลผล คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย� 
        Clinical practice in diagnostic imaging in veterinary 
medicine, positioning, radiographic techniques, radiographic 

        ทักษะปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย� การจัดท:า เทคนิค
การถ:ายภาพรังสี การล=างฟZล�ม การแปลผลภาพรังสี เทคนิคเบื้องต=นใน
การบันทึกด=วยคล่ืนเสียงความถี่สูงและการแปลผล  
 
        Clinical practice in diagnostic imaging in veterinary 
medicine, positioning, radiographic techniques, radiographic 



 

๑๔๔ 

 

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

interpretations, ultrasonic applications and interpretations 
 

    

      ๓.๒.๒ ขอเปลีย่นคําอธิบายรายวิชา จํานวน ๑๓ รายวิชา โดยรหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชาท่ีต=องศึกษาก:อน (pre-
requisite) และจํานวนหน:วยกิตคงเดิม ดังน้ี   

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินจิฉัยทางสัตวแพทย� ๒ (๐-๖-๒) สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินจิฉัยทางสัตวแพทย� ๒ (๐-๖-๒) 
VSCL 672  Clinical Clerkship in Veterinary 
Diagnosis 

2 (0-6-2) VSCL 672  Clinical Clerkship in Veterinary 
Diagnosis 

2 (0-6-2) 

        ทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�จากสัตว� และการแปรรูป 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 

        ทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�จากสัตว� และการแปรรูป ผล
พลอยได=จากการแปรรูป กระบวนการฆ:าสัตว� มาตรฐานคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต ความปลอดภัยทางอาหาร และการตลาด 
 
        Clinical practice in animal products and their process, 
animal byproducts, slaughtering process, quality control, 
food safety and marketing 

 
 
 
 

   

สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว�และสัตว�เล้ียง
ชนิดพิเศษ   

๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว�และสัตว�เล้ียง
ชนิดพิเศษ   

๓ (๐-๙-๓) 

VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic 
Animal 

3 (0-9-3) VSCL 678 Clinical Clerkship in Zoo and Exotic 
Animal 

3 (0-9-3) 

        ทักษะปฏิบัติในสัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิดพิเศษ กระต:าย สัตว�
ฟzนแทะ สัตว�ปCก สัตว�เล้ือยคลาน พฤติกรรม โรคติดเช้ือ โรคไม:ติดเช้ือ 
การจับบังคับ การเล้ียง 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  

        ทักษะปฏิบัติในสัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิดพิเศษ กระต:าย สัตว�
ฟzนแทะ สัตว�ปCก สัตว�เล้ือยคลาน พฤติกรรม โรคติดเช้ือ โรคไม:ติดเช้ือ 
การจับบังคับ การเล้ียง การจัดการ การรักษา การผ:าตัด และการ
ส่ือสารกับเจ=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 ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 680  Clerkship in Small Animal Pathology 3 (0-9-3) VSCL 680  Clerkship in Small Animal Pathology 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก การ
วินิจฉยัพยาธวิิทยาตาเปล:า การวินิจฉยัทางจุลพยาธิวิทยา และการ
วินิจฉยัทางพยาธวิิทยาคลินิก การวินิจฉยัจากภาพรังสีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย� 
        Clinical practice in diagnostic pathology, necropsy, 
anatomical pathology, clinical pathology and image analysis, 
ethics and veterinary jurisprudence 

        ทักษะปฏิบัติด=านพยาธิวิทยาวินิจฉัย การผ:าชันสูตรซาก การ
วินิจฉัยพยาธิวิทยาตาเปล:า การวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา และการ
วินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก การวินิจฉัยจากภาพรังสี 
 
        Clinical practice in diagnostic pathology, necropsy, 
anatomical pathology, clinical pathology and image analysis 

 
สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๑ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) 



 

๑๔๕ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
VSCL 681  Clinical Clerkship in Small Animal 
Medicine II 

3 (0-9-3) VSCL 681  Clinical Clerkship in Small Animal 
Medicine II 

3 (0-9-3) 

        ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย 
วินิจฉยั รักษา และป}องกันโรค การดูแลสัตว�ปwวยใน สัตว�ปwวยฉกุเฉินและ
วิกฤติ เวชศาสตร�ป}องกัน การสร=างความสัมพันธ�ทางวิชาชีพกับเจ=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 

        ทักษะปฏิบัติด=านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร:างกาย 
วินิจฉยั รักษา และป}องกันโรค การดูแลสัตว�ปwวยใน สัตว�ปwวยฉุกเฉิน
และวิกฤติ เวชศาสตร�ป}องกัน และการส่ือสารกับเจ=าของสัตว�ปwวย  
 
        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 ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๓ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal 
Surgery II 

3 (0-9-3) VSCL 683 Clinical Clerkship in Small Animal 
Surgery II 

3 (0-9-3) 

        ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเน้ือเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณ�ต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว�
ปw วยก:อน  ระหว:างและห ลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตว�และ
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 

        ทักษะปฏิบัติด=านศัลยกรรมเน้ือเยื่ออ:อนในสุนัขและแมว การ
ตรวจวินิจฉัย การใช=อุปกรณ�ต:างๆ การติดตามและประเมินสภาพสัตว�
ปw วยก:อน  ระหว:างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตว�และ
ภาวะแทรกซ=อนจากศัลยกรรม และการส่ือสารกับเจ=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 คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สัตว�เล็ก ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 684  Clinical Clerkship in Small Animal 
Orthopedics 

3 (0-9-3) VSCL 684  Clinical Clerkship in Small Animal 
Orthopedics 

3 (0-9-3) 

        ทักษะปฏิบัติด=านออร�โทพีดิกส�ในสุนัขและแมว การซักประวัติ 
การตรวจร:างกาย การวินิจฉยั การแปลผลภาพทางรังสี การรักษาทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรม การดูแลสัตว� ภาวะแทรกซ=อนหลังผ:าตัดใน
ระบบกระดูกและกล=ามเน้ือ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย� 
        Clinical practice in small animal orthopedics, history 
taking, physical examination, diagnosis, radiographic 

        ทักษะปฏิบัติด=านออร�โทพีดิกส�ในสุนัขและแมว การซักประวัติ 
การตรวจร:างกาย การวินิจฉัย การแปลผลภาพทางรังสี การรักษาทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรม การดูแลสัตว� ภาวะแทรกซ=อนหลังผ:าตัดใน
ระบบกระดูกและกล=ามเน้ือ และการส่ือสารกับเจ=าของสัตว� 
 
        Clinical practice in small animal orthopedics, history 
taking, physical examination, diagnosis, radiographic 



 

๑๔๖ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
interpretation, medical and surgical treatment, post-
operative care, complication of orthopedic surgery, ethics 
and veterinary jurisprudence 

interpretation, medical and surgical treatment, post-
operative care, complication of orthopedic surgery and 
client communication  

สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�เล้ียง ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�เล้ียง ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet 
Theriogenology 

3 (0-9-3) VSCL 685 Clinical Clerkship in Pet 
Theriogenology 

3 (0-9-3) 

        ทักษะปฏิบัติด=านระบบสืบพันธุ�ในสัตว�เล้ียง การตรวจวินิจฉัย 
การรักษา การรีดเก็บและประเมินคุณภาพนํ้าเช้ือ การหาวันผสม การ
ตรวจการต้ังท=อง การช:วยคลอด การผ:าตัดทําหมัน การผ:าคลอดและ
การดูแลลูกสัตว�หลังคลอด 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 

         ทักษะปฏิบัติด=านระบบสืบพันธุ�ในสัตว�เล้ียง การตรวจวินิจฉัย 
การรักษา การรีดเก็บและประเมินคุณภาพนํ้าเช้ือ การหาวันผสม การ
ตรวจการต้ังท=อง การช:วยคลอด การผ:าตัดทําหมัน การผ:าคลอดและ
การดูแลลูกสัตว�หลังคลอด วิสัญญีในการผ:าตัดทางสูติกรรม และการ
ส่ือสารกับเจ=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 คลินิกปฏิบัติม=า ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๖ คลินิกปฏิบัติม=า ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II 3 (0-9-3) VSCL 686 Clinical Clerkship in Equine II 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�คลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย 
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�
และออร�โทพีดิกส� การจัดการฟาร�ม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน
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 

        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�คลินิกม=า การตรวจร:างกาย วินิจฉัย 
รักษาและป}องกัน โรคทางอายุร กรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�
และออร�โทพีดิกส� การจัดการฟาร�ม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน 
และการส่ือสารกับเจ=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 คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๗ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 687  Clinical Clerkship in Avian II 3 (0-9-3) VSCL 687  Clinical Clerkship in Avian II 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�ปCก 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 

        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�ปCก 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๒  ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๒  ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 688  Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 3 (0-9-3) VSCL 688  Clinical Clerkship in Aquatic Animal II 3 (0-9-3) 



 

๑๔๗ 

 

หลักสูตรเดิม ปC ๒๕๕๕ หลักสูตรปรบัปรุง ปC ๒๕๕๘ 
       ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�นํ้า การจัดการนํ้าและดิน การ
เพาะขยายพันธุ�สัตว�นํ้า 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 

        ทักษะปฏิบัติด=านเวชศาสตร�สัตว�นํ้า การจัดการนํ้าและดิน การ
เพาะขยายพันธุ�สัตว�นํ้า 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 คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอื้อง ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๘๙ คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอื้อง ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II 3 (0-9-3) VSCL 689 Clinical Clerkship in Ruminant II 3 (0-9-3) 
        ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอื้อง การตรวจร:างกาย 
วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง 
อายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการ
อาหาร การจัดการฟาร�ม 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 

        ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอื้อง การตรวจร:างกาย 
วินิจฉัย รักษาและป}องกัน โรคทาง 
อายุรกรรม วิทยาการสืบพันธุ� ศัลยศาสตร�และออร�โทพีดิกส� การจัดการ
อาหาร การจัดการฟาร�ม และการส่ือสารกับเจ=าของสัตว� 
 
        Clinical practice in ruminant, physical examination, 
diagnosis, treatment and prevention in medicine, 
theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional and 
farm management and client communication  

    
สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสุกร ๒ ๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๙๐ คลินิกปฏิบัติสุกร ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II 3 (0-9-3) VSCL 690 Clinical Clerkship in Swine II 3 (0-9-3) 
         ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}า
ระวังโรค การจัดการด=านการผลิต การวินิจฉัยและการรักษา การ
ประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ� การจัดการฟาร�ม การประเมินผล
ทางเศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อท่ีสําคัญ 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 

        ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร�สุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ}า
ระวังโรค การจัดการด=านการผลิต การวินิจฉัยและการรักษา การ
ประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ�  การจัดการฟาร�ม การ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจ การป}องกันและการควบคุมโรคติดต:อท่ีสําคัญ  
  
        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 คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิด
พิเศษและสัตว�ปwา 

๓ (๐-๙-๓) สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว� สัตว�เล้ียงชนิด
พิเศษและสัตว�ปwา 

๓ (๐-๙-๓) 

VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and 
Wildlife Animal 

3 (0-9-3) 
 

VSCL 691 Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and 
Wildlife Animal 

3 (0-9-3) 
 

        การสํารวจ การเก็บตัวอย:าง การรักษา การป}องกัน การควบคุม 
การติดต:อ สัตว�ปwา สัตว�เล้ียงธรรมชาติ พฤติกรรม นิเวศวิทยา ประชากร 
การอพยพ เอกสุขภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทย� 
        Survey, sample-collection, treatment, prevention, 

        การสํารวจ การเก็บตัวอย:าง การรักษา การป}องกัน การควบคุม 
การติดต:อ สัตว�ปw า สัตว� เล้ียงธรรมชาติ พฤติกรรม นิ เวศวิทยา 
ประชากร การอพยพ เอกสุขภาพ และการส่ือสารกับเจ=าของสัตว� 
 
        Survey, sample-collection, treatment, prevention, 



 

๑๔๘ 

 

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

control, transmission, wildlife and domestic animals, natural 
behavior, ecology, population, migration, one health and 
client communication  

  

๖. โครงสร.างหลักสูตร ภายหลังการปรับปรุงแก=ไข เม่ือเทียบกับโครงสร=างเดิมและเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (หลักสูตร ๖ ปC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้ 

หมวดวิชา 
จํานวนหน5วยกิต 

เกณฑ?มาตรฐานฯ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ ๓๐ ๓๑ 
หมวดวิชาเฉพาะ ๑๔๔ ๒๐๔ ๒๐๗ 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม:น=อยกว:า ๖ ไม:น=อยกว:า ๖ ไม:น=อยกว:า ๖ 
หน:วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม:น=อยกว:า ๑๘๐ ไม:น=อยกว:า ๒๔๐ ไม:น=อยกว:า ๒๔๔ 

 

 
 
 

อาจารย?ประจําหลักสูตร 
 

๑. อ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง 
เลขท่ีบัตรประชาชน :   ๓-๑๑๐๔-๐๐๒๗๒-๓๘-๙ 
ตําแหน5ง :  อาจารย�   
สังกัด :   คณะสัตวแพทยศาสตร�-ภาควิชาเวชศาสตร�คลินิกและการสาธารณสุข 
คุณวุฒิ : - M.S. (Poultry Science), Michigan State University University, United 

State of America : ๒๕๔๖ 
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� : ๒๕๓๒ 

รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘ 
สพปส ๒๑๐  หลักการผลิตปศุสัตว�     ๔ (๓-๓-๗) 

 VSPA 210  Principles of Livestock Production   4 (3-3-7) 
สพปส ๒๑๒  พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิภาพสัตว�  ๓ (๒-๓-๕) 

 VSPA 212  Animal behavior, Restraint, and Welfare  3 (2-3-5) 
สพปส ๓๑๖  การจัดการสัตว�ทดลอง     ๒ (๒-๐-๔) 

 VSPA 316   Laboratory Animal Management   2 (2-0-4) 
 สพวค ๔๕๘  เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง     ๓ (๒-๓-๕) 



 

๑๔๙ 

 

 VSCL 458  Laboratory Animal Medicine    3 (2-3-5) 
สพวค ๕๕๕  เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง     ๖ (๔-๖-๑๐) 

 VSCL 555  Ruminant Medicine     6 (4-6-10) 
สพวค ๖๐๗  โครงการวิจัย      ๖ (๐-๑๘-๖) 

 VSCL 607  Research Project     6 (0-18-6) 
สพวค ๖๗๖  คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑    ๓ (๐-๙-๓) 

 VSCL 676  Clinical Clerkship in Ruminant I   3 (0-9-3) 
สพวค ๖๘๙  คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๒    ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 689  Clinical Clerkship in Ruminant II   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.  ผศ.ดร.น.สพ. เติมพงศ?   วงศ?ตะวัน      
เลขท่ีบัตรประชาชน :  ๓-๕๔๐๔-๐๐๓๕๐-๘๒-๓ 
ตําแหน5ง :  อาจารย�   
สังกัด :   คณะสัตวแพทยศาสตร�-ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร�ประยุกต� 
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 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  : ๒๕๔๒ 

 
รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘ 

สพปส ๒๒๐  โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑   ๕ (๓-๖-๘) 
 VSPA 220  Body Structure and Function I   5 (3-6-8) 

สพปส ๒๒๑  โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒   ๔ (๓-๓-๗) 
 VSPA 221  Body Structure and Function II   4 (3-3-7) 
 สพปส ๒๒๒  โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓   ๕ (๔-๓-๗) 



 

๑๕๑ 

 

 VSPA 222  Body Structure and Function III   5 (4-3-7) 
 สพปส ๒๒๓  โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔   ๔ (๓-๓-๗) 
 VSPA 223  Body Structure and Function IV   4 (3-3-7) 
 สพวค ๖๐๗  โครงการวิจัย      ๖ (๐-๑๘-๖) 
 VSCL 607  Research Project     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, Intra-
uterine 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):1730-
47. 

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. 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. อ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน? 
เลขท่ีบัตรประชาชน : ๓-๗๐๙๗-๐๐๐๗๖-๗๗-๔  
ตําแหน5ง :  อาจารย�   
สังกัด :   คณะสัตวแพทยศาสตร�-ภาควิชาเวชศาสตร�คลินิกและการสาธารณสุข 
คุณวุฒิ :  - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ�สัตว�) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย :  

๒๕๕๕ 
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๙ 

รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร 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) 



 

๑๕๓ 

 

 VSCL 444  Theriogenology I     4 (3-3-7) 
 สพวค ๔๔๕  วิทยาการสืบพันธุ� ๒     ๔ (๓-๓-๗) 
 VSCL 445  Theriogenology II     4 (3-3-7) 

สพวค ๔๕๖  เวชศาสตร�สุกร ๑      ๓ (๓-๐-๖) 
 VSCL 456  Swine Medicine I     3 (3-0-6) 
 สพวค ๕๕๗  เวชศาสตร�สุกร ๒      ๓ (๒-๓-๕) 
 VSCL 557  Swine Medicine II     3 (2-3-5) 
 สพวค ๖๐๗  โครงการวิจัย      ๖ (๐-๑๘-๖) 
 VSCL 607  Research Project     6 (0-18-6) 

สพวค ๖๗๗  คลินิกปฏิบัติสุกร ๑     ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 677  Clinical Clerkship in Swine I    3 (0-9-3) 

สพวค ๖๙๐  คลินิกปฏิบัติสุกร ๒     ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 690  Clinical Clerkship in Swine II    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 yolk-
based 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. 
 



 

๑๕๔ 

 

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-oryzanol-
enriched 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. อ.พรรณพงา   แสงสุริยะ       
เลขท่ีบัตรประชาชน    ๓-๘๖๐๑-๐๐๑๖๖-๓๖-๖ 
ตําแหน5ง :  อาจารย�   
สังกัด :   คณะสัตวแพทยศาสตร�-ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร�ประยุกต� 
คุณวุฒิ :  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การปรับปรุงพันธุ�สัตว�),จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
   : ๒๕๔๔ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล=าเจ=าคุณ
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๔๑   

รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘ 
สพปส ๒๑๐  หลักการผลิตปศุสัตว�     ๔ (๓-๓-๗) 

 VSPA 210  Principles of Livestock Production   4 (3-3-7) 
สพปส ๒๑๒  พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิภาพสัตว�  ๓ (๒-๓-๕) 

 VSPA 212  Animal behavior, Restraint, and Welfare  3 (2-3-5) 
สพปส ๒๑๓  พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ�   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) 



 

๑๕๖ 

 

 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  
เลขท่ีบัตรประชาชน :  
สังกัด :   คณะสัตวแพทยศาสตร�-ภาควิชาเวชศาสตร�คลินิกและการสาธารณสุข 
คุณวุฒิ :   - Ph.D. (Animal and Food Hygiene) Obihiro University, Japan : ๒๕๕๕ 
   - สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘ 

 
รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร ปC ๒๕๕๘ 

สพปส ๒๑๐  หลักการผลิตปศุสัตว�     ๔ (๓-๓-๗) 
 VSPA 210  Principles of Livestock Production   4 (3-3-7) 

สพปส ๒๑๒  พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิภาพสัตว�  ๓ (๒-๓-๕) 
 VSPA 212  Animal behavior, Restraint, and Welfare  3 (2-3-5) 

สพวค ๕๕๕  เวชศาสตร�สัตว�เค้ียวเอ้ือง     ๖ (๔-๖-๑๐) 
 VSCL 555  Ruminant Medicine     6 (4-6-10) 
 สพวค ๖๐๗  โครงการวิจัย      ๖ (๐-๑๘-๖) 
 VSCL 607  Research Project     6 (0-18-6) 

สพวค ๖๗๖  คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๑    ๓ (๐-๙-๓) 
 VSCL 676  Clinical Clerkship in Ruminant I   3 (0-9-3) 

สพวค ๖๘๙  คลินิกปฏิบัติสัตว�เค้ียวเอ้ือง ๒    ๓ (๐-๙-๓) 
VSCL 689  Clinical Clerkship in Ruminant II   3 (0-9-3) 

ผลงานวิจัย (ผู.วิจัยหลัก)  



 

๑๕๗ 

 

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 



 

๑๕๘ 

 

รายชื่อและประวัติบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ลําดับ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกลุ ตําแหน5ง วันที่บรรจุ ระดับวุฒิ สาขาที่จบ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
๑. ๕-๓๒๐๑-๐๐๐๘๐-๘๒-๙ นายธนกร  ระวังชื่อ นักวิทยาศาสตร� ๑ ก.ค. ๔๔ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีการเพาะ

ขยายพันธุ�สัตว� 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒. ๓-๗๒๐๔-๐๐๐๒๙-๓๖-๕ นางสาวรัศมเีพ็ญ  โพธิ์นาคเงิน นักวิทยาศาสตร� ๑ ต.ค. ๔๖ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีการเพาะ
ขยายพันธุ�สัตว� 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓. ๓-๕๕๐๖-๐๐๒๔๑-๐๗-๖ นายวิษณุ วงศ�สว:าง นักวิทยาศาสตร� ๓ พ.ค. ๔๗ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� ม.เกษตรศาสตร� 
๔. ๔-๑๑๐๓-๐๐๐๐๓-๒๗-๙ นางสาวอรุณี แจ=งแสงทอง นักวิทยาศาสตร� ๘ พ.ค. ๕๐ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
๕. ๑-๕๐๙๙-๐๐๑๙๖-๑๘-๓ นางสาวปริยากร  จายคํา นักวิทยาศาสตร� ๑ พ.ค. ๕๓ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
๖. ๓๗๓๐๒-๐๐๕๔๖-๐๙-๙ นางสุวรรณา แสนยุติธรรม นักวิทยาศาสตร� ๑ ก.ย. ๕๒ ปริญญาตร ี เคม ี มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
๗. ๑-๑๐๒๐-๐๐๒๒๓-๓๒-๗ นางสาวสมัชญา เพ็งดิษฐ� นักวิทยาศาสตร� ๑ ต.ค. ๕๑ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

การอาหาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

๘. ๓-๗๓๐๑-๐๑๖๕๙-๖๑-๘ นางสาวอรทัย ทองจุ=ย นักวิทยาศาสตร� ๑ ม.ค. ๕๒ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู:บ=าน 
จอมบึง 

๙. ๓-๗๓๐๒-๐๐๓๒๐-๕๖-๒ นางสาวจารภุา เถาวัลย� นักวิทยาศาสตร� ๕ ม.ค. ๕๒ ปริญญาตร ี เคม ี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู:บ=าน 
จอมบึง 

๑๐. ๑-๑๐๐๔-๐๐๑๙๐-๔๘-๓ นางสาวสุกัญญา อภิรตัน�วรสกุล นักวิทยาศาสตร� ๒ พ.ย. ๕๒ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
๑๑. ๑-๓๓๑๐-๐๐๑๑๓-๙๓-๖ นายศุภกิจ  บัวมาศ นักวิทยาศาสตร� ๓ พ.ย. ๕๑ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
๑๒. ๕-๕๕๐๕-๐๐๖๑๐-๕๕-๖ นางสาวณัฏฐ�นภัทร ไชยศิลป{ นักวิทยาศาสตร� ๑๖ พ.ค.๕๒ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร�การเกษตร มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓. ๑-๗๓๙๙-๐๐๐๒๑-๘๐-๒ นายปรุศก� สุกใส นักวิทยาศาสตร� ๒ พ.ย. ๕๒ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
๑๔. ๑-๓๕๐๑-๐๐๐๘๒-๘๐-๒ นายทิฆเวท เวฬุวนารักษ� นักวิทยาศาสตร� ๑ ธ.ค. ๕๒ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

        



 

๑๕๙ 

 

ลําดับ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกลุ ตําแหน5ง วันที่บรรจุ ระดับวุฒิ สาขาที่จบ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
๑๕. ๑-๑๐๐๗-๐๐๕๑๒-๘๖-๙ นายชาญวิทย� ยศโชต ิ นักวิทยาศาสตร� ๑ มิ.ย. ๕๕ ปริญญาตร ี สัตวศาสตร� มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล=าเจ=าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๖. ๑-๘๐๐๘-๐๐๐๘๕-๖๒-๑  นางสาววราภรณ�  แก=วคงจันทร� นักวิทยาศาสตร� ๑ ต.ค. ๕๗ ปริญญาตร ี สัตวศาสตร� มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย 
๑๗. ๑-๒๔๐๑-๐๐๐๕๒-๑๐-๖ นางสาวชลิสา มงคลพันธ� นักวิทยาศาสตร� ๑ ก.ย. ๕๖ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยับูรพา 
๑๘. ๑-๖๑๙๙-๐๐๐๙๒-๒๔-๗ นางสาววันวิสาข� สรุาฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร� ๑ ต.ค. ๕๖ ปริญญาตร ี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๙ ๓-๗๑๐๑-๐-๐๕๗๙๙๔-๗ นายกวีวงษ� วงษ�อัยรา นักวิทยาศาสตร� ๓ มี.ค. ๕๗ ปริญญาตร ี เคม ี มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุร ี
๒๐ ๑-๑๐๐๘-๐๐๖๕๖-๑๒-๙ นางสาวสิรมิา ฉัตรรุ:งเรืองกุล นักวิทยาศาสตร� ๑ พ.ค. ๕๗ ปริญญาตร ี เทคนิคการสัตวแพทย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๐ 

 

ตารางแสดงสัดส5วนรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร? มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เตรียมสัตวแพทย? กลุ5มปรีคลินิก กลุ5มคลินิก 
รายวิชา หน5วยกิต รายวิชา หน5วยกิต รายวิชา หน5วยกิต 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย�  ๒ วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓ สพปส ๒๐๐ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการ
สัตวแพทย� ๑  

๑ 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� ๓ สพปส ๒๑๑ การดูแลสัตว�เลี้ยง  ๒ สพปส ๓๐๑ การแก=ปzญหาทางคลินิกและบูรณาการทางการ
สัตวแพทย� ๒ 

๑ 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ สพปส ๒๖๐  อนามัยสิ่งแวดล=อม และอาชีวอนามัย ๒ สพปส ๓๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย� ๒ 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช=ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ สพปส ๓๐๒ นิเวศวิทยาสัตว�ปwาและการอนุรักษ� ๒ สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย� ๓ 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓* สพปส ๒๑๐ หลักการผลิตปศุสัตว�  ๔ สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางการสัตวแพทย� ๒ 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓* สพปส ๒๑๒ พฤติกรรมสัตว� การจับบังคับสัตว�และสวัสดิภาพ
สัตว�  

๓ สพวค ๔๔๐ หลักเวชศาสตร�ทางการสัตวแพทย� ๒ 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓* สพปส ๒๑๓  พันธุศาสตร�สัตว�และการปรับปรุงพันธุ�  ๓ สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร�ทางการสัตวแพทย� ๑ 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓* สพปส ๒๑๔ โภชนศาสตร�สัตว� ๓ สพวค ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย� ๒ 

ศศภอ ๒๖๒ การฟzงและการพูดเพื่อการสื่อสาร ๒ สพปส ๒๒๐ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๑ ๕ สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย� ๑ 

วทคม  ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ สพปส ๒๒๑ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๒ ๔ สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ� ๑ ๔ 

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ ๒ สพปส ๒๒๒ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๓ ๕ สพวค ๔๔๕ วิทยาการสืบพันธุ� ๒ ๔ 

วทฟส ๑๕๙ ฟZสิกส�เบื้องต=นสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ  ๓ สพปส ๒๒๓ โครงสร=างและการทํางานของร:างกาย ๔ ๔ สพวค ๔๔๖ ออร�โทพีดิกส�ทางการสัตวแพทย� ๑ 

วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย�  ๓ สพปส ๒๒๔ ชีวเคมีทางการสัตวแพทย�  ๓ สพวค ๔๔๗ การแก=ปzญหาทางคลินิกในเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒ 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๒ สพปส ๒๒๕ ปฏิบัติการชีวเคมีทางการสัตวแพทย�  ๑ สพวค ๔๔๘ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑  ๓ 

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย� ๒ สพวค ๔๔๙ เวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๒  ๓ 

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒   ๑ สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตว�น้ํา ๒ สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก  ๔ 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟZสิกส�ทั่วไป   ๑ สพปส ๓๑๖ การจัดการสัตว�ทดลอง ๒ สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร�สุกร ๑  ๓ 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี  ๑ สพปส  ๓๑๗ ฝyกภาคสนาม  ๑ สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร�สัตว�ทดลอง ๓ 



 

๑๖๑ 

 

เตรียมสัตวแพทย? กลุ5มปรีคลินิก กลุ5มคลินิก 
รายวิชา หน5วยกิต รายวิชา หน5วยกิต รายวิชา หน5วยกิต 

วทคณ ๑๖๒ แคลคูลัสจําเปLนและสมการเชิงอนุพันธ�
สามัญขั้นแนะนํา 

๓ สพปส ๓๒๗ หลักเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย� ๒ สพวค ๕๐๓ เศรษฐศาสตร�และการจัดการสําหรับวิชาชีพการ
สัตวแพทย� 

๒ 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ สพปส ๓๒๘ เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ สพวค ๕๐๔ กฎหมายและจรรยาบรรณแห:งวิชาชีพการสัตว
แพทย�  

๑ 

หมายเหตุ * รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตาม  สพปส ๓๒๙ พิษวิทยาทางการสัตวแพทย� ๒ สพวค ๕๕๑ เวชศาสตร�ม=า ๔ 

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ จํานวน  ๖ หน:วย
กิต 

 สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย� ๔ สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร�สัตว�สวนสัตว� สัตว�เลี้ยงชนิดพิเศษ
และสัตว�ปwา 

๔ 

  สพปส ๓๓๑ วิทยาภูมิคุ=มกันทางการสัตวแพทย� ๒ สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร�สัตว�ปCก  ๕ 

  สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ=มกันวิทยาทางการ
สัตวแพทย� 

๑ สพวค ๕๕๔ เวชศาสตร�สัตว�น้ํา  ๔ 

  สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย�  ๕ สพวค ๕๕๕ เวชศาสตร�สัตว�เคี้ยวเอื้อง ๖ 

  สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย� ๔ สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร�สุกร ๒ ๓ 

  สพปส ๓๓๕ พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย� ๔ สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร�การผลิต  ๒ 

    สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑  ๒ 

    สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒  ๓ 

    สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร ๑ 

    สพวค ๕๖๔ โรคสัตว�สู:คน ๒ 

    สพวค ๕๖๕ วิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย�  ๒ 

    สพวค ๖๐๗ โครงการวิจัย ๖ 

    สพวค ๖๔๐ ศัลยศาสตร�สัตว�ใหญ: ๓ 

    สพวค๖๖๖ การฝyกปฏิบัติทางสัตวแพทย�สาธารณสุข๑ ๒ 

    สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ 

    สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร�สัตว�เล็ก ๑ ๓ 



 

๑๖๒ 

 

เตรียมสัตวแพทย? กลุ5มปรีคลินิก กลุ5มคลินิก 
รายวิชา หน5วยกิต รายวิชา หน5วยกิต รายวิชา หน5วยกิต 

    สพวค ๖๗๓ คลินิกปฏิบัติม=า ๑  ๓ 

    สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว�ปCก ๑  ๓ 

    สพวค ๖๗๕ คลินิกปฏิบัติสัตว�น้ํา ๑ ๓ 

    สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว�เคี้ยวเอื้อง ๑  ๓ 

    สพวค ๖๗๗ คลินิกปฏิบัติสุกร ๑  ๓ 

    สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย� ๒* 

   
 

 สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว�สวนสัตว�และสัตว�เลี้ยงชนิด
พิเศษ  

๓* 

    สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตว
แพทย� 

๑* 

    สพวค ๖๘๐ การฝyกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาสัตว�เล็ก ๓* 

    สพวค ๖๘๒ คลินิกปฏิบัติทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย� ๓* 

    สพวค ๖๘๔ คลินิกปฏิบัติออร�โทพีดิกส�สัตว�เล็ก ๓* 

    สพวค ๖๘๕ คลินิกปฏิบัติวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�เลี้ยง ๓* 

    หมายเหตุ * หมวดวิชาบังคับเลือก เลือกเรียน ๖ หน:วยกิต  
รวม ๔๔ รวม ๗๙ รวม ๑๒๑ 

 
 

 


