รายวิชาคณะสัตวแพทยศาสตร
(รหัสวิชา 500xxx – 519xxx และ 521xxx – 549xxx)
คําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร (501xxx)
501111 กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย (Veterinary Anatomy)
2(1-3)
พื้นฐาน : 423113
คําศัพททใี่ ชทางกายวิภาคศาสตร โครงสรางของอวัยวะภายในของสัตวทดลอง ปลา
กุง ระบบกระดูกของสัตวเลีย้ ง และการประยุกตใชในการเรียนทางสัตวแพทย และในทางคลินิก
501151 สัตวแพทยศาสตรขั้นนํา (Introduction to Veterinary Medicine)
1(1-0)
รากฐานของวิชาการสัตวแพทยศาสตร จริยศึกษา คุณธรรม เจตคติและทัศนคติที่ดี
บทบาทและหนาที่ของวิชาชีพตอสังคม
501212 กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย II (Veterinary Anatomy II)
3(1-6)
พื้นฐาน : 501111
มหกายวิภาคของสัตวเลีย้ ง ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ําเหลือง
ระบบหายใจ ขอตอ และอวัยวะรับความรูส ึกแบบพิเศษ การใชสุนัขเปนตัวอยางหลัก และการศึกษา
เปรียบเทียบกับสัตวเลี้ยงชนิดอื่น การประยุกตใชทางคลินิก
501213 กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย III (Veterinary Anatomy III)
4(2-6)
พื้นฐาน : 501212
มหกายวิภาคของสัตวเลีย้ ง ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ
ระบบหอหุมรางกาย กายวิภาคศาสตรของไกและสัตวทดลอง กายวิภาคศาสตรประยุกต การสัมมนา
ทางกายวิภาคศาสตร
501221 จุลกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย I (Veterinary Histology I)
2(1-3)
พื้นฐาน : 501111
เซลลและเนื้อเยื่อพื้นฐานในรางกายของสัตวเลี้ยงในระดับจุลทรรศน สวนประกอบ
สัณฐานวิทยา หนาที่ และการทํางานของโครงสรางภายในเซลล ในเนื้อเยื่อ และในอวัยวะของสัตว
เลี้ยง การจําแนกชนิดเซลล และโครงสรางตางๆ ที่เปนองคประกอบในอวัยวะของสัตวเลีย้ ง กลอง
จุลทรรศน และการเตรียมเนื้อเยื่อสัตวเพือ่ ศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
501222 จุลกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย II (Veterinary Histology II)
3(2-3)
พื้นฐาน : 501221

สวนประกอบในระดับจุลกายวิภาค สัณฐานวิทยา หนาที่และการทํางานของโครงสราง
ตางๆ ในอวัยวะของระบบรางกายของสัตวเลีย้ ง การจําแนกชนิดเซลล เนื้อเยื่อและโครงสรางตางๆ ที่
เปนองคประกอบในอวัยวะของสัตวเลี้ยง
501231 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย (Veterinary Embryology)
3(2-3)
พื้นฐาน : 501111
การสรางเซลลสืบพันธุของสัตว การปฏิสนธิ การเจริญในระยะแรกของลูกสัตว และการ
เจริญของอวัยวะระบบตาง ๆ ความแตกตางของรกเปรียบเทียบในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม การเกิดความ
พิการที่มีนัยสําคัญทางคลินกิ และพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีชวี ภาพของลูกสัตว
501635 ปฏิสัมพันธระหวางแมและตัวออนเชิงคลินิกในสัตวเลี้ยง
1(1-0)
(Clinical Maternal-Fetal Interaction in Domestic Animals)
พื้นฐาน : 501231
การฝงตัวของตัวออน การรับรูของแมตวั ออนขณะตั้งทอง การสรางรก รกและหนาที่
ของรกแบบตอมไรทอ เซลลภูมิคุมกันของแมและการอยูรอดของตัวออน การตอบสนองทางภูมิคุมกัน
ของแมขณะตัง้ ทอง
2(0-4)
501698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
การศึกษาคนควาทางกายวิภาคศาสตร และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

สาขาวิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา (502xxx)
502411 โภชนศาสตรคลินิกสัตวใหญ (Large Animal Clinical Nutrition)
1(1-0)
พื้นฐาน : 506341
หลักโภชนคลินิกสัตวใหญ ความตองการสารอาหารและการจัดการโภชนาการที่
สัมพันธกับสุขภาพ การสืบพันธ และผลผลิตในโค แพะ แกะ และมา
502412 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรโค (Bovine Medicine and Surgery)
3(3-0)
พื้นฐาน : 504312
โรคทางระบบและโรคติดเชือ้ ที่สําคัญในโค สาเหตุ พยาธิกําเนิด ระบาดวิทยา อาการ
ทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การควบคุมและปองกันโรค
1(0-3)
502413 ปฏิบัติการอายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวใหญ
(Practice in Large Animal Medicine and Surgery)
พื้นฐาน : 504312 และ 506313
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในสัตว
ใหญ
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502421 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรมา(Equine Medicine and Surgery)
3(3-0)
พื้นฐาน : 501213 และ 504312
การจัดการและดูแลสุขภาพ การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา การปองกันและควบคุมโรค
สําคัญของมาดวยเทคนิคทางอายุรกรรม และศัลยกรรม
502511 เธอริโอจีโนโลยีสัตวใหญ (Large Animal Theriogenology)
2(2-0)
พื้นฐาน : 502413
สรีรวิทยาและวิทยาตอมไรทอประยุกตของระบบสืบพันธุ เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุ ความสมบูรณพันธุ และปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอความสมบูรณพันธุของสัตวตวั ผูและตัวเมีย การ
ตรวจทางคลินิกระบบสืบพันธุในสัตวใหญ
502512 ปฏิบัติการเธอริโอจีโนโลยีสัตวใหญ
1(0-3)
(Practice in Large Animal Theriogenology)
พื้นฐาน : 502413
ปฏิบตั ิและแสดงตัวอยางเกีย่ วกับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางเธอริโอจี
โนโลยีสัตวใหญ
502513 เวชศาสตรการผลิตโค I (Bovine Production Medicine I)
2(2-0)
พื้นฐาน : 502411 และ 502412
โรคความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมของโค สาเหตุ พยาธิกําเนิด อาการทางคลินกิ การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุมโรค ระบบการผลิตในฟารมโคเนื้อและโคนม ปญหา
ทางดานการจัดการที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต
502514 เวชศาสตรการผลิตโค II (Bovine Production Medicine II)
2(2-0)
พื้นฐาน : 502513
การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟารมโคนม ปจจัยดานโภชนาการ และการจัดการ
ฟารมในแตละระยะของวงจรการผลิตโคทีส่ ัมพันธกับสุขภาพเตานม ความไมสมบูรณพันธุ ผลผลิต
น้ํานมต่ํา และสุขภาพกีบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ และการแกปญ
 หา
การจัดการผลิตในฟารมโคนม
2(2-0)
502531 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวปาและสัตวสวนสัตว
(Wildlife and Zoo Animal Medicine and Surgery)
พื้นฐาน : 504312
หลักเวชศาสตรการปองกันและการจัดการสัตวสวนสัตว โรค สาเหตุ ระบาดวิทยา
พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิภ การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การปองกัน
และควบคุม โภชนศาสตร กฎหมายและจรรยาบรรณดานสัตวปาและสัตวสวนสัตว
502571 การทําฟารมสัตวปา (Wildlife Farming)
2(2-0)
พื้นฐาน : 502413
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การทําฟารมสัตวปาเชิงพาณิชย กวาง นกกระจอกเทศ จระเข และนก ชีววิทยา
กฎหมาย ขอกําหนด และจรรยาบรรณ การดูแลสุขภาพ การจัดการฟารม และการตลาดในการทําฟารม
สัตวปา มีการศึกษานอกสถานที่
502572 การจัดการสุขภาพฝูงแพะและแกะ
2(1-3)
(Sheep and Goat Herd Health Management)
พื้นฐาน : 502411
การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟารมแพะและแกะ ปญหาโรคและความผิดปกติที่
สําคัญที่เกิดกับแพะและแกะ สาเหตุ พยาธิกําเนิด อาการ การวินจิ ฉัย การรักษา การปองกันและ
ควบคุมโรค
502573 เทคโนโลยีทางการสืบพันธุในสัตว
2(2-0)
(Reproductive Technologies in Animals)
หลักการของเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ การประยุกตเทคโนโลยีสําหรับการสืบพันธุใน
สัตว ความผิดปกติของลูกหลานสัตวเปนผลจากการใชเทคโนโลยี
502681 คลินิกปฏิบัติทางสัตวใหญ (Clinical Practice in Large Animals)
6(0-12)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุมโรคทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรม และเธอริโอจีโนโลยี ในสัตวใหญและสัตวปา
502685 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางสัตวใหญ
3(0-6)
(Special Clinical Practice in Large Animals)
ปฏิบตั ิการทางคลินิกเฉพาะทางสัตวใหญ การปฏิบตั ิมุงเนนเพื่อฝกฝนใหมีความ
ชํานาญเฉพาะดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และเธอริโอจีโนโลยี
502698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
ศึกษาคนควาทางเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา ในระดับปริญญาตรี เรียบเรียงและเขียนเปนรายงาน

สาขาวิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว (503xxx)
503411 หลักการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟารมปศุสัตว
2(2-0)
(Principles of Health and Production Management)
พื้นฐาน : 504312 , 505312 และ 506314
หลักการจัดการระบบการผลิตในฟารม ความสําคัญของการจัดการในฟารมในการใช
ระบบสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลและการบริหารฟารมปศุสัตว
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503511 หลักอายุรศาสตรและศัลยกรรมศาสตรสัตวเศรษฐกิจ
2(1-3)
(Principles of Farm Animal Medicine and Surgery)
พื้นฐาน : 503411
หลักความรูใ นการตรวจทางคลินิกและการวินิจฉัยโรคในสัตวเศรษฐกิจ การซักประวัติ
การทําวิสัญญี และการเก็บตัวอยางเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
503512 ปฏิบัติการทางคลินิกในสัตวเศรษฐกิจ
2(0-6)
(Clinical Laboratory in Farm Animal)
พื้นฐาน : 503511
ปฏิบตั ิการตรวจ วินิจฉัย การรักษาและการชันสูตรซากในสัตวเศรษฐกิจ
503521 โรคสุกร I (Diseases of Swine I)
2(2-0)
พื้นฐาน : 503411
หลักการจัดการสุขภาพสุกรในระดับฟารม การเฝาระวัง การปองกันและการรักษา การ
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ สรีรวิทยาของระบบตางๆ ในสุกร การผสมเทียม และโรคที่ติดตอทางการ
ผสมพันธุ
503522 โรคสุกร II (Diseases of Swine II)
2(2-0)
พื้นฐาน : 503511 and 503521
การใชยาปฏิชวี นะและวัคซีนในการรักษาและปองกันโรคสุกร โรคระบาด และโรคใน
สวนของสาเหตุพยาธิกําเนิด การวินิจฉัย การปองกันและการรักษาทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรมในแม
สุกร สุกรดูดนม สุกรอนุบาล และสุกรขุน
503531 โรคสัตวปก I (Diseases of Poultry I)
2(2-0)
พื้นฐาน : 503411
หลักอายุรศาสตร และการจัดการสุขภาพสัตวปกในระดับฟารม การเฝาระวัง การ
ปองกันและรักษา การเก็บตัวอยางและการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ และวิทยาภูมิคุมกันและการใช
วัคซีนในสัตวปก
503532 โรคสัตวปก II (Diseases of Poultry II)
2(2-0)
พื้นฐาน : 503511 และ 503531
โรคจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรตัวซัว เชื้อรา สาเหตุ พยาธิกําเนิด การวินิจฉัย การ
ปองกันและรักษา การใชยาปฏิชีวนะและวัคซีน ในการปองกันและรักษาโรคในสัตวปก การเปนพิษจาก
สารพิษของเชือ้ ราและโรคอุบัตใิ หม
503541 โรคสัตวน้ํา I (Diseases of Aquatic Animals I)
2(2-0)
พื้นฐาน : 503411
โรคของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ สาเหตุของโรค ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด อาการ การ
วินิจฉัย การควบคุม การปองกันและรักษา
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503542 โรคสัตวน้ํา II (Diseases of Aquatic Animals II)
2(2-0)
พื้นฐาน : 503511 และ 503541
โรคของกุงและสัตวน้ําอื่นๆ โดยพิจารณาถึงอื่นๆ สาเหตุของโรค ระบาดวิทยา พยาธิ
กําเนิด อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัยโรค การควบคุม การปองกันและรักษา
503571 การจัดการสุขภาพและผลผลิตในสุกร
2(2-0)
(Swine Herd Health and Production Management)
พื้นฐาน : 503511 และ 503521
ระบบการผลิตในฟารมสุกร นิยามของฟารมที่มีประสิทธิภาพ การผลิตสูงสุด
ความหมายของดัชนีการผลิต การใชระบบสารสนเทศเพื่อเฝาระวังปญหา และการวิเคราะหหาสาเหตุ
แหงปญหา วิธีการใหบริการทางสัตวแพทยแกฟารมสุกร การควบคุมปองกันโรค การวางโปรแกรมยา
และวัคซีนในระดับฝูง
503681 คลินิกปฏิบัติทางสัตวเศรษฐกิจ (Clinical Practice in Farm Animal)
6(0-12)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา เวชศาสตรปองกันโรคในสัตว
เศรษฐกิจโดยเนนสุกร สัตวปก และสัตวนา้ํ
3(0-6)
503685 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางสัตวเศรษฐกิจ
(Special Clinical Practice in Farm Animals)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิการทางคลินิกเฉพาะทางสัตวเศรษฐกิจ การปฏิบตั ิมุงเนนเพื่อฝกฝนใหมีความ
ชํานาญเฉพาะดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และเธอริโอจีโนโลยี
503698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาและคนควาทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและสูติกรรม ในสัตวเศรษฐกิจ ในระดับ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

สาขาวิชาพยาธิวทิ ยา (504xxx)
504311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแทพย (General Veterinary Pathololgy)
4(3-3)
พื้นฐาน : 501221
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลลเนื้อเยื่อ และอวัยวะตางๆ ของเซลล พยาธิ
วิทยาทัว่ ไปของเนื้องอก
504312 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย (Special Veterinary Pathology)
4(3-3)
พื้นฐาน : 504311
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พยาธิสภาพของอวัยวะในระบบตางๆ วิธแี ละเทคนิคการผาซาก และตรวจซากสัตว
เพื่อชันสูตรโรค
504411 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย (Veterinary Clinical Pathology)
4(3-3)
พื้นฐาน : 504312
การตรวจพยาธิสภาพของเลือก ปสสาวะ อุจจาระ เซรุม น้ําไขสันหลังและอื่นๆ เพื่อ
วินิจฉัยโรค
504511 เทคโนโลยีชีวภาพในการวินิจฉัยโรค
2(2-0)
(Biotechnology for Animal Diseases Diagnosis)
พื้นฐาน : 504411
ทฤษฎีดานเทคโนโลยีชีวิภาพและการปรับประยุกตใชประโยชนจากเทคนิค ความรู
ดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชนในการวินิจฉัยโรคสัตว
504681 คลินิกปฏิบัติทางการผาซากและวินิจฉัยโรค I
1(0-3)
(Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic Pathology I)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 61
ฝกปฏิบตั ิการผาซากวินิจฉัยพยาธิสภาพดวยตาเปลา การตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของ
เนื้อเยื่อ การวิเคราะหแปลผลจากประวัติการปวย การรักษา และการตรวจทางหองปฏิบตั ิการตางๆ เพื่อ
สรุปผลเขียนเปนรายงานวินิจฉัยชันสูตรโรค โดยเนนในกลุมโรคของสัตวเลีย้ ง สัตวปก สัตวทดลองและ
สัตวน้ํา
504682 คลินิกปฏิบัติทางการผาซากและวิฉัยโรค II
1(0-3)
(Clinical Practice in Necropsy and Diagnostic Pathology II)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 61
ฝกปฏิบตั ิการผาซาก วินิจฉัยพยาธิสภาพดวยตาเปลา การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
ของเนื้อเยื่อ การวิเคราะหแปลผลจากประวัติการปวย การรักษา และการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารตางๆ
เพื่อสรุปผลเขียนเปนรายงานวินิจฉัยชันสูตรโรค โดยเนนในกลุมโรคของปศุสัตวซึ่งมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ
504698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาคนควาทางพยาธิวทิ ยาในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
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สาขาวิชาเภสัชวิทยา (505xxx)
505311 เภสัชวิทยาทั่วไป (General Pharmacology)
4(3-3)
พื้นฐาน : 506222
สมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยาในสัตว กลไกการออกฤทธิข์ องยา หลักการใชยา
การเขียนใบสัง่ ยาและการปรุงยา กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับเกีย่ วกับอาหารสัตวและการใหยาใน
สัตวและเคมีบาํ บัด
505312 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย (Veterinary Pharmacology)
4(3-3)
พื้นฐาน : 505311
การออกฤทธิข์ องยาตอระบบตางๆ ในสัตว ฮอรโมน วิตามิน อาหารเสริมและสารเรง
การเจริญเติบโต
505313 พิษวิทยาทางสัตวแพทย (Veterinary Toxicology)
2(2-0)
พื้นฐาน : 506211
หลักพิษวิทยาในสัตว แหลงที่มาและสมบัติของสารพิษ กลไกการออกฤทธิ์ และอาการ
ทางคลินิกของการเปนพิษ การตรวจวินิจฉัย การปองกันและรักษาโดยใชยาแกพษิ ในสัตว
505514 เภสัชวิทยาทางคลินิก (Clinical Pharmacology)
2(2-0)
พื้นฐาน : 505312
แนวคิดทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับการใชยาเฉพาะระบบในการบําบัดรักษา ฤทธิ์
ขางเคียงของยา วิธีการปองกันและแกไขทางคลินิก การเลือกใชยาตอโรคหัวใจ การใชยาระงับอาการ
เจ็บปวดในสัตว กลุมยาตางๆ ที่มีการใชในสัตวแตละชนิดโดยเฉพาะ กลุมยาที่ใชในสัตวน้ํา รวมทั้งการ
ใชสมุนไพรในสัตว
505698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาคนควาทางเภสัชวิทยา และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

สาขาวิชาสรีรวิทยา (506xxx)
506211 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย I (Veterinary Physiology I)
3(2-3)
พื้นฐาน : 501111
หนาที่การทํางานของเซลล และโมเลกุล ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อและกระดูก
และโลหิตวิทยา
506212 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย II (Veterinary Physiology II)
2(1-3)
พื้นฐาน : 506211
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หนาที่ในการทํางานของระบบหัวใจรวมหลอดเลือดและระบบหายใจ
506221 ชีวเคมีทางสัตวแพทย I (Veterinary Biochemistry I)
3(2-3)
พื้นฐาน : 403221 และ 403222
หลักการของสภาพกรด-ดาง และระบบบัฟเฟอรของรางกาย โครงสรางทางเคมี และ
หนาที่ของโมเลกุลชีวภาพ เอนไซม วิตามินและฮอรโมน หลักพื้นฐานของเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อการ
ตรวจและวินิจฉัยโรค
506222 ชีวเคมีทางสัตวแพทย II (Veterinary Biochemistry II)
2(2-0)
พื้นฐาน : 506221 และใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําวิชา
เมแทบอลิซึมของโมเลกุลชีวภาพและการควบคุม การถายแบบ ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ
และการถอดรหัสโปรตีน การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีน หลักเบื้องตนทาง
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม การประยุกตสารพันธุกรรมทางสัตวแพทย
506232 หลักการขี่มาเบื้องตนและการปฏิบัติบํารุง
1(0-3)
(Principles of Basic Equitation and Equine Care)
อุปกรณเครื่องใชในมาและวิธีการใชงาน ฝกวิธีการทําความสะอาด ปฏิบตั ิบํารุงและ
ดูแลมา การเขาหามา การบังคับและการขี่มาเบื้องตน เพื่อการออกกําลังอยางถูกวิธี ปญหาสุขภาพใน
มาและการบําบัดบํารุงขั้นพืน้ ฐาน
506313 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย III (Veterinary Physiology III)
3(2-3)
พื้นฐาน : 506212 และ 506221
หนาที่การทํางานของระบบไต สมดุลกรด-ดาง และระบบยอยอาหาร
506314 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย IV (Veterinary Physiology IV)
3(2-3)
พื้นฐาน : 506222 และ 506313
หนาที่การทํางานของระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ สรีรวิทยาฮอรโมน การ
ควบคุมอุณหภูมิรางกาย สภาวะเครียด และสภาวะช็อค
506331 พฤติกรรมและการบังคับสัตว (Animal Behavior and Restraint)
2(1-3)
พื้นฐาน : 015221
พฤติกรรมและธรรมชาติของสัตวเลี้ยง วิธกี ารเขาหา และการบังคับสัตว
506341 โภชนสมดุลและการเกิดโรคในสัตว
4(3-3)
(Nutritional Balance and Animal Disease Development)
พื้นฐาน : 506222 และ 506313
แหลง คุณคา และความสําคัญของโภชนะและวัตถุประกอบอาหารสัตว หลักพื้นฐาน
การคํานวณและการปรับสมดุลอาหารตามความตองการในสรีรสภาพตางๆ กลไกการเกิดปญหา
สุขภาพในสภาวะขาดสมดุล ผลกระทบ การวิเคราะห วินิจฉัย และการแกปญหา
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506414 การแปรชีวสัญญาณขั้นพื้นฐาน (Basic Signal Transduction)
2(2-0)
พื้นฐาน : 402313, 402411, 402451, 423251, 423351, 506222 หรือ 506314
กลไก และสวนประกอบพื้นฐานของการเปลี่ยนแปรสัญญาณระดับโมเลกุล และระดับ
เซลล ตัวรับสัญญาณ โปรตีนจี ตัวนําสัญญาณที่สอง ปฏิกิริยาการเติมฟอสเฟตของโปรตีน การดัดแปร
โปรตีนหลังการสังเคราะห การควบคุมการแสดงออกระดับยีน
506497 สัมมนา (Seminar)
1
พื้นฐาน : 506313 และ 506222
การนําเสนอและอภิปรายเรื่องที่นาสนใจทางสรีรวิทยาในระดับปริญญาตรี
506642 โภชนศาสตรทางคลินิกสุนัขและแมว (Canine and Feline Clinical Nutrition) 2(2-0)
พื้นฐาน : 506341
หลักโภชนศาสตรคลินิกในสุนัขและแมว วัตถุดิบอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
สําหรับสัตวปกติและสัตวปว ย ความตองการโภชนะตามสรีรสภาพ การจัดการทางโภชนการในสัตว
ปวยเฉพาะโรค หรือสภาวะผิดปกติของระบบการทํางานของรางกาย
506698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาคนควาทางสรีรวิทยา ในระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

สาขาวิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง (507xxx)
507411 หลักอายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวเล็ก
3(2-3)
(Principles of Small Animal Medicine and Surgery)
พื้นฐาน : 504312, 505312 และ 506313
การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิกอยางเปนระบบ การซักประวัติ การตรวจทางคลินกิ
และเทคนิคการบันทึกขอมูล การฝกปฏิบตั ิการทําศัลยกรรมพื้นฐาน และการวางยาสลบในสัตวเล็ก
507412 รังสีวิทยาและอัลตราซาวดทางสัตวแพทย
2(1-3)
(Veterinary Radiology and Ultrasound)
พื้นฐาน : 501213 และ 504312
การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิกดวยภาพถายรังสีและอัลตราซาวด การใชเครื่องถาย
ภาพรังสีและอัลตราซาวด
507413 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวเล็ก I
2(2-0)
(Small Animal Medicine and Surgery I)
พื้นฐาน : 504312, 505312, 508231, และ 508321
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคทางผิวหนัง โลหิต ภูมิคุมกัน และเนื้องอกในสัตวเล็ก
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507414 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวเล็ก II
1(1-0)
(Small Animal Medicine and Surgery II)
พื้นฐาน : 504411, 507411 และ 507412
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคตาและระบบประสาทในสัตวเล็ก
507415 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวเล็ก III
2(2-0)
(Small Animal Medicine and Surgery III)
พื้นฐาน : 504411, 507411 และ 507412
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
สัตวเล็ก
507416 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวเล็ก IV
3(3-0)
(Small Animal Medicine and Surgery IV)
พื้นฐาน : 504411, 507411 และ 507412
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาในโรคทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะ และตอมไรทอ
ในสัตวเล็ก
507417 เธอริโอจีโนโลยีสตั วเล็ก (Small Animal Theriogenology)
2(2-0)
พื้นฐาน : 504411, 507411, 507412 และ 507413
ระบบสืบพันธุเ พศเมียและเพศผูของสุนัขและแมว วัยเจริญพันธุ การทําหนาที่ของรังไข
และลูกอัณฑะ ฮอรโมน วงรอบการเปนสัด การจัดการการผสมพันธุ การตั้งทอง การคลอดลูก ความ
ผิดปกติหลังคลอด การดูแลลูกสัตวแรกคลอด ความไมสมบูรณพันธุ โรคและความผิดปกติของระบบ
สืบพันธุ
507418 ปฏิบัติการทางคลินิกสัตวเล็ก (Clinical Laboratory in Small Animals)
1(0-3)
พื้นฐาน : 504411, 507411 และ 507412
ปฏิบตั ิการทางอายุรกรรม ศัลยกรรม เธอริโอจีโนโลยี การวิเคราะหและการแปลผล
ภาพถายรังสี และสัมมนาทางคลินิกในสัตวเล็ก
507511 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวเล็ก V
2(2-0)
(Small Animal Medicine and Surgery V)
พื้นฐาน : 504411, 507411 และ 507412
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางออรโธปดิกส และทันตกรรมในสัตวเล็ก
2(2-0)
507512 อายุรศาสตรและศัลยศาสตรสัตวเล็ก VI
(Small Animal Medicine and Surgery VI)
พื้นฐาน : 504411, 507411 และ 507412
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โรคติดเชื้อในสัตวเล็กที่เกิดจาก ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว ริกเกตเซียและเชื้อรา
วิทยาการระบาด พยาธิกําเนิด และการตอบสนองทางภูมิคุมกัน อาการทางคลินกิ การวินิจฉัย การ
รักษาและการปองกันโรค
507513 จริยธรรมทางสัตวแพทย (Veterinary Ethics)
1(1-0)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 5
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงานของสัตวแพทย ความสัมพันธระหวางสัตวแพทย เจาของ
สัตว และความรับผิดชอบตอวิชาชีพสัตวแพทย
507521 การจัดการสุขภาพสัตวเล็ก (Small Animal Health Management)
2(2-0)
พื้นฐาน : 507417 และ 507512
พันธุ พฤติกรรม และการฝก โภชนาการและการจัดการสุขภาพ การปองกันโรคระดับ
ฟารม การจัดการธุรกิจสัตวเลี้ยง
507681 คลินิกปฏิบัติทางสัตวเล็ก I (Clinical Practice in Small Animal I)
4(0-8)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การปองกันโรคทางอายุรกรรมในสัตว
เล็ก
507682 คลินิกปฏิบัติทางสัตวเล็ก II (Clinical Practice in Small Animal II)
4(0-8)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การปองกันโรคทางศัลยกรรม รังสี
กรรมและอัลตราซาวดในสัตวเล็ก
507683 คลินิกปฏิบัติทางสัตวเล็ก III (Clinical Practice in Small Animal III)
2(0-4)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิการตรวจทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การปองกันโรคทางเธอริโอจีโนโลยีใน
สัตวเล็ก
507685 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางสัตวเล็ก (Special Clinical Practice in Small Animals) 3(0-6)
พื้นฐาน : 507681, 507682 และ 507683
ปฏิบตั ิการทางคลินิกเฉพาะทางสัตวเล็ก การปฏิบตั ิมุงเนนเพื่อฝกฝนใหมีความชํานาญ
เฉพาะดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และ เธอริโอจีโนโลยี
507698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาคนควาทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและสูติกรรมในสัตวเลี้ยง ในระดับปริญญา
ตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
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สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ ุมกัน (508xxx)
508211 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางคลินิก (Laboratory in Clinical Microbiology)
1(0-2)
พื้นฐาน : 501221
ปฏิบตั ิการทางจุลชีววิทยา รูปรางลักษณะของจุลินทรีย การเจริญเติบโต และเมแทบอ
ลิซึม วิธีการเพาะเลี้ยงและการแยกจุลินทรียทางคลินกิ การเตรียมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย การเก็บ
ตัวอยาง การทดสอบความไวของยาตานจุลินทรีย และการควบคุมการปนเปอนของจุลินทรีย
508241 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย (Veterinary Immunology)
3(2-3)
พื้นฐาน : 501221
พื้นฐานและกลไกการทํางานของเซลลภายใตระบบภูมิคุมกัน ความสัมพันธระหวาง
แอนติเจนและแอนติบอดี กลไกการสรางภูมิคุมกัน การตอบสนองของระบบภูมิคมุ กันตอการติดเชื้อ
การผลิตและการใชวคั ซีนทางสัตวแพทย
508311 วิทยาแบคทีเรียและเชื้อราทางสัตวแพทย
4(3-3)
(Veterinary Bacteriology and Mycology)
พื้นฐาน : 508211
แบคทีเรียและเชื้อราที่กอโรคในสัตว ความรุนแรงและพยาธิกําเนิด การวินิจฉัยเชือ้
จุลินทรีย การควบคุมและปองกันการแพรกระจายเชื้อจุลินทรียกอโรค
3(2-3)
508331 ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย (Veterinary Virology)
พื้นฐาน : 508311
สมบัติโดยทัว่ ไปของไวรัส สัณฐานวิทยา สวนประกอบทางเคมี การจําแนก การเพิ่ม
จํานวน การเพาะเลี้ยง พยาธิกําเนิด การติดตอ การวินิจฉัย โรคติดเชื้อไวรัสในสัตว และโรครับจากสัตว
508681 คลินิกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา I
1(0-3)
(Clinical Practice in Microbiology I)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิงานทางคลินิกในดานการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชือ้ ราในสัตว
508682 คลินิกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา II (Clinical Practice in Microbiology II)
1(0-3)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิงานทางคลินิกในดานการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสในสัตวในหองปฏิบัติการ
และวิทยาภูมคิ ุมกันทางคลินิก
508698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาคนควาทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกันและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
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สาขาวิชาปรสิตวิทยา (509xxx)
509211 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย (Veterinary Helminthology)
4(3-3)
พื้นฐาน : 423113
หนอนพยาธิทมี่ ีความสําคัญทางดานสัตวแพทย รูปรางลักษณะ ชีพจักร ความรายแรง
ระบาดวิทยา การรักษา ตลอดจนการปองกันและการควบคุม
509321 กีฏวิทยาทางสัตวแพทย (Veterinary Entomology)
2(1-3)
พื้นฐาน : 423113
สัตวขาปลองที่มีความสําคัญทางดานสัตวแพทย อนุกรมวิธาน วงชีพ พยาธิกําเนิด
ระบาดวิทยา การรักษา ตลอดจนการปองกันและควบคุม
509331 วิทยาโปรโตซัวทางสัตวแพทย (Veterinary Protozoology)
2(1-2)
พื้นฐาน : 423113
โปรโตซัวสําคัญทางสัตวแพทย โครงสรางและอวัยวะเซลลของโปรโตซัว การจําแนก
วงชีพ พยาธิกําเนิด ระบาดวิทยา การรักษา การปองกันและควบคุม
509698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาคนควาทางปรสิตวิทยา และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจฉัย
(510xxx)
510411 สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร (Veterinary Public Health)
2(2-0)
พื้นฐาน : 505312 และ 508311
บทบาทและหนาที่สัตวแพทยสาธารณสุขตอการใหบริการแกประชาชน ใหปลอดภัย
จากโรคที่อาจจะนํามาสูคน หรือจากสารเคมีที่ตกคางในเนื้อสัตว ควบคุมผลิตภัณฑจากสัตวใหมีความ
ปลอดภัยตอผูบ ริโภค เขาใจขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยง การวางแผนการเก็บขอมูลและการ
วิเคราะห การเก็บขอมูล การเก็บตัวอยาง และการควบคุมปองกันปญหาทางสัตวแพทยสาธารณสุข
ตลอดจนการขจัดปญหาที่เกิดขึ้น
510421 ชีวสถิติในงานวิจยั ทางสัตวแพทย (Biostatistics in Veterinary Research) 2(2-0)
แนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยและชีวสถิตใิ นการศึกษาทางสัตวแพทย ชนิดของขอมูล การ
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จัดการขอมูล สถิติพรรณนา การสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน ชวงของความเชื่อมั่น การเลือกใช
สถิตทิ ี่เหมาะสม การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย และการประเมินการวิเคราะหทางสถิติใน
งานวิจัยทางสัตวแพทย
510422 ระบาดวิทยาและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย
2(2-0)
(Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine)
พื้นฐาน : 510421
แนวคิดทางระบาดวิทยา ปจจัยกอโรค รูปแบบของโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา วิเคราะหและศึกษาทดลอง การประเมินความเสี่ยง การทดสอบคัดเบื้องแรก
การสอบสวนการระบาด มาตรการและแนวปฏิบัตใิ นการปองกันและควบคุมโรค
510511 กฎระเบียบและการคุมครองสิง่ แวดลอมทางสัตวแพทยศาสตร
1(1-0)
(Regulations and Environmental Protection in Veterinary Medicine)
พื้นฐาน : 510411
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานสัตวแพทย รวมถึงการอนุรกั ษ
สภาวะแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับสัตว
510512 การกําจัดกากของเสียอันตราย วัตถุมีพิษทางสัตวแพทย
2(2-0)
และผลพลอยไดจากสัตว
(Veterinary Hazardous Substance, and Toxic Waste and
Animal By-products Management)
พื้นฐาน : 510451
คําจํากัดความ ลักษณะเฉพาะ การระบุกากของเสียอันตราย การจัดการกากของเสีย
อันตรายทางสัตวแพทย การเก็บกัก การจัดสง การเผา การฝงกลบ การจัดการผลพลอยไดจากสัตว
กาซชีวภาพ การพาสเจอรไรสผลพลอยไดจากสัตว ระบบการบําบัดน้ําเสียในโรงฆาสัตว แผนสํารอง
การประเมินความเสี่ยงทางพิษวิทยาสิ่งแวดลอม และองคการมาตรฐานสากล
510531 สุขศาสตรอาหารและน้ํานม (Food and Milk Hygiene)
3(2-3)
พื้นฐาน : 510411
สุขศาสตรอาหารที่ไดมาจากสัตวและน้ํานม การผลิต แปรรูป และถนอมอาหารเหลานั้น
โรคและโทษทีเ่ กิดจากอาหารเปนพิษหรืออาหารติดเชื้อ การตรวจวินจิ ฉัยอาหาร การตรวจจุลชีพและ
สารพิษตกคาง
510532 สุขศาสตรเนื้อสัตวและการตรวจเนื้อ (Meat Hygiene and Inspection)
2(2-0)
พื้นฐาน : 503521, 503531 และ 510411
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของสัตวซึ่งเปนอาหารของมนุษย โครงสรางของรางกายสัตวและตอมน้ําเหลืองของสัตว การเปลี่ยนแปลงและการเกิดการเนาเปอยของ
เนื้อสัตว โรคสัตวที่มีความจําเปนตองควบคุมและตรวจเปนพิเศษ มาตรการพักสัตวกอนทําการฆา
หลักเกณฑการตรวจสัตวกอนฆา วิธีการฆา การตรวจซากสัตวและผลิตภัณฑ การพิจารณากําหนด
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มาตรการและมาตรฐานของซาก การตัดแตงซากสัตว และระบบสุขาภิบาลภายในโรงงานฆาสัตว
โรงงานผลิตอาหาร หลักการผลิตและควบคุมอาหารที่ทํามาจากเนื้อสัตว
510533 การตรวจประเมินระบบสุขอนามัยอาหาร (Food Hygiene System Auditing) 2(2-0)
พื้นฐาน : 510531
การตรวจประเมินระบบสุขศาสตรอาหาร ขอบังคับสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ระบบ
วิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤตและการตรวจประเมินโรงงาน การออกแบบโรงงานและการผลิต
การตรวจประเมินวัตถุดิบ อุปกรณและเครื่องจักรกลในการแปรรูปอาหาร มาตรฐานสุขศาสตรสว น
บุคคล การควบคุมสัตวรังควานเชิงปองกัน ระบบการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค การตรวจประเมิน
การควบคุมระบบการจัดการ
510541 โรคติดตอระหวางสัตวและคน (Zoonoses)
2(2-0)
พื้นฐาน : 510411
การจําแนกประเภทและชีพจักรของโรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคสัตวสูคนที่มีผล
กระทบตอสุขภาพของมนุษยและกอใหเกิดปญหาสาธารณสุขมูลฐาน หลักเกณฑการเก็บตัวอยาง การ
ตรวจวิเคราะห วินิจฉัย การบําบัดรักษา การควบคุมปองกัน และการขจัดโรคสัตวสูคนในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศ
2(2-0)
510591 ระเบียบวิธวี ิจัยพื้นฐานทางสัตวแพทย
(Basic Research Methods in Veterinary Medicine)
พื้นฐาน : 510421
หลักและระเบียบวิธวี ิจัยทางสัตวแพทย การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหตีความขอมูล
การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน การเสนอผลการวิจัย การเลือกใชสตั วทดลอง หลักปฏิบตั ิ
ที่ดีในหองปฏิบัติการ และการประเมินคุณคาของงานวิจัย
510681 คลินิกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุขและระบาดวิทยา
2(0-4)
(Clinical Practice in Veterinary Public Health and Epidemiology)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
การประยุกตระบาดวิทยาและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย การปฏิบตั ิภาคสนาม
การออกแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การเก็บรวบรวมและการจัดการขอมูล การชักตัวอยาง การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรทางระบาดวิทยาและสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล การแปลผล การรายงานและ
การนําเสนอตัวงานทางระบาดวิทยา
1(0-2)
510682 คลินิกปฏิบัติสุขศาสตรเนื้อสัตวและการตรวจเนื้อ
(Clinical Practice in Meat Hygiene and Inspection)
พื้นฐาน : นิสิตชั้นปที่ 6
ปฏิบตั ิการทางคลินิกดานสัตวแพทยสาธารณสุขและงานดานสุขศาสตรโรงฆาสัตว
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การตรวจ การวิเคราะห และแกปญหาในการควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว
510685 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
3(0-6)
(Special Clinical Practice in Veterinary Public Health)
การปฏิบตั ิงานทางคลินิกเฉพาะทางดานสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร สําหรับนิสิตชั้น
ปที่ 6 โดยเฉพาะการตรวจเนื้อ สุขศาสตรอาหาร สุขศาสตรน้ํานม และการเฝาระวังโรค
510698 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาคนควาทางสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร ในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
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