คําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

520131* การจัดการพฤติกรรมและการฝกสุนัขเบื้องตน
3(3 - 0)
(Basic Dog Behavior Management and Training)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสุนขั การดูแลสุขภาพและการจัดการ จิตวิทยาและพฤติกรรมของสุนัข
แนวทางการแกไขปญหาทางพฤติกรรม การฝกสุขลักษณะนิสยั ของสุนัข และการฝกสุนัขใหเชื่อฟงคําสั่ง
เบื้องตนการฝกสุนัขในขั้นสูง
Basic knowledge about dog, health care and management, psychology and behaviors of
dog, solving undesirable behaviors of dog, training dog for good behaviors and for basic commands,
advanced dog training.
520211** เทคนิคการเตรียมชิ้นเนื้อ
2(1-3)
(Histopathological Technique)
ขั้นตอนการเตรียมเนื้อเยื่อจากสัตว การเตรียมตัวอยางดวยวิธีการเยือกแข็ง
การเตรียมตัวอยางสําหรับศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน การยอมสีเนื้อเยื่อและการยอมสีพเิ ศษ
เทคนิคเบื้องตนทางอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี
Tissue preparation from animals, frozen section technique, tissue preparation for electron
microscopy, tissue staining and special staining, basic immunohistochemistry technique.
520231* กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาของสัตว I
3(2-3)
(Anatomy and Histology of Animal I)
วิชาพื้นฐาน : 423113
กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยา การกําเนิดของสัตว การศึกษาเซลล เนื้อเยื่อพืน้ ฐาน ระบบกระดูก
ระบบกลามเนือ้ ระบบประสาท และอวัยวะสัมผัสพิเศษของสัตว
Animal anatomy and histology, embryology, cytology, basic tissues, skeletal system, muscular
system, nervous system and special sense organs.
520232* กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยาของสัตว II
3(2-3)
(Anatomy and Histology of Animal II)
วิชาพื้นฐาน : 520231
กายวิภาคศาสตรและมิญชวิทยา การกําเนิดของสัตวและเนื้อเยื่ออวัยวะ โครงสรางและอวัยวะ
ของระบบภายในรางกายสัตว
Animal anatomy and histology, embryology, structures and organs of internal system.
* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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520233** สรีรวิทยาทัว่ ไปของสัตว
4(3-3)
(Elementary Animal Physiology)
หนาที่การทํางานของอวัยวะภายในของสัตว
Function of internal organs of animal.
520234* พฤติกรรมสัตวเบื้องตน
2(2-0)
(Basic Animal Behaviors)
พฤติกรรมปกติ และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของสัตว การวิเคราะหและการแกไขปญหา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
Normal and undesirable animal behaviors, analysis and solving undesirable behaviors.
520241* การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเบื้องตน
2(1-3)
(Basic Techniques in Analytical Laboratory)
พื้นฐานการเตรียมสารเคมีและสารละลายมาตรฐานสําหรับหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห เทคนิค
การตรวจวิเคราะหสารเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Basic of preparation for chemicals and standard solution for analytical laboratory, techniques of
qualitative and quantitative analysis.
4(3-3)
520242** ชีวเคมีทางสุขภาพสัตวเบื้องตน
(Basic Biochemistry for Animal Health)
วิชาพื้นฐาน : 403221
องคประกอบ คุณสมบัติ การสังเคราะห และโครงสรางทางเคมีของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
เกลือแร และวิตามิน การเปลีย่ นแปลงเมแทบอลิสม การนําไปใชในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว
Elements, properties, synthesis and chemical structure of carbohydrate, protein, lipid, mineral
and vitamin, metabolic changes and animal diagnostic applications.
520311** วิทยาหนอนพยาธิ
2(1-3)
(Helminthology)
วิชาพื้นฐาน : 423113
หนอนพยาธิภายในที่มีความสําคัญในสัตวเลี้ยงและสัตวนา้ํ รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต พยาธิ
กําเนิด อาการ การตอบสนองทางภูมิคุมกัน ระบาดวิทยา การตรวจวินจิ ฉัย การควบคุมและการปองกัน
Important internal helminths of domestic and aquatic animals, morphology, life cycle,
pathogenesis, signs, immune response, epidemiology, diagnosis, prevention and control.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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520312** ปรสิตภายนอกและโปรโตซัวที่เปนปรสิต
2 (1-3)
(External Parasites and Parasitic Protozoa)
วิชาพื้นฐาน : 423113
ปรสิตภายนอกและโปรโตซัวที่เปนปรสิตที่สําคัญของปศุสัตว สัตวเลี้ยง และสัตวน้ํา รูปราง
ลักษณะ ชีพจักร พยาธิกําเนิด วิทยาภูมิคุมกัน ความสัมพันธระหวางปรสิตกับโฮสต การปองกันและ
ควบคุม
Important external parasites and parasitic protozoa in livestock, domestic and aquatic animals,
morphology, life cycle, pathogenesis, immunology, host – parasite relationship, prevention
and control.
520313** หลักพยาธิวิทยา
3(2-3)
(Principles of Pathology)
ศัพทที่ใชทางพยาธิวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเซลลและเนื้อเยื่ออันเกิดจากการไดรับอันตราย
การปรับตัวของเซลล การสะสมเม็ดสีและแรธาตุ การรบกวนการไหลเวียนของเลือด การอักเสบและ
การซอมแซม โรคติดเชื้อ พยาธิสภาพจากการขาดสารอาหาร ภาวะการรบกวนการเจริญเติบโต มะเร็ง
การเก็บตัวอยางสงตรวจ และการผาซากสัตว
Pathological terminology, cells and tissue change due to injury, cell adaptation, pigmentation
and mineralization, circulatory disturbance, inflammation and healing, infectious diseases,
malnutrition pathology, growth disturbance, cancer, sample collections and necropsy techniques.
520314* โลหิตวิทยาของสัตว
2(1-3)
(Animal Hematology)
คําศัพททางโลหิตวิทยา เลือด การเก็บตัวอยางเลือด กําเนิดของเม็ดเลือด รูปรางลักษณะ
และหนาที่การทํางานของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว การตรวจความสมบูรณของเลือด ความผิดปกติ
และโรคที่เกี่ยวของของเม็ดเลือด การทําสเมียรเลือด ระบบการแข็งตัวของเลือดและโรคที่เกี่ยวของปรสิต
ในเม็ดเลือด เครื่องมือนับเซลลอัตโนมัติ โลหิตวิทยาของสัตว การควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ การ
เปลี่ยนถายเลือด
Hematological terminology, blood, blood collection, hematopoiesis, morphology and function
of red blood cell and white blood cell, complete blood count, hematologic disorders and relatedisease,
blood smear, coagulation system and related diseases, blood parasites, automated cell counter usage,
animal hematology, quality control, blood transfusion.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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520315* เคมีคลินิกของสัตว
2(1-3)
(Animal Clinical Chemistry)
การเปลี่ยนแปลงของสารน้ําภายในรางกายที่บงบอกถึงการทํางานของตับ ไต ตอมไรทอ
และกลามเนื้อ แกสในกระแสเลือดและสภาพสมดุล กรด-ดาง การทํางานของเอนไซม การตรวจ
อินทรียสารและอนินทรียสารในเลือดสัตว สารบงชี้มะเร็ง พิษวิทยา การควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ
Body fluid change that indicate function of liver, kidney, endocrine gland and muscle, blood gas
and acid base balance, enzyme activity, determination of organic and inorganic substances in animal blood
animal, tumor markers, toxicology, quality control in laboratory.
520316* เทคนิคเบื้องตนในการเพาะเลีย้ งเซลล
3(3-0)
(Basic Techniques in Cell Culture)
การเจริญเติบโตของเซลล วัฏจักรของเซลล พัฒนาการของเซลล หลักการในการเพาะเลี้ยงเซลล
ทักษะในการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ การทําใหปลอดเชื้อ การเลือกชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล
การเก็บรักษาเซลล
Cell growth, cell cycle, cell differentiation, principles of cell culture, practical skills in laboratory
instruments, disinfections, selection of culture media, storage of cells.
520317* ธนาคารเลือดของสัตว
3(3-0)
(Animal Blood Bank)
ความสําคัญของงานธนาคารเลือด การกําเนิดของเม็ดเลือด หมูเลือดทีม่ ีในสัตว อุปกรณที่ใชใน
งานธนาคารเลือดและการบํารุงรักษา การคัดเลือกสัตวเพือ่ บริจาคเลือด การเจาะเก็บเลือด การทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการธนาคารเลือด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการถายเลือด การใชเซลลตนกําเนิดเพื่อ
การรักษา ปญหาที่พบในงานธนาคารเลือด การควบคุมคุณภาพงานธนาคารเลือด ความปลอดภัย
และการจดบันทึก
Important of blood bank, hematopoiesis, blood groups in animal, instrument in blood bank
and maintenance, animal selection for blood donation, blood collection, laboratory testing in blood bank,
post transfusion reaction, stem cell therapy, problems in blood bank, quality control in blood bank,
safety and recording.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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520318** การจัดการดูแลสัตวทดลอง
3(3-0)
(Laboratory Animal Management)
จรรยาบรรณการใชสัตวทดลองและสวัสดิภาพสัตว การใชสัตวทดลองในงานทางวิทยาศาสตร
การผลิตสัตวทดลอง ระบบที่ใชในการเลี้ยงและการจัดการสัตวทดลอง อาหาร โรคที่พบใน
สัตวทดลอง การทําใหปลอดเชื้อ การติดตามสุขภาพสัตว การดูแลสุขภาพสัตว เทคนิคพื้นฐานการ
ปฏิบัติตอสัตว การใชวิธีทดแทนสัตวทดลอง การวางแผนการทดลอง
Laboratory animal ethics and welfares, usage of laboratory animal in scientific researches,
laboratory animal production, laboratory animal care and management systems, feed, laboratory animals
disease, disinfection, health monitoring, animal health care, basic techniques for animal practice,
methods for animal replacement, experimental designs.
3(2-3)
520321** วิทยาแบคทีเรียทางเทคนิคการสัตวแพทย
(Bacteriology in Veterinary Technology)
จุลชีววิทยาและวิทยาแบคทีเรียทั่วไป แบคทีเรียกอโรคที่สําคัญทางการสัตวแพทย การจัดจําแนก
และการพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรีย การวินิจฉัยแบคทีเรียกอโรคทางสัตวแพทย การเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย การควบคุมและการปองกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย การประเมิน
คุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
General microbiology and bacteriology, important pathogenic bacteria in veterinary medicine,
bacterial classification and identification, diagnostic of bacteria in veterinary medicine, culture media
preparation and bacterial cultivation, control and prevention of pathogenic diseases caused by bacteria,
quality assessment for microbiological laboratory.
520322* กิณวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย
2(1-3)
(Mycology in Veterinary Technology )
คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อรา การจัดจําแนกและการพิสูจนเอกลักษณของเชื้อรา
เชื้อรากอโรคที่สําคัญที่ในสัตวและการวินจิ ฉัย การเพาะเชื้อรา ระบาดวิทยาของเชื้อรา การควบคุม
และการปองกัน
Characteristics of fungi, classification and identification of fungi, important pathogenic fungi in
animals and diagnosis fungal cultivation, fungal epidemiology, control and prevention.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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520323* วิทยาไวรัสทางเทคนิคการสัตวแพทย
2(1-3)
(Virology in Veterinary Technology)
คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อไวรัส การจัดจําแนกและการเรียกชื่อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การถายแบบ
และวิธีการแพรกระจาย สารพันธุกรรมของไวรัส พยาธิกาํ เนิดของโรคที่เกิดจากไวรัส การวินิจฉัยและ
ระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสัตว การปองกันและการควบคุม
General properties of viruses, classification and nomenclature, cultivation, replication and
propagation method, genetics materials of viruses, pathogenesis of viral diseases, diagnosis and
epidemiology of viral diseases in animals, prevention and control.
520324** วิทยาภูมิคุมกันทางเทคนิคการสัตวแพทย
2(1-3)
(Immunology in Veterinary Technology)
ระบบภูมิคุมกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองและการควบคุมการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อจุลชีพ การวินจิ ฉัยโรคโดยอาศัยหลักการทาง
ภูมิคุมกัน การผลิตและการใชวัคซีน การเกิดภูมิแพและโรคทางระบบภูมิคุมกันในสัตว
Immune system, properties of antigen and antibody, immune response and regulation of immune
response, immunity to microbial infection, immunological assay for diagnosis, production and the usage
of vaccines, hypersensitivities and immunological diseases in animals.
520325* จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑจากสัตว
3(3-0)
(Microbiology in Food and Animal Products)
วิชาพื้นฐาน : 520321
จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลินทรียที่สําคัญในอาหาร การถนอมอาหาร การปนเปอนและการเนาเสียของ
อาหาร การติดเชื้อที่เกิดจากอาหารและความเปนพิษ ความปลอดภัยของอาหารจากผลิตภัณฑสัตวมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหาร
Food microbiology, important microorganisms in food, food preservation, contamination and
spoilage of food, food borne infection and intoxication, food safety of animal products, standard of food
safety.

* รายวิชาเปดใหม
** รายวิชาปรับปรุง
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520327* อณูชีววิทยาเบือ้ งตน
3(3-0)
(Basic Molecular Biology)
วิชาพื้นฐาน : 520242
ความรูพื้นฐานทางอณูชวี วิทยา ชนิด ลักษณะโครงสราง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกรด
นิวคลีอิก การแสดงออกของยีน การสกัดดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การแยกวิเคราะหขนาดดีเอ็นเอ
ดวยอิเล็กโตรโฟเรซิส เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม ไฮบริไดเซชันสําหรับกรดนิวคลีอิก ปฏิกิริยาลูกโซ
โพลีเมอเรส การหาลําดับเบสและการสังเคราะหโอลิโกนิวคลีโอไทด
Basic knowledge in molecular biology, types, structure, physical and chemical propertries of
nucleic acids, gene expression, DNA and RNA extraction, electrophoresis separation of DNA,
recombinant DNA technology, nucleic acid hybridization, polymerase chain reaction, sequencing and
oligonucleotide synthesis.
520328* สารพิษจากเชื้อราที่เกี่ยวของกับสุขภาพสัตว
2(2-0)
(Mycotoxin Related Animal Health)
วิชาพื้นฐาน : 520322
ชนิดของสารพิษจากเชื้อรา การเจริญเติบโตของเชื้อราและการผลิตสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว
ผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราในสัตว หลักการวิเคราะหหาสารพิษจากเชื้อราและการนําไปใช
ในการผลิตสัตวและหวงโซอาหาร เมแทบอลิซึมของสารพิษจากเชื้อรา สารที่ใชจับสารพิษจากเชื้อรา
และการวิจัยสารพิษจากเชื้อรา
Types of mycotoxin, fungal growth and mycotoxin production in animal feeding stuffs, effects
of mycotoxins in animals, principles and applications of mycotoxin analysis in animal production and
food chain, metabolism of mycotoxin, mycotoxin binder and mycotoxin research.
520329* ชีวสารสนเทศศาสตรประยุกตสําหรับโรคสัตว
2(2-0)
(Applied Bioinformatics for Animal Diseases)
วิชาพื้นฐาน : 520242
ฐานขอมูลทางชีวสารสนเทศพื้นฐาน การเขาถึงขอมูลและการเก็บคนคืนขอมูลทางชีวภาพ การ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลลําดับเบสของดีเอ็นเอและลําดับกรดอะมิโน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับชีวสารสนเทศศาสตรเบื้องตน การสรางแบบจําลองสามมิติของโปรตีน การประยุกตใชขอมูล
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบตรวจวินิจฉัยโรค การวิจยั และพัฒนายา การปองกันและการรักษาโรคสัตว
Principles of bioinformatics databases, accessing and retrieval of biological data, comparative
analysis of DNA sequences and amino acid sequences using basic bioinformatics software,
modelling of protein three dimension structure, applications of comparatively analyzed data on
diagnostic, research and development for drugs, prevention and treatment of animal diseases.

* รายวิชาเปดใหม
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520331** หลักการผสมเทียมสัตว
2(1-3)
(Principle of Animal Artificial Insemination)
สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระบบสืบพันธุ หนาทีแ่ ละการควบคุม
การทํางานของฮอรโมนเพศ หลักของการผสมเทียมในสัตว การเก็บ การประเมิน และการเก็บรักษาน้ําเชื้อ
Physiology of reproductive system and physiological change of reproductive organs, function
and regulation of sex hormones, principle of animal artificial insemination, semen collection,
evaluation and preservation.
520332** การดูแลสุขภาพสัตวเบื้องตน
3(3-0)
(Basic Animal Health Care)
การดูแลสุขภาพสัตว ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับโรค การควบคุม และปองกัน
Animal health care, basic knowledges of diseases, control and prevention.
2(1-3)
520341* เครื่องมือวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเบื้องตน
(Basic Instrumental Analysis in Laboratory)
หลักการวิเคราะหโดยอุปกรณ วิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของอะตอมหรือโมเลกุลของ
สารเคมี การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
Principles of analysis using instruments, qualitative and quantitative analysis method of atomic or
molecular chemicals, usage and maintenances for instruments.
520342** เภสัชวิทยาเบื้องตน
2(2-0)
(Basic Pharmacology)
เภสัชวิทยาทั่วไป ยาหลักที่มกี ารใชในสัตว การตกคางของยาในสัตว สารปรุงแตงและสารผสม
ลวงหนาในอาหารสัตว
General aspects of pharmacology, essential drugs used in animals, animal drug residues,
feed additives and premixes.
520411** ปรสิตวิทยาคลินกิ ทางเทคนิคการสัตวแพทย
2(1-3)
(Clinical Parasitology in Veterinary Technology)
วิชาพื้นฐาน : 423113
เทคนิคการเก็บตัวอยางและการตรวจหาปรสิตจากตัวอยางอุจจาระ และตัวอยางเลือดเทคนการ
เพาะเลี้ยงปรสิต เทคนิคการเตรียมสไลดของพยาธิภายในและพยาธิภายนอก
Collecting and diagnosis technique of faecal and blood samples, parasite culture techniques, slide
preparation techniques of external and internal parasites.

* รายวิชาเปดใหม
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9

520412* จุลทรรศนศาสตรและเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย
2(1-3)
(Microscopy and Diagnostic Technology)
การเก็บตัวอยางสงตรวจและการเก็บรักษา การตรวจปสสาวะ เซลลในระบบสืบพันธุ สารน้ําใน
รางกายสัตว เทคนิคโฟลไซโตเมทรี เทคโนยีทางดีเอ็นเอ เทคนิคทางภูมิคุมกันวิทยาเพื่อการวินจิ ฉัย
Specimen collection and preservation, urinalysis, cells in reproductive system, effusions and
animal body fluid, flow cytometry technique, DNA technology, immunological techniques for
diagnosis.
520421** หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
3(2-3)
(Principles of Veterinary Public Health)
วิชาพื้นฐาน : 520321
ขอบขายและความสําคัญของงานสัตวแพทยสาธารณสุข หลักการปองกันและควบคุมโรค
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตผลจากเนื้อสัตว การควบคุมดานสุขาภิบาลในโรงฆาสัตว
และโรงงานแปรรูป การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางการสาธารณสุขของโรค
ซึ่งสามารถติดตอระหวางคนและสัตว
Scopes and significances of veterinary public health disease prevention and control, quality
and standardization of meat product, sanitation of slaughter house and processing plant, collection
and analysis of public health data particularly zoonoses.
520422** หลักระบาดวิทยา
2(2-0)
(Principles of Epidemiology)
แนวคิดและหลักการทางระบาดวิทยาของโรคติดตอสําคัญ การศึกษาความสัมพันธระหวางโฮสต
กับสิ่งแวดลอม การวิเคราะหและจัดการขอมูลเพื่อการควบคุมและปองกันโรค การวางแผนการพัฒนา
สุขภาพสัตว
Epidemiological concepts and principles of important of infectious diseases, determinati
host and environmental relations, data analysis and data management for diseases protection and control,
animal health developmental planning.

* รายวิชาเปดใหม
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520431* การถายภาพรังสีและภาพทางการสัตวแพทย
2(1-3)
(Veterinary Radiography and Photography)
หลักการของรังสีวิทยาทางสัตวแพทย เทคนิคการถายภาพรังสี อันตรายและการปองกันอันตราย
จากรังสีเอกซ เครื่องมือสรางภาพทางการแพทย โครงสรางของกลองถายภาพ พื้นฐานและเทคนิคการ
ใชกลองถายภาพ การถายบันทึกภาพ การลางอัดขยายภาพ และหลักการของกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน
Principles of veterinary radiology, radiographic technique, hazardous and protection of x-ray,
medical imaging instruments, structure of camera, basic and technical usage of camera, film
processing and photo enlarging and principles of electron microscope.
520432* เทคนิคการพยาบาลสัตว
2(1-3)
(Veterinary Nursing Techniques)
การดูแล และการปฐมพยาบาลสัตว เทคนิคการจับบังคับสัตว และทักษะการพยาบาลสัตวใน
โรงพยาบาลสัตว
Animals care and first aid, animals restraint technique, veterinary nursing skill in animal
hospital.
520433** กฎหมายเกี่ยวกับสัตวและการปศุสัตว
1(1-0)
(Laws Concerning Animals and Livestock)
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสัตว และปศุสัตว
Laws and act concerning animals and livestock.
520441** การจัดการหองปฏิบัติการ
1(1-0)
(Laboratory Management)
หลักการจัดการหองปฏิบัติการ เทคนิคการทําใหปลอดเชือ้ การเตรียมหองผาตัด การจัดการหอง
รังสี ระบบสารสนเทศในหองปฏิบัติการ มาตรฐานทางหองปฏิบัติการ
Principles of laboratory management, aseptic techniques, surgery room preparation, radiation room
management, laboratory information system, laboratory standardization.

* รายวิชาเปดใหม
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520442* การตรวจวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
3(2-3)
(Principles of Determination of Residues in Meat and Meat Products)
การตกคางของสารเคมีในผลิตภัณฑอาหาร วิธีมาตรฐานที่ใชตรวจสอบวิเคราะหสารเคมีตกคางใน
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ การตรวจวิเคราะหทางเคมีทั่วไป การตรวจวิเคราะหกลุมยาสัตวและเคมีภณ
ั ฑสาร
กําจัดศัตรูพืช แรธาตุและโลหะหนัก
Chemical residues in food products, standard methods for the determination of chemical
residues in meat and meat products, analysis of general chemicals, analysis of animal drugs and
chemicals, pesticides, trace elements and heavy metals.
520443* ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร
2(2-0)
(Pharmacological Activity of Medicinal Plants)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสําคัญที่ไดจากสมุนไพรที่
นํามาใชในการรักษาโรค
Basic knowledge of medicinal plants, pharmacologic action of herbal active ingredients for
disease treatment.
520444* การตรวจวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตว
2(1-3)
(Method for Determination of Residues in Animal Feed)
การตกคางของสารเคมีในอาหารสัตว การตรวจวิเคราะหทางกายภาพ วิธีมาตรฐานที่ใชตรวจสอบ
วิเคราะหสารเคมีตกคางในอาหารสัตว
Chemical residues in animal feed, physical analysis, standard methods for the determination of
residues in animal feed.
520445* เครื่องมือวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเฉพาะทาง
2(2-0)
(Specific Laboratory Instruments)
หลักการและเทคนิคของเครื่องมือ วิธีการแยก วิธีทางสเปกโทรสโกป และการประยุกตใชของ
อุปกรณสําหรับเทคนิคการสัตวแพทย
Principles and techniques of instrument, separation methods, spectroscopic methods and
applications of instrument for veterinary technology.
520497** สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเทคนิคการสัตวแพทย ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in veterinary technology at the bachelor,s
degree level.
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520498* ปญหาพิเศษ
1(0-3)
(Special Problem)
การศึกษาคนควาทางเทคนิคการสัตวแพทยในระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in veterinary technology at the bachelor,s degree level and compile in to
written report.
520499* การฝกปฏิบัติทางเทคนิคการสัตวแพทย
2(0-6)
(Practice in Veterinary Technology)
การฝกปฏิบัติทางดานจุลชีววิทยา ภูมิคุมกันวิทยา สัตวแพทยสาธารณสุข ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา
การตรวจวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวการพยาบาลสัตว
Practice in microbiology, immunology, veterinary public heath, parasitology, pathology,
analysis of residues in meat and meat products veterinary nursing.

* รายวิชาเปดใหม

