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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร: …………………………….…… 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Doctor of Veterinary Medicine Program 

(International Program) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขา 

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ สพ.บ. 
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม Doctor of Veterinary Medicine 
 ชื่อย่อ D.V.M. 

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 307 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
- หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

5.4 ระบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย การเรียนภาคปฏิบัติการมีการ แบ่งเป็น

กลุ่มย่อย (กลุ่มละ 6-8 คน) มีการวัดผลในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้  ในกระบวนการจัดการ
เรี ยนกา รสอน  มีกา รก า หนดโจท ย์ ส าห รับท าแบ บฝึ กหั ด ให้ กับนั ก ศึกษา ทุ กหั วข้ อ  ( Formative 
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Assessment) และตรวจประเมินผลงา นของนัก ศึกษา พร้อมทั้ งให้ความเห็ น จุดแข็งและจุ ดอ่อนแ ก่
นักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้อย่างลึกซ้ึงในรายวิชานั้นๆ หรือการใช้วิธีการสอนรูปแบบอ่ื น
ที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นทั้งการอ่าน การเขียน การน าเสนอ การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 

5.5 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.6 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ  
เป็นหลักสูตรนานาชาติที่พัฒนาใหม่ มีแนวทางแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศตาม

เป้าประสงค์ของหลักสูตรให้มีความเป็นสากล ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเรียนการสอน การ
วิจัย และการให้บริการวิชาการ ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและการท า วิจัย
ร่วมกัน 

5.8 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
2) ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
3) คณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2561) เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560  เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่  7/2560  เม่ือวันที่ 24 

กรกฎาคม 2560 
5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่9กันยายน 2560 
6) สภาวิชาชีพ..................................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตรเม่ือวันที่ ............................. 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) นายสัตวแพทย์ รับราชการใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป ศุสัตว์ องค์การสวนสัตว์ 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) นายสัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม พนักงานแนะน าผลิตภัณฑ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
3) นักวิชาการ หรือ อาจารย์ หรือ นักวิจัย ทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ 

5 ปี ย้อนหลัง 
1. อาจารย์ นางสาวสุพรรษา ต่วนทัพ วท.ม (อายุรศาสตร์สุกร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 

ป.บัณฑิต(โรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2548 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลังผ่าน
ตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน ภาค ข) 
2. อาจารย์ 
 

นายเอกพจน์ แช่มเกษม สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลังผ่าน
ตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน ภาค ข) 
3. อาจารย์ 
 

นายพันเลิศ ศักด์ิแก้ว วท.ม (สัตวแพทยสาธารณสุข), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลังผ่าน
ตามเกณฑ์  

(ดังรายละเอียดใน ภาค ข) 
4. อาจารย์ นางสาวกฤติญา พัชรวรรณทัศน์ สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลังผ่าน

ตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน ภาค ข) 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ผลของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้า
ซ่ึง เก่ียวโยงกับกระบวนการผลิต การเกษตรกรรมของประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็ นการเกษตร
อุตสาหกรรมที่เข้มข้น เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มีปริมาณและคุณภาพสูง แข่งขันในระดับสากลได้ ภาวะโรคต่าง ๆ 
นับเป็นอุปสรรคส าคัญในกระบวนการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ นอกจากภาวะโร คจะเป็นปัญหากับการผลิต
สัตว์แล้วโรคหลายชนิดยังเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) ซ่ึงมีความส าคัญด้านสาธารณสุข (Public 
Health) เชื้อโรค สารเคมี ยา หรือสารพิษบางอย่างอาจตกค้างปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ก่อเกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ทั้งอาจน าไปสู่ข้ออ้างการกีดกันด้านการค้าระหว่างประเทศ ท าให้ขีดความสามารถใน
การแข่งขันลดลง และมีผลต่อภาวะสุขอนามัยของประชาชนผู้บริโภคภายในประเทศ ด้วยกรอบความคิด 
(Concept) ที่สุขภาพมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม พิจารณาแบบองค์รวมเป็นหนึ่ งเดียวกัน (One Health) ด้วย
แนวโน้มของ การพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้  จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตร สพ.บ. เพ่ือผลิตนายสัตวแพทย์ที่ มี
ความรู้  ความสามารถ จัดการ ดูแล บ าบัด ควบคุมและป้องกันโรคทั้งด้านที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์และ
ด้านการสาธารณสุขทางสัตวแพทย์ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการสัตวแพทย์ ทักษะด้านการ
วิจัย  เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้เดิม สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
พัฒนาการด้านสังคมของประเทศไทย มีความเปลี่ยนแปลงที่ เห็นชัดเจน คือ สภาพความเป็น

ชนบทก าลังเลือนหายไปมีสภาพสังคมแบบคนเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลงเป็นครอบครัวเด่ียวมาก
ขึ้น มีสมาชิกในครอบครัวลดลง มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้คนเริ่มมีความต้องการสัตว์เลี้ยงเป็น
เพ่ือนด้วยความรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว ประกอบกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ ท าให้
มีผูท้ี่สามารถรับภาระดูแลสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต สัตว์เลี้ยงของตนเองมากขึ้น ด้วยความตระหนักในคุณค่า
ที่มีของสัตว์เลี้ยง ต่อจิตใจตนเอง การดูแลสุขภาพบ าบัดรักษาโรคสัตว์ จึงต้องมีนายสัตวแพทย์เฉพาะทาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม พวกสัตว์ต่างถิ่น (Exotic animals) สัตว์ป่า (Wildlife) ก็จ าเป็นต้อง
มีนายสัตวแพทย์ที่สามารถให้การดูแล รักษา ควบคุม ป้องกันโรค และมีบทบาทด้านการอนุรักษ์สัตว์บาง
ชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ดังกล่าวมาในหัวข้อ 11 จึงเป็นปัจจัยร่วมในการพัฒนา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยค านึงถึง
มาตรฐานวิชาชีพทางการสัตวแพทย์และจรรยาบรรณ ตามที่สัตวแพทยสภาก าหนดและตามมาตรฐานสากล 
หลักสูตรจึงพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ครอบคลุมชนิดสัตว์
พ้ืนฐานทุกชนิด นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอส าหรับการศึกษาหลังปริญญา หรือการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านสัตวแพทย์ เฉพาะทาง การเป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
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12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ สะสมภูมิปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่มีมาตรฐานสามารถ
แข่งขันในระดับสากล ร่วมพัฒนาชุมชน สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ตอนบนให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขา/หลักสูตรอ่ืน 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 15 รายวิชา 

GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) 
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี 2(1-2-3) 
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) 
GEN60-118 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
GEN60-122 ความซาบซ้ึงในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 4(0-0-8) 

 

2) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

CHM60-104 หลักเคมี 4(4-0-8) 
CHM60-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
BIO60-105 ชีววิทยาทั่วไป 4(4-0-8) 
BIO60-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
PHY60-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- 
 13.3 การบริหารจัดการ 

1) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้ประสานงานรายวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(ตามแบบ มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแบบ มคอ.4) ก่อนการเปิดสอนแต่ละ
ภาคการศึกษา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (ตามแบบ มคอ.5) และรายงานผลการ
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ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแบบ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในด้าน
เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเวลาเรียนและการสอน แ ละการประเมินผล ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาของ
ส านักงานกรรมการอุดมศึกษา และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (ตามแบบ มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ท าหน้าที่ก า กับ ดูแล 
บริหารจัดการ และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ความส าคัญ  
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มี

ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติพร้อมส าหรับการปฏิบัติต่อหน้าที่บริการทางการ สัตว
แพทย์และงานที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์เข้า กับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (One Health) มีคุณธรรม จ ริยธรรม และจิตส านึ ก
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสุข 

ความส าคัญของหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิ วัฒน์ เป็น ไปอย่างรวดเร็ว ทั้ งใน ด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

วัฒนธรรมและเทคโนโลยี พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ได้มีการใช้องค์ความรู้และวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้
กระบวนการผลิตสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์สร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นผลให้กระบวนการเลี้ยงสัตว์มีขนาดและความ
ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ภาวะเสียสมดุลที่เป็นเหตุโน้มน าให้เกิดภาวะโรคต่างๆนั้นมีมากขึ้น และมีสาเหตุของ
โรคเกิดจากปัจจัยร่วมหลายสาเหตุมากขึ้นอีกด้วย (Multifactorial Etiology) วิชาชีพสัตวแพทย์จึงมีความ
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จ าเป็นต่อพัฒนาการการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือควบคุม ดูแล สวัสดิภาพและสุขภาพสัตว์  ซ่ึง
ครอบคลุมการตรวจร่างกาย การตรวจสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การควบคุม 
ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์และโรคสัตว์สู่คน การควบคุมดูแลคุณภาพและการปนเปื้อนในอาหาร ส ารพิษจาก
สิ่งแวดล้อม หรือเชื้อโรคที่มีต้นก าเนิดมาจากสัตว์ ในขณะที่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีลักษณะเป็น
สังคมเมือง มีขนาดสมาชิกในครอบครัวลดลง เป็นครอบครัวเด่ียวและมีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยจ านวนมากขึ้น
ท าให้มีความนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพ่ือนเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ ในขณะเดียวกันก็มี
แนวโน้มเพ่ิมความหลากหลายของชนิดสัตว์เพ่ือน ามาเป็นเพ่ือนของมนุษย์มากขึ้น ท าให้มีความต้องการสัตว
แพทย์ที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน เฉพาะทางมากขึ้นตามไปด้วย 

ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีว ภาพ ต้องมีการใช้สัตว์ทดลองที่มี
เกณฑ์มาตรฐานสากลในการวิจัยทดลองต่างๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องมีนายสัตวแพทย์ควบคุม ดูแลสวัสดิภาพและ
สุขภาพสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ สัตว์ท่ีใช้ในการกีฬาและสันทนาการหลายชนิดก็มีโอกาส
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มาก จึงมีความต้องการวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ มีมาตรฐานเป็นสากลในการดูแลสวัสดิ
ภาพ และสุขภาพสัตว์เหล่านี้ 

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สัตว์หลายชนิดมีโอกาส
สูญพันธุ์ วิชาชีพสัตวแพทย์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษา วิจัย เพ่ือให้เข้าใจในธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
ร่วมกับศาสตร์ในสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทั้งของท้องถิ่น  
ประเทศ และของโลก จึงสมควรมีการผลิตบุคลากรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่ มีความรู้  ความสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ และมีทักษะ ศักยภาพ พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่มี
อยู่ตลอดเวลา โดยเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้  ความสามารถ และทักษะด้านการปฏิบัติในทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบมาตราฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

 
1.2 จุดเด่นของหลักสูตร 

หลักสู ตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิ ตเป็ นหลักสู ตรนานาชาติ ซ่ึงจัดการเรียนการสอน เป็ น
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning และฝึกทักษะ
ปฏิบัติงานด้านให้บริการทางวิชาชีพสัตวแพทย์ซ่ึงพร้อมปฏิบัติงานทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษา  

1.3 วัตถุประสงค์ 
ผลิตบัณฑิตซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีความรู้  ความสามารถ และทักษะตามมาตราฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ โดยมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ และเทียบเคียงได้ในระดับสากล สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภา 
2) มีความใฝ่รู้  สามารถเรียนรู้และแสวงหาความรู้  ความเชี่ยวชาญเพ่ิมเติม สามารถบูรณากา ร

ความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับศาสตร์สาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือ สมาชิกของกลุ่ม 

4) มีวิสัยทัศน์และเจตคติที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถปรับตัวท างานในสังคมที่ต่างวัฒนธรรมได้ รวมถึงมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็น
สุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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5) มีจิตส านึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่า และด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- แผน กา รป รั บป รุ งหลั กสู ต ร ให้ มีควา ม
สอดคล้องและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และวิชาชีพสัตวแพทย์ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตว
แพทยสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี) 

 

1. มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริห ารหลักสู ตร ซ่ึงจั ด
ประชุมหลักสูตรประจ าปี 
เ พ่ื อ ท บ ท ว น ค ว า ม
สอดคล้องและเหมาะสม
ของการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาต่างๆ ของ
ห ลั ก สู ต ร  กั บ ก า ร
เปลี่ย นแปลงของสังคม 
และวิชาชีพ 

1. เอ ก ส า ร ค า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการหลักสูตร 
2. เอกสารรายงานการเดินทาง
ของบุ คลากรในส านั กวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ เพ่ือร่วมประชุ ม
หรือร่วมกิจกรรม ที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ที่ เก่ียวข้องกับการ
จั ดกา ร เรีย นกา รสอนขอ ง
วิชาชีพสัตวแพทย์ 
3. เอกสารรายงานการประชุม
ของคณ ะกร รมกา รบริ ห า ร
หลักสูตร 

- แผนการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี) 

 

1. การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Problem-Base 
Learning, Group 
Discussion แล ะ Topic 
assignment 
2. พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศที่ สนั บส นุ น
กา ร เรียน รู้ ด้ ว ยตน เอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
2. เอกสารรายงานการประชุม
ของคณ ะกร รมกา รบริ ห า ร
หลักสูตร 
3. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
4. จ านวนอุปกรณ์สารสนเทศ 
5. ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา ต่อระบบ
สารสนเทศ ที่ สนับสนุนกา ร
เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

- แผนก า รพั ฒ นา ทั กษะก า รส อน /  ก า ร
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน 

พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านควา มรู้  ทั กษะทา ง
ปั ญ ญ า  ทั ก ษ ะ
ควา มสั มพัน ธ์ร ะหว่ า ง
บุ ค ล า ก ร  แ ล ะค ว า ม
รับผิดชอบ ทักษะในการ

1. จ า น วน โคร งกา รพัฒ นา
ทักษะการเรียนการสอน หรือ
จ าน วนอาจา รย์ที่ ได้รับกา ร
ฝึกอบรมกา รเรียนการสอน
เก่ียวกับผลการเรียนการสอน
ทั้ง 6 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นัก ศึกษาต่อทั กษะการสอน
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
วิเคราะห์และการสื่อสาร 
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

ของอาจ ารย์ ที่ มุ่ งผล ต่อกา ร
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

  
 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา 
เป็นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 

และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

หน่วยกิต (credits) หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 4 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค หรือ 4  หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรือ 5 
ECTS (European Credit Transfer System) โดยการก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรือ อภิปรายปัญหาไม่น้ อยกว่า  12 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือ ทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3) การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

4) การท าโครงงาน หรือ กิจกรรมอ่ืนใดตามที่ ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือ 
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

5) กลุ่ มวิช าประสบกา รณ์ภาคสนาม หรื อ สหกิจศึกษา  ที่ใช้ เวลา ปฏิ บั ติงา นในสถา น
ประกอบการตามเวลาปฏิบั ติ งานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์อย่ าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 9 หน่วยกิตระบบไตรภาค ประกอบด้วย รายวิชาเตรียมสห
กิจศึกษา คิดเป็น 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษา คิดเป็น 8 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระยะเวลาการศึกษา 6 ปีการศึกษา (18 ภาคการศึกษา) 

ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ ากว่า 18 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
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ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือ เทียบเท่า 

2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
3) มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับฯ และประกาศของสัตวแพทยสภา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับเพ่ือน สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ และความแตกต่างทางด้าน

ศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม และปัญหาด้านการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจ าเป็นต้องค้นคว้า
และศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้น และนักศึกษาบางส่วนอาจมีปัญหาการเรียนในบางรายวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
การจัดให้มีอาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและดูแลให้นักศึกษาแรกเข้า
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ชีวิตทั่วไปในสังคม และด้านการเรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น 
กิจกรรมปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา และห้องเรียนเสริมนอกเวลา เป็นต้น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 7 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 40 40 

ชัน้ปีที่ 4 - - - 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 40 40 40 

ชั้นปีที่ 6 - - - - - 40 40 
รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 200 240 240 

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - -  - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณรายรับรายจ่าย 

ประมาณการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
รายรับ       
1. ค่าลงทะเบียน 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 
2. ค่าบ ารุงการศึกษา 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 
รวมรายร้บ 6,500,000 11,000,000 15,500,000 20,000,000 24,500,000 27,000,000 
รายจ่าย*       
1. เงินเดือนและค่าจ้าง 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 
3. ค่าสาธารณูปโภค 500,000 500,000 500,000 800,000 1,000,000 1,000,000 
4. เงินอุดหนุน 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 

ประมาณการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
5. อ่ืน ๆ 500,000 500,000 500,000 200,000 500,000 500,000 
รวมรายจ่าย 6,500,000 10,000,000 13,500,000 17,00,000 21,000,000 23,000,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 200 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 162,500 125,000 112,500 106,250 105,000 95,800 
 * ไม่รวมค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..... 

 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
และประกาศของสัตวแพทยสภา 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 307 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต 

หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 259 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 15 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 86 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาชีพ 149 หน่วยกิต 

3.1) วิชาชีพบังคับ 113 หน่วยกิต 
3.2) วิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต 

4) กลุ่มสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา    
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 20 หน่วยกิต 
GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Fundamental Thai  
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GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Fundamental English  
GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 English in Daily Life  
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English in Media Communication  
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
 English in Cultural Diversity  
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ ดี 2(1-2-3) 
 English in Health and Wellness  
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) 
 English for Community Development  
GEN60-118 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 English for Scientific presentation  

หมายเหตุ 1) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 
หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้า เรียนเสริมและทดสอบรายวิชา  
GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN60-111 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัยได้ 

2) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 
หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้า เรียนเสริมและทดสอบรายวิชา  
GEN60-002 ภาษาอั งกฤษพ้ืนฐาน จนกว่าจะผ่ านเกณฑ์  (S) จึงจะสามารถลงทะเบี ยนเรียนกลุ่มวิช า
ภาษาอังกฤษ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้ 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 The Present World and Global Citizenship  
GEN60-122 ความซาบซ้ึงในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 
 Appreciation of Value and Beauty  
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 
 Smart Life Management  

3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
 Creating Quality of Life  

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
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 Science and Mathematics in Daily Life  
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต 

GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 4(0-0-8) 
 IT for the Present and Beyond  

หมายเหตุ  นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 
หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะ
ได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต เป็น S ในภาค
การศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าเรียนเสริม
และสอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต เป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ
โครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 259 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 15 หน่วยกิต 
CHM60-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Chemistry Laboratory  
CHM60-104 หลักเคมี 4(4-0-8) 
 Principles of Chemistry  
BIO60-105 ชีววิทยาทั่วไป 4(4-0-8) 
 General Biology  
BIO60-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Biology Laboratory  
PHY60-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
VET61-206 ชีวเคมีทั่วไปทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-6) 
 Veterinary General Biochemistry  

 
2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 86 หน่วยกิต 

VET61-201 วิชาชีพสัตวแพทย์ 1(1-0-2) 
 The Veterinary Profession  
VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1 4(4-0-8) 
 Animal Production System I  
VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2 4(4-0-8) 
 Animal Production System II  
VET61-204 พันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Genetics  
VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์ 4(2-4-6) 
 Animal Nutrition  
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VET61-211 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills I  
VET61-212 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills II  
VET61-213 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 3 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills III  
VET61-221 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 1 2(1-2-3) 
 Body Structure and Function I  
VET61-222 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 2 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function II  
VET61-223 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function III  
VET61-224 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 4 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function IV  
VET61-231 พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary General Pathology  
VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Microbiology  
VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Immunology  
VET61-291 บูรณาการองค์ความรู้ 1 1(0-2-2) 
 Interdisciplinary Integration I  
VET61-307 ชีวเคมีคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
 Veterinary Clinical Biochemistry  
VET61-308 การจัดการและดูแลสัตว์ทดลอง 2(2-0-4) 
 Laboratory Animal Care and Management  
VET61-314 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 4 4(0-8-4) 
 Basic Practical Skills IV  
VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 2(0-4-4) 
 Basic Practical Skills V  
VET61-325 เภสัชวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 
 Veterinary General Pharmacology  
VET61-326 เภสัชวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 5(3-4-8) 
 Veterinary Clinical Pharmacology  
VET61-327 พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Toxicology  
VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Systemic Pathology  
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VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
 Veterinary Clinical Pathology  
VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 5(3-4-8) 
 Veterinary Parasitology  
VET61-493 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(3-0-6) 
 Research Methodology and Biostatistics  

 
3) กลุ่มวิชาชีพ 149 หน่วยกิต 

3.1) วิชาชีพบังคับ 113 หน่วยกิต 
VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1 6(4-4-10) 
 Small Animal Medicine I  
VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Anesthesiology  
VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 
 Veterinary Diagnostic Imaging  
VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 5(3-4-8) 
 Small Animal Surgery and Orthopedics  
VET61-392 บูรณาการองค์ความรู้ 2 1(0-2-1) 
 Interdisciplinary Integration II  
VET61-409 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 1(1-0-2) 
 Veterinary Ethics and Jurisprudence  
VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2 2(2-0-4) 
 Small Animals Medicine II  
VET61-443 เวชศาสตร์ม้า 4(2-4-6) 
 Equine Medicine  
VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 6(4-4-10) 
 Ruminant Health and Production Medicine  
VET61-445 วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์สัตว์ใหญ่ 4(2-4-6) 
 Large Animal Reproduction and Obstetrics  
VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 5(3-4-8) 
 Swine Health and Production Medicine  
VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 4(3-2-7) 
 Zoo and Wildlife Medicine  
VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 5(3-4-8) 
 Poultry Health and Production Medicine  
VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 4(2-4-6) 
 Aquatic Animal Health and Production Medicine  

VET61-454 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์ใหญ่ 3(1-4-4) 
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 Large Animal Surgery and Orthopedics  
VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Epidemiology  
VET61-462 โรคจากสัตว์สู่คนและการสาธารณสุข 1(1-0-2) 
 Zoonoses and Public Health  
VET61-463 ความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ 4(4-0-8) 
 Food Safety and Inspection  
VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
 Environmental Health and Safety  
VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม 2(0-4-2) 
 Food and Environmental Safety Laboratory  
VET61-537 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Veterinary Diagnostic Medicine  
VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์

สัตวเล็ก 
4(0-12-6) 

 Clinical Practice in Small Animal Diagnostic 
Imaging, Surgery and Orthopedics 

 

VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Equine Medicine and Surgery  
VET61-571 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Small Animal Medicine  
VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Small Animal Specialty 

Medicine 
 

VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ี ยว
เอ้ือง 

4(0-12-6) 

 Clinical Practice in Ruminant Health and 
Production Medicine 

 

VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Swine Health and Production 

Medicine 
 

VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Poultry Health and Production 

Medicine 
 

VET61-576 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Aquatic Animal Health and 

Production Medicine 
 

VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 4(0-12-6) 



 

DVM_18 / 105 
 

 Clinical Practice in Zoo and Wildlife Medicine  
VET61-594 โครงงานวิจัยและนวัตกรรม 6(0-18-9) 
 Research and Innovation Project  

 3.2) วิชาชีพเลือก ให้เลือกจากรายวิชาชีพเลือกอย่างน้อย 36 หน่วยกิต 
VET61-616* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ม้ากีฬา 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Equine Sports Medicine  
VET61-617* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพ

สัตว์น้ า 
8(0-24-12) 

 Professional Practice in Aquatic Animal Health and 
Production Medicine 

 

VET61-618* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์
ป่า 

8(0-24-12) 

 Professional Practice in Zoo and Wildlife Medicine  
VET61-619* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพ 

สัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 
4(0-12-6) 

 Professional Practice in Small Ruminant Health 
and Production Medicine 

 

VET61-610* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 12(0-36-18) 
 Professional Practice in Ambulatory Veterinary Unit  
VET61-638* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตว

แพทย์ 
8(0-24-12) 

 Professional Practice in Veterinary Diagnostic Unit  
VET61-657* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์

โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 
8(0-24-12) 

 Professional Practice in Small Animal Diagnostic 
Imaging Surgery and Orthopedics  

 

VET61-658* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Equine Medicine and 

Surgery 
 

VET61-666* คลินิกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข 8(0-24-12) 
 Professional Pactice in Veterinary Public Health  
VET61-681* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 12(0-36-18) 
 Professional Practice in Small Animal Medicine  
VET61-682* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Small Animal Specialty 

Medicine 
 

VET61-683* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธุ์โคนม 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Reproduction  



 

DVM_19 / 105 
 

VET61-684* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ านม 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Udder Health and Milk 

Quality 
 

VET61-685* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์โคนม 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Nutrition  
VET61-686* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพ

สุกร 
8(0-24-12) 

 Professional Practice in Swine Health and 
Production Medicine 

 

VET61-687* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธุ์สุกร 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Reproduction  
VET61-688* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สุกร 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Nutrition  
VET61-689* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพ

สัตว์ปีก 
8(0-24-12) 

 Professional Practice in Poultry Health and 
Production Medicine 

 

VET61-680* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สัตว์ปีก 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Poultry Nutrition  
 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก  
(มีร ายวิชา ให้ เลือก 19 รายวิชา จ าน วน  132 หน่วย กิต และรายวิช าอ่ืนๆ ตามที่

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด) 
 

4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
VET61-690 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Pre-Cooperative Education  
VET61-691 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) 
 Cooperative Education  

 
 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสวิชาของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วย

ตัวอักษรสามตัว ต่อด้วยตัวเลขปี พ.ศ.ที่ปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลขสามตัว ซ่ึงรหัสหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คือ................................. 

1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร 
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GEN หมายถึง General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
CHM หมายถึง Chemistry (หมวดวิชาเคมี) 
BIO หมายถึง Biology (หมวดวิชาชีววิทยา) 
PHY หมายถึง Physics (หมวดวิชาฟิสิกส์) 
VET หมายถึง Veterinary (หมวดวิชาสัตวแพทยศาสตร์) 

   โดยตัวเลข 60 หรือ 61 หลังรหัสตัวอักษรหมายถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุง หรือ พัฒนาหลักสูตร 
2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1 หมายถึง ช้ันปี 
หลักท่ี 2 หมายถึง ล าดับกลุ่มวิชา 
หลักท่ี 3 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่ม 

 
3) ล าดับกลุ่มวิชาในสาขา (หลักที่ 2) ในสาขา 

0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (สัตวศาสตร์ ชีวเคมี กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ) 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ [ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพส าหรับ
จ าเพาะชนิดสัตว์ (ม้ากีฬา สัตว์น้ า สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า ม้า สัตว์เค้ียว
เอ้ืองขนาดเล็ก) และหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี] 

2 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างและการท างานของร่างกายและเภสัชวิทยา 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา (พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา-วิทยาภูมิคุ้ม กัน ปรสิต

วิทยา) คลินิกปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัย 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ วิทยาการสืบพันธ์ุ 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ ออร์โทพีดิกส์ รังสีวิทยา คลินิกปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติ

ทางวิชาชีพในสัตว์เล็กและม้า 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาคลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์ 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพส าหรับจ าเพาะชนิดสัตว์ ( สัตว์เล็ก โคนม 

สุกร สัตว์ปีก) 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหสาขา วิจัย สหกิจศึกษา 
หมายเหตุ: * รายละเอียดชื่อรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา อยู่ในภาคผนวก ง. 
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 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (รวมไม่
น้อยกว่า 307 หน่วยกิต) 
 

3.1.4 แผนการศึกษา    

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

CHM60-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

CHM60-104 หลักเคมี 
Principles of Chemistry 

4(4-0-8) 

GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารร่วมสมยั 
Thai for Contemporary Communication 

4(2-4-6) 

GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English in Daily Life 

2(1-2-3) 

GEN60-113 ภาษาอังกฤษในส่ือและการส่ือสาร 
English in Media Communication 

2(1-2-3) 

GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science and Mathematics in Daily Life 

4(3-2-7) 

XXXXX-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) 
รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
PHY60-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 

Basic Medical Physics 
2(2-0-4) 

BIO60-105 ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 

4(4-0-8) 

BIO60-106 ปฎิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
English in Cultural Diversity 

2(1-2-3) 

GEN60-121 
 

สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมอืงโลก 
The Present World and Global Citizenship 

4(3-2-7) 
 

GEN60-122 
 

ความซาบซ้ึงในคุณค่าและความงาม 
Appreciation of Value and Beauty 

4(3-2-7) 

XXX60-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) 
รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
GEN60-115 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
English in Health and Wellness 

2(1-2-3) 

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
English for Community Development 

4(2-4-6) 

GEN60-118 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 
English for Scientific presentation 

4(2-4-6) 

GEN60-123 
 

การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 
Smart Life Management 

4(2-4-6) 
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GEN60-131 
 

การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
Creating Quality of Life 

4(2-4-6) 
 

GEN60-151* เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 
IT for the Present and Beyond 

4(0-0-8) 

รวม 18 หน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
VET61-201 วิชาชีพสัตวแพทย์ 

The Veterinary Profession 
1(1-0-2) 

VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1 
Animal Production System I 

4(4-0-8) 

VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2 
Animal Production System III 

4(4-0-8) 

VET61-211 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 1 
Basic Practical Skills I 

2(0-4-2) 

VET61-221 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 1 
Body Structure and Function I 

2(1-2-3) 

VET61-222 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 2 
Body Structure and Function II 

6(3-6-9) 

รวม 19 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

VET61-204 พันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Genetics 

2(2-0-4) 

VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์ 
Animal Nutrition 

4(2-4-6) 

VET61-206 ชีวเคมีท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary General Biochemistry 

3(3-0-6) 

VET61-212 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 2 
Basic Practical Skills II 

2(0-4-2) 

VET61-223 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 
Body Structure and Function III 

6(3-6-9) 

XXX60-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) 
รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
VET61-213 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 3 

Basic Practical Skills III 
2(0-4-2) 

VET61-224 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 4 
Body Structure and Function IV 

6(3-6-9) 

VET61-231 พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary General Pathology 

2(2-0-4) 

VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Microbiology 

4(4-0-8) 
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VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Immunology 

2(2-0-4) 

VET61-291 บูรณาการองค์ความรู้ 1 
Interdisciplinary Integration I 

1(0-2-1) 

XXX60-xxx วิชาเลือกเสรี 2(x-x-x) 
รวม 19 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

VET61-307 ชีวเคมีคลินิกทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Clinical Biochemistry 

3(3-0-6) 

VET61-308 การจัดการและการดูแลสัตว์ทดลอง 
Laboratory Animal Care and Management 

2(2-0-4) 

VET61-314 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 4 
Basic Practical Skills IV 

4(0-8-4) 

VET61-325 เภสัชวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary General Pharmacology 

3(2-2-5) 

VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Systemic Pathology 

4(4-0-8) 

รวม 16 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Basic Practical Skills V 

2(0-4-4) 

VET61-326 เภสัชวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Clinical Pharmacology 

5(3-4-8) 

VET61-327 พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Toxicology 

2(2-0-4) 

VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Clinical Pathology 

3(3-0-6) 

VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Parasitology 

5(3-4-8) 

   
รวม 17 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1 

Small Animal Medicine I 
6(4-4-10) 

VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Anesthesiology 

2(2-0-4) 

VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Diagnostic Imaging 

3(2-2-5) 

VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 
Small Animal Surgery and Orthopedics 

5(3-4-8) 

VET61-392 บูรณาการองค์ความรู้ 2 
Interdisciplinary Integration II 

1(0-2-1) 
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รวม 17 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2 

Small Animal Medicine II 
2(2-0-4) 

VET61-443 เวชศาสตร์ม้า 
Equine Medicine 

4(2-4-6) 

VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
Ruminant Health and Production Medicine 

6(4-4-10) 

VET61-454 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์ใหญ่ 
Large Animal Surgery and Orthopedics 

3(1-4-4) 

VET61-493 ระเบียบวิธีการวิจัยและชีวสถิติ 
Research Methodology and Biostatistics 

3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

VET61-445 วิทยาการสืบพันธ์ุและสูติศาสตร์สัตว์ใหญ ่
Large Animal Reproduction and Obstetrics 

4(2-4-6) 

VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 
Swine Health and Production Medicine 

5(3-4-8) 

VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 
Zoo and Wildlife Medicine 

4(3-2-7) 

VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ 
Veterinary Epidemiology 

4(4-0-8) 

VET61-462 โรคจากสัตว์สู่คนและการสาธารณสุข 
Zoonoses and Public Health 

1(1-0-2) 

รวม 18 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 3 

VET61-409 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 
Veterinary Ethics and Jurisprudence 

1(1-0-2) 

VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 
Poultry Health and Production Medicine 

5(3-4-8) 

VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Health and Production Medicine 

4(2-4-6) 

VET61-463 ความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ 
Food Safety and Inspection 

4(4-0-8) 

VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางส่ิงแวดล้อม 
Environmental Health and Safety 

1(1-0-2) 

VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและส่ิงแวดล้อม 
Food and Environmental Safety Laboratory 

2(0-4-2) 

รวม 17 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 5 
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ท้ังปีการศึกษา 
VET61-537 คลินิกฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 

Clinical Practice in Veterinary Diagnostic Medicine 
4(0-12-6) 

VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 
Clinical Practice in Small Animal Diagnostic Imaging, Surgery and Orthopedics 

4(0-12-6) 

VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางทางเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 
Clinical Practice in Equine Medicine and Surgery 

4(0-12-6) 

VET61-571 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 
Clinical Practice in Small Animal Medicine 

4(0-12-6) 

VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 
Clinical Practice in Small Animal Specialty Medicine 

4(0-12-6) 

VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
Clinical Practice in Ruminant Health and Production Medicine 

4(0-12-6) 

VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 
Clinical Practice in Swine Health and Production Medicine 

4(0-12-6) 

VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 
Clinical Practice in Poultry Health and Production Medicine 

4(0-12-6) 

VET61-576 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 
Clinical Practice in Aquatic Animal Health and Production Medicine 

4(0-12-6) 

VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 
Clinical Practice in Zoo and Wildlife Medicine 

 
4(0-12-6) 

VET61-594 โครงงานวิจัยและนวัตกรรม 
Research and Innovation Project 

6(0-18-9) 

รวม 46 หน่วยกิต 
* เร่ิมต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษาท่ี 6 

ท้ังปีการศึกษา 
VET61-610* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี 12(0-36-18) 
 Professional Practice in Ambulatory Veterinary Unit  
VET61-616* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ม้ากีฬา 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Equine Sports Medicine  
VET61-617* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Aquatic Animal Health and Production Medicine  
VET61-618* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Zoo and Wildlife Medicine  
VET61-619* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพ สัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Small Ruminant Health and Production Medicine  
VET61-638* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Veterinary Diagnostic Unit  
VET61-657* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Small Animal Diagnostic Imping Surgery and 

Orthopedics  
 

VET61-658* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 8(0-24-12) 
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 Professional Practice in Equine Medicine and Surgery  
VET61-666* คลินิกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Veterinary Public Health  
VET61-681* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 12(0-36-18) 
 Professional Practice in Small Animal Medicine  
VET61-682* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Small Animal Specialty Medicine  
VET61-683* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธ์ุโคนม 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Reproduction  
VET61-684* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ านม 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Udder Health and Milk Quality  
VET61-685* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์โคนม 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Nutrition  
VET61-686* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Swine Health and Production Medicine  
VET61-687* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธ์ุสุกร 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Reproduction  
VET61-688* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สุกร 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Nutrition  
VET61-689* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Poultry Health and Production Medicine  
VET61-680* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สัตว์ปีก 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Poultry Nutrition  
ให้เลือกลงทะเบียนจากรายวิชาเลือก อย่างน้อย 36 หน่วยกิต 
VET61-695* เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(0-2-1) 

VET61-696* สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

8(0-40-0) 

รวม 45 หน่วยกิต 
หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา    
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 40 หน่วยกิต 

GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Fundamental Thai 

นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย 
และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผัน
วรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่างๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ 
ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทย
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทย และค าราชาศัพท์ 

Students one required to take a test on 3 categories of Fundamentai Thai 
include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers natural 
language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre of words, 
word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledges of literatures, 
the understanding of pre - university education literatures and interpretation; Thai usage 
covers orders of language, comprehension, recapitulation, explaination, judgmental listening, 
oratory, Thai idiom usage and Ra-cha-sap 

 
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Fundamental English 

การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์ และ
รูปแบบภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน จับใจความบทอ่าน และเข้าใจภาษาที่ใช้ในห้องเรียน  

Fundamental English test focuses on Basic English grammars, vocabularies 
and everyday life language patterns; reading for gist; and understand language used in 
classroom 
 
GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารร่วมสมัย 0(0-0-8) 
 Thai for Contemporary Communication  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน   
Prerequisite: GEN60-001 Fundamental Thai  

เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสาร
สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อยๆ จาก
เรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่อง ที่
อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการ
น าเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิด
ชัดเจนและเป็นระบบ การน าข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น การพูดและ
การเขียนเพ่ือน าเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ 
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Understanding and developing the Thai language skills both in receiving 
and delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts 
read and listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the 
texts to arrive at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the 
texts read and listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the 
opinion giving skills through speaking and writing with the support of significant issues and 
supporting details to highlight clear and systematic thinking; the use of social information to 
create knowledge or expanded thought; speaking and writing to present a systematic and 
convincing academic knowledge 

 
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 English in Daily Life  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   
Prerequisite: GEN60-002 Fundamental English  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนหนังสือ การจ่ายตลาด การแนะน าอาหาร การ
เดินทาง การท่องเที่ยว การบันเทิง การใช้บริการดูแลสุขภาพ เป็นต้น สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จาก การฝึก
ทักษะดังกล่าว โดยผู้ เรียนจะได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์สมมุติและสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับชีวิตของ
ตนเองมากที่สุด 

Development of all English skills: listening, speaking, reading and writing 
through practicing of everyday life topics--studying, shopping, food, travelling, tourism, 
entertainments and health; synthesis of useful grammatical structures and vocabulary; 
learning by role-play and daily life situations 

 
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในส่ือและการส่ือสาร 2(1-2-3) 
 English in Media Communication  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   
Prerequisite: GEN60-002 Fundamental English 

พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน   
ผ่านสื่อภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เพลง โฆษณา และข่าว ฝึกใช้รูปแบบภาษาเพ่ือการบรรยาย พรรณนา 
และตีความ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษา 
ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อเหล่านั้น 

Development of all English skills: listening, speaking, reading and writing 
through English media--songs, advertisements, and news; practicing language patterns used 
for description, narration, and interpretation; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary essential for effective communication through producing and presenting English 
media 
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GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
 English in Cultural Diversity  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite: GEN60-002 Fundamental English 

พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดย
ฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยวิธีท่ีซับซ้อนขึ้น ได้แก่ การฝึกฝนใช้ภาษาในการเรียนรู้และน าเสนอเก่ียวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรดรมของประเทศต่างๆ อาทิ การท ามาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ความ
แตกต่างทางศาสนา แหล่งท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนไทย สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติ ม
จากการฝึกทักษะทางภาษาดังกล่าว 

Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing by practicing with multi-dimensional approaches; emphasizing on the use of 
language and presentation of the cultural diversity worldwide; careers, life styles, art and 
culture, differences, tourist attractions, cultural exchanges; synthesis of useful grammatical 
structures and vocabulary essential for effective communication 
 
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 2(1-2-3) 
 English in Health and Wellness  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite: GEN60-002 Fundamental English  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เข้าใจถึงลักษณะอาการ สาเหตุ และวิธีป้องกันรักษาเบื้องต้น
ของอาการหรือโรคนั้นๆ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการ
ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ผ่านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับอาการหรือโรคตามความสนใจ  

Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing using health and wellness topics; knowing symptoms, causes, treatments, or 
preventions of selected health issues; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary; learning by studying and presenting health issues of interest 

 
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) 
 English for Community Development  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite: GEN60-002 Fundamental English  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  เน้นการฝึกใช้
รูปแบบภาษา โครงสร้าง และค าศัพท์ท่ีใช้ในการท าโครงการพัฒนาชุมชน ผ่านการเรียนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและทักษะการน าเสนอ สรุปแบบแผนทางภาษาและค าศัพท์ท่ีได้จากการ
ฝึกทักษะดังกล่าว 

Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading  
and writing while focusing on essential expressions, structures and English vocabulary specific 
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to the community development through the project-based learning approach; improving 
group dynamics and presentation skills; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary 
 
GEN60-118 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 English for Scientific presentation 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในขั้นที่สามารถน าไป ใช้ในการประกอบอาชีพการงานได้  
โดยได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาในขอบข่ายของอาชีพการงาน ได้แก่ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน  
การเขียนอีเมล์ การติดต่อลูกค้า  และการร่วมถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ในที่ประชุม สรุปแบบแผนทางภาษา
เพ่ิมเติมจากการฝึกทักษะดังกล่าว 
 Development of English skills focused on work level by practicing English 
communication that is essential in the workplace--job applications, job interview, writing 
email, customers relations, meetings and discussion; synthesis of useful grammatical 
structures and vocabulary essential for effective business communication 
 
 
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 The Present World and Global Citizenship 
 เข้าใจลักษณะส าคัญของโลกยุคโลกาภิวัตน์และผลท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและชีวิต
ของผู้คน รับรู้ความหมายของการเป็นพลเมืองโลก การให้คุณค่าต่อการเป็นพลเมืองที่ดี ได้แก่ การยอมรับความ
แตกต่างของคนอ่ืน ๆ ยอมรับว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่ทุกที่ การเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น และ     
ไม่เห็นว่าความต่างระหว่างคนจะเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน พร้อมที่จะยอมรับมุมมองและวิถีชีวิตของผู้อ่ืน 
และพร้อมที่จะใช้มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย รู้ ค่ าและเข้าใจคนอ่ืนบนโลก พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอ่ืน 
เพ่ือให้ตัวเองเป็นพลเมืองโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออกซ่ึงการมีจิตสาธารณะหรือการเป็น
อาสาสมัครเพ่ือสังคมเพ่ือความสุขของคนอ่ืน 
 Understanding essential elements of the globalized world and 
consequences affecting changes in society and people’s life; perception of being a global 
citizen; the value of good citizenship–accepting differences between people, realizing the 
existence of differences in all places, appreciating the value of those differences and seeing 
no obstacles in living together, ready to accept different points of view and lifestyles as well 
as ready to use others’ points of view to appreciate and understand other peoples, ready to 
learn from others  to continuously improve oneself as a global citizen; able to express 
volunteering spirits or become social volunteers for others 
 
GEN60-122 ความซาบซ้ึงในคุณค่าและความงาม  4(3-2-7) 
 Appreciation of Value and Beauty 
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 ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักการ อุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ที่สังคมให้คุณค่ า
ว่าเป็นสิ่งที่ควรชื่นชม ยอมรับ ยึดเอามาเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติของชีวิต ซาบซ้ึงในคุณค่าของสิ่งที่งาม 
ไพเราะ หรือ รื่นรมย์ ทั้งความงามของธรรมชาติและงานศิลปะ โดยคุณค่าและความงามดังกล่าวเกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สามารถน าเสนอสิ่งที่มีคุณค่าหรือสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่งผลต่อการเจริญงอกงาม
ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
 Realizing the value of principles, ideology, ethics and morality as emulated 
by society as guidelines for thoughts and practices in life; appreciating the value of 
something pleasant beautiful, melodious or both beauty of nature and art works as a result 
of human relationships; able to present something valuable or create art works that enrich 
the growth of spiritual health 
 
 
 
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 
 Smart Life Management 
 เข้าใจแนวคิดและให้คุณค่าเก่ียวกับการจัดการตนเอง สามารถน าความเข้าใจดังกล่าวไปใช้
ในชีวิตประจ าวันทั้งในส่วนที่เก่ียวกับชีวิตของตนเอง ได้แก่ การจัดการเวลา การจัดการสุขภาพ การจัดการ
การเงิน การวางแผนในการเรียน และการจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้แก่ การปรับตัว การจัดการ
ความขัดแย้ง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 Understanding concepts and valuing the significance of self-management;  
able to apply this understanding in daily life activities and personal life management--time 
management, health management, study plans and self-management for social life: 
adaptations, conflict management and positive problem solving 
 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6)  
 Creating Quality of Life 
 เข้าใจและให้คุณค่าเรื่องสุขภาพองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ มิติกาย มิติทางจิต  มิติทางสังคม 
และมิติจิตวิญญาณหรือปัญญา สามารถใช้หลักการสุขภาพองค์รวมแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อันเนื่องมาจากเชื้อโรค จากรสนิยมการใช้ชีวิต จากการโฆษณาชวนเชื่อและการครอบง าลักษณะต่างๆ และ
จากความสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มากขึ้น สามารถใช้กิจกรรมการออก
ก าลังกายและนันทนาการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพองค์รวมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Understanding and valuing holistic health in four dimensions--physical, 
spiritual, social and spiritually wise or enlightened; able to apply the holistic health principles 
to solve current problems both problems form illnesses or problems resulting from 
lifestyles, propaganda and various influences as well as social relationships; able to lead a 
happier life, able to use exercise and recreational activities in solving problems and 
effectively developing holistic health 
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GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
 Science and Mathematics in Daily Life 
 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากร ความม่ันคงทางอาหาร ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรพลังงาน ของเสีย มลพิษ ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวท่ีมีต่อมนุษย์ สามารถน าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น การลงทุน สามารถรวบรวมข้อมูลเก่ียวข้องกับการเงินการธนาคาร การ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน และใช้สถิติเบื้องต้นอธิบายประเด็นการด าเนินการของปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นได้ 
 Able to integrate scientific and mathematical knowledge to understand 
phenomena in daily life--global change, weather change, population increase, food security, 
water resources, energy resources, wastes, pollutions and effects of these phenomena on 
man; able to use scientific and/or mathematical knowledge for daily life benefits --banking 
and financial operations, financial control and management, investments; able to collect 
data and use preliminary statistics to explain the issues mentioned 
 
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 4(0-0-8) 
  IT for the Present and Beyond   
 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ พ้ืน ฐานทางด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมีเนื้ อหา
ครอบคลุมในหัวข้อ ความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การจัดการ
เอกสาร การสร้างงานน าเสนอ การสืบค้นข้อมูล การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อาชญากรรม กฎหมาย และจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 Students one required to take a test on fundamentals of information 
technology that covers on the advancement and future trends of information technology; 
information systems for better quality of life; the use of information technology to increase 
work efficiency: document management, creating good presentations, Information retrieval; a 
critical understanding of media and information; basic knowledge of computer network and 
internet technology; computer crime, law and ethics in information technology 
  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 259 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 15 หน่วยกิต 

CHM60-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Chemistry Laboratory  
 การทดลองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 
 Experiments related to developing basic skills in chemical laboratory 
 
CHM60-104 หลักเคมี 4(4-0-8) 
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 Principles of Chemistry 
บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 

ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว สารละลายคอลลอยด์ และของแข็ง 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน 

Introduction, stoichiometry, electronic structures of atoms, periodic 
properties, representative elements, transition elements, chemical bonds, properties of gas, 
liquid, solution, colloid and solid, chemical kinetic, chemical equilibrium and ionic 
equilibrium 

 
BIO60-105 ชีววิทยาท่ัวไป 4(4-0-8) 
 General Biology  
 แนวคิดหลักทางชีววิทยา เคมีของชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต 
หลักพันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะทั้งของ
พืชและของสัตว์ชั้นสูง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 Biological concepts, chemical basis of life, structure and function of cells, 
energy of life, principles of genetics, evolution, structures and functions of tissues, organs and 
organ systems of higher plants and animals, interaction between life and environment 
 
BIO60-106 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Biology Laboratory  
รายวิชาบังคับก่อน: BIO60-105 ชีววิทยาท่ัวไป หรือ เรียนควบคู่กับ BIO60-105 ชีววิทยาท่ัวไป 
Pre-requisite: BIO60-105 General Biology or co-requisite with BIO60-105 General 
Biology 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรู้ในวิชาชีววิทยาทั่วไป 
 Experiments in laboratory to complement general biology 
 
PHY60-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
 กลศาสตร์ทั่วไป ความดันของก๊าซและของไหล แสงและไฟฟ้าเบื้องต้น รังสีและไอโซโทป 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์และพยาบาล หลักการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสี 
 General mechanics, pressure of gases and fluids, basic optics and electricity, 
radiation and isotope, medical equipments and instruments, radiotherapy and diagnosis 
 
 
VET61-206 ชีวเคมีท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-6) 
 Veterinary General Biochemistry 
 โครงสร้างโมเลกุล หน้าที่ของน้ า  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดนิวคลีอิก แร่ธาตุและ 
วิตามิน กลไกการทางานของเอนไซม์ การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน การควบคุม การแสดงออกของ
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ยีน อณูชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ทางการสัตวแพทย์ เทคนิคการใช้เครื่องมือทางชีวเคมี เครื่องวัดพีเอช 
เครื่องวัดความเข้มแสง อิเล็กโทรฟอเรซีส และโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์เชิงคุณภา พและปริมาณของสารชีว
โมเลกุล และรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ 
 Molecular structure and function of water, proteins, carbohydrates, lipids, 
nucleic acid, minerals and vitamins; enzyme mechanisms, nucleic acids and protein 
synthesis, gene regulation, molecular biology and its application in veterinary medicine, 
biochemical instrumental techniques, pH meter, spectrophotometer, electrophoresis and 
chromatography, qualitative and quantitative analysis of biomolecules and recombinant DNA 
 

2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 86 หน่วยกิต 
VET61-201 วิชาชีพสัตวแพทย์ 1(1-0-2) 
 The Veterinary Profession  
 ประวัติศาสตร์โลกของวิชาชีพสัตวแพทย์ วิชาชีพสัตวแพทย์สาขาต่างๆ บทบาทของสัตว
แพทย์ต่อสังคม ทักษะในศตวรรษที่ 21 สัตวแพทย์และการเป็นพลเมืองโลก และเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

World history of the veterinary profession, various disciplines of the 
veterinary profession, veterinary roles in society, 21 st century skills, veterinarians and being 
global citizens and attitude of fondness toward the veterinary profession 

 
VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1 4(4-0-8) 
 Animal Production System I  
 ระบบการผลิตสัตว์ (สัตว์เค้ียวเอ้ืองและสัตว์ปีก ) สถานที่ ต้ังและการออกแบบโรงเรือน 
พันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และการให้อาหาร การดูแลเลี้ยงสัตว์ในแต่ละกลุ่มอายุ การจัดการ
ของเสียจากสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสัตว์ 
 Animal production systems (ruminants and poultry), location and housing 
design, animal breeds, animal breeding, feed and feeding, rearing management of each age -
group, animal waste management, animal health management and use of information 
technology for animal production 
 
VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2 4(4-0-8)
 Animal Production System II  
 ระบบการผลิตสัตว์ (สุกรและสัตว์น้ า) สถานที่ ต้ังและการออกแบบโรงเรือน พันธุ์สัตว์ การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และการให้อาหาร การดูแลเลี้ยงสัตว์ในแต่ละกลุ่มอายุ การจัดการของเสียจาก
สัตว ์การจัดการสุขภาพสัตว์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตสัตว์ 
 Animal production systems (pigs and aquatic animals), location and housing 
design, animal breeds, animal breeding, feed and feeding, rearing management of each age-
group, animal waste management, animal health management and use of information 
technology for animal production 



 

DVM_35 / 105 
 

 
VET61-204 พันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Genetics 
 หลักพันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ สถิติเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์ประชากร 
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบการคัดเลือก ผลตอบสนองต่อการคัดเลือก พารามิเตอร์ทางพันธุ
ศาสตร์ การผสมพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 Introduction to veterinary genetics, statistics in animal breeding, population 
genetics, qualitative and quantitative genetics, genetic parameters, selection methods, 
response to selection, mating system and animal breeding 
 
VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์ 4(2-4-6) 
 Animal Nutrition 
 หลักโภชนศาสตร์สัตว์ ระบบการย่อยอาหารของสัตว์เปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท
โภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์และการเลือกใช้ การประเมินการใช้ประโยชน์วัตถุดิบอาหารและโภชนะ การ
ประเมินความต้องการโภชนะ ปัจจัยที่มีผลต่อการกินได้ สารยับยั้งการใช้โภชนะในอาหารสัตว์ มาตรฐานการให้
อาหารและผลผลิต หลักการสร้างสูตรอาหาร การเตรียมวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสัตว์ การควบคุมเชิง
คุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว์ 
 Principles of animal nutrition, comparative animal gastrointestinal tracts, 
nutrients classification, feedstuffs, determination of feed and nutrient utilization, 
determination of animal nutrient requirement, factors affecting feed consumption, inhibitory 
factors in feedstuffs, feeding standard and productivity, feed formulation concept, feed 
preparation and processing, feed quality control and feed proximate analysis 
 
 
VET61-211 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills I  
 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ การตรวจร่างกายทั่วไป พฤติกรรมสัตว์  
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์ 
 Basic practical skill for veterinary students, physical examination, animal 
behaviors and animal rehabilitation 
 
VET61-212 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills II  
 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ การดูแลสัตว์เบื้องต้น การดูแลสุขภาพ
สัตว์ปฐมภูมิ และการจับบังคับควบคุมสัตว์ชนิดต่างๆ 
 Basic practical skill for veterinary students, general animal care, primary 
animal health care and animal handling of different species 
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VET61-213 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 3 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills III 
 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ฝึกปฏิบัติการพ้ืนฐานทางด้านจุลชีววิทยา 
การตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา การตรวจวินิจฉัยทางชีวโมเลกุล และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ 
 Basic practical skill for veterinary students, general procedurs in 
microbiology, serological diagnosis, molecular techniques in diagnostic microbiology and 
antimicrobial susceptibility testing 
 
VET61-221 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 1 2(1-2-3) 
 Body Structure and Function I 
 บทน า โครงสร้างและการท างานของร่างกาย  การแบ่งเซลล์ การปฏิสนธิ ระยะสร้างรก 
และการพัฒนาของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ คอ
หอย และใบหน้า ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและปกคลุมร่างกาย ระบบ
สืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ 
 Introduction of body structure and function, gametogenesis, fertilization, 
early embryonic development, placenta development, development of nervous system, 
circulatory system, endocrine system, pharynx, and face, respiratory system, gastrointestinal 
system, musculoskeletal and integumentary system, reproductive system  and urinary system 
 
VET61-222 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 2 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function II  
 มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท และระบบรับความรู้สึกของสัตว์ชนิดต่างๆ 
 Gross anatomy, histology, physiology of musculo-skeletal, nervous and 
sensory systems of different species 
 
VET61-223 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function III 
วิชาบังคับก่อน: VET61-221 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 1 , VET61-222 โครงสร้างและการ

ท างานของร่างกาย 2 
Prerequisite:  VET61-221 Body Structure and Function I, VET61-222 Body Structure and 

Function II 
 มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่างๆ 
 Gross anatomy, histology, physiology of gastro-intestinal, circulatory and 
respiratory systems of different species 
 
VET61-224 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 4 6(3-6-9) 
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 Body Structure and Function IV 
วิชาบังคับก่อน: VET61-223 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 
Prerequisite:  VET61-223 Body Structure and Function III 
 มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ระบบขับ
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อของสัตว์ชนิดต่างๆ 
 Gross anatomy, histology, physiology of reproductive, urinary systems and 
endocrine systems of different species 
 
VET61-231 พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary General Pathology 
 บทน าเก่ียวกับพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ศัพท์ทางพยาธิวิทยา กลไกการบาดเจ็บ การ
เสื่อม การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ การรบกวนการไหลเวียน
เลือด การเจริญของเซลล์ท่ีผิดปกติ และการเกิดมะเร็ง 
 Introduction to veterinary pathology, terminology, mechanism of cell injury, 
degeneration, adaptation and cell death, inflammation and tissue healing, circulatory 
disturbance, neoplasia and cancer 
 
VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Microbiology 
 การจ าแนก กายสัณฐานวิทยา โครงสร้าง สมบัติทางชีวเคมี การเจริญเติบโต การก่อโรค
ของแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ส าคัญในสัตว์ เทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่าง และวิธีการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 Classification, morphology, structure, biochemical properties, growth, and 
pathogenicity of important bacteria, fungi and virus in animals, specimen collection and 
storage and laboratory diagnostic techniques 
 
VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Immunology 
 ระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองต่อสารก่อภูมิต้านทาน กลไกการสร้างภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกัน
ต่อจุลชีพชนิดต่างๆ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันบริเวณพ้ืนผิว ภูมิคุ้มกันในลูกสัตว์ในท้องและลูกสัตว์แรกเกิด โรค
ของระบบภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยทางวิทยาภูมิคุ้มกัน และวัคซีนที่ใช้ในสัตว์ 
 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, immunological diagnosis and animal vaccine 
 
VET61-291 บูรณาการองค์ความรู้ 1 1(0-2-1) 
 Interdisciplinary Integration I 
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 บูรณาการองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพ-รายวิชาในปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้จากปัญหาเป็น
ฐาน 
 Interdisciplinary integration of preclinical knowledges–2nd year courses with 
problem based learning 
 
VET61-307 ชีวเคมีคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
 Veterinary Clinical Biochemistry 
วิชาบังคับก่อน: VET61-206 ชีวเคมีท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 
Prerequisite:  VET61-206 Veterinary General Biochemistry 
 หลักการ วิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลค่าเคมีคลินิก ซ่ึง
แสดงถึงความปกติและผิดปกติที่อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ ทั้งกล้ามเนื้อ หัวใจ กระดูก ตับ ไต ตับอ่อน ระบบ
ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ สมดุลกรด -เบสในร่างกาย แร่ธาตุ ก๊าซในเลือดและซีรั่มโปรตีน เพ่ือช่วยในการหา
สมุฏฐาน วินิจฉัย และพยากรณ์โรคในสัตว์ 
 Principles, laboratory techniques, analysis and interpretation of clinical 
chemistry data, showing normality and abnormality of animal organs: muscles, heart, bones, 
liver, kidneys, pancreas, gastrointestinal tract, endocrine, acid-base balance, minerals, blood 
gas and serum proteins for pathogenesis, diagnosis and prognosis of animal diseases 
 
VET61-308 การจัดการและการดูแลสัตว์ทดลอง 2(2-0-4) 
 Laboratory Animal Care and Management 
วิชาบังคับก่อน: VET61-231 พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 
Prerequisite:  VET61-231 Veterinary General Pathology 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง สวัสดิภาพสัตว์ ชนิดและสายพันธุ์สัตว์ทดลอง คุณภาพ
สัตว์ทดลอง การสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์ การดูแลสัตว์ทดลอง ระบบการจัดการและการป้องกัน
การติดเชื้อ และอาชีวอนามัย 
 Ethical use of laboratory animals, animal welfare, species and breed of 
laboratory animals, laboratory animal quality, heritability and production, laboratory animal 
care, management and preventive health care and occupational health 
 
VET61-314 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 4 4(0-8-4) 
 Basic Practical Skills IV 
 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ฝึกปฏิบัติผ่าชันสูตรซากสัตว์ (สัตว์เลี้ยง 
สัตว์บริโภค และสัตว์ทดลอง) จุลพยาธิวิทยา และเซลล์วิทยา 
 Basic practical skill for veterinary students, practice in animal necropsy 
(companion animals, food animals and laboratory animals), histopathology and cytology 
 
VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 2(0-4-4) 
 Basic Practical Skills V 
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 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและการตรวจ
วินิจฉัยในห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก 
 Basic practical skill for veterinary students, practice in specimen collections 
and clinical pathology laboratories 
VET61-325 เภสัชวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 
 Veterinary General Pharmacology 
 หลักพ้ืนฐานของเภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย์ คุณสมบัติของยาและรูปแบบเภสัชภัณฑ์ 
เอกสารก ากับยา เภสัชต ารับ วิธีการน ายาเข้าสู่ร่างกายสัตว์ หลักการและข้อพิจารณาการ ใช้ยา ข้อก าหนดและ
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยา หลักเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา และความแปรปรวน
ของการตอบสนอง 
 Principles of veterinary pharmacology, pharmaceutical dosage forms and 
regimens, leaflet, pharmaceutical formulations, routes of drug administration, concept and 
rationale use of drugs, drug regulations and authorities, principles of pharmacokinetics and 
pharmacodynamics, drug interaction and variation in drug responses 
 
VET61-326 เภสัชวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 5(3-4-8) 
 Veterinary Clinical Pharmacology 
วิชาบังคับก่อน: VET61-325 เภสัชวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 
Prerequisite:  VET61-325 Veterinary General Pharmacoloty 
 เภสัชวิทยาทางการสัตวแพทย์ของยาที่ออกฤทธ์ิตามระบบ ได้แก่ ระบบประสาทอัตโนมัติ 
ประสาทส่วนกลาง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ยาระงับปวด ยาลดไข้ ยา
ต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ออตาคอยส์และสารต้านฤทธิ์ ยาต้านการอักเสบชนิดสเตียรอยด์ ยาออก
ฤทธิ์ต่อผิวหนังและดวงตา ยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาฆ่าเชื้อภายนอก ยาเคมีบ าบัด ยา
ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ยาปรับพฤติกรรมสัตว์ และสมุนไพรทางสัตวแพทย์ 
 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, antifungal, antiviral, anti -
parasitic drugs, disinfectants, antiseptic, and sterilants, chemotherapy, immune-modulating 
agents, animal behavior-modifying drugs and veterinary herbal medicine 
 
VET61-327 พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Toxicology 
 หลักการทางพิษวิทยา กลไกของการเกิดพิษ การจ าแนกชนิดของสารพิษ การประเมิน
ความเป็นพิษและความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์สารพิษทางห้องปฏิบัติการ หลักเบื้องต้นของการรักษาอาการ
เป็นพิษ พิษวิทยาของสารก าจัดแมลง ศัตรูพืช และสัตว์ฟันแทะ สารพิษจากเชื้อรา สารพิษจากพืชและสัตว์ พิษ
จากโลหะหนัก และสารพิษจากอุตสาหกรรม 
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 Principles in toxicology, mechanisms of toxic injuries, classification of toxic 
substances, toxicity evaluation and risk assessment, laboratory analysis of tox ic substances, 
principles of poison treatment, toxicology of insecticides, pesticides, rodenticides, plant and 
animal toxins, heavy metals and industrial pollutants 
 
VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Systemic Pathology 
วิชาบังคับก่อน: VET61-231 พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ , VET61-221 โครงสร้างและการ

ท างานของร่างกาย 1, VET61-222 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 2, VET61-
223 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 

Prerequisite:  VET61-231 Veterinary General Pathology, VET61-221 Body Structure and 
Function I, VET61-222 Body Structure and Function II, VET61-223 Body 
Structure and Function III 

 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอาการ
ทางคลินิกและวิการที่พบของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบประสาท ระบบรับสัมผัส ระบบผิวหนัง ระบบขับปัสสาวะ ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ 
และระบบสร้างเม็ดเลือด 
 Pathological changes of cells, tissues, and various organs that correlate to 
the clinical pictures and necropsy findings in circulatory, respiratory, digestive, reproductive, 
nervous, sensory, integument, urinary, musculoskeletal, endocrine, and hemopoietic systems 
 
VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
 Veterinary Clinical Pathology 
วิชาบังคับก่อน: VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์, VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตว

แพทย์, VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์, VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบ
ทางการสัตวแพทย์ 

Prerequisite:  VET61-232 Veterinary Microbiology, VET61-233 Veterinary Immunology, 
VET61-336 Veterinary Parasitology, VET61-3 3 4  Veterinary Systemic 
Pathology 

 การเก็บตัวอย่างเซลล์ เลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ซีรั่ม น้ าไขสันหลัง และของเหลวอ่ืน ๆ ใน
ร่างกาย การเก็บรักษาตัวอย่าง การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ และการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิวิทยาในการท างานของร่างกายจากผลทางห้องปฏิบัติการ และนิติเวชศาสตร์ 
 The collection of cells, blood, feces, urine, serum, cerebrospinal fluid and 
body fluid, preparation and shipment of laboratory specimens, detection of pathological 
changes in body functions using laboratory findings and forensic medicine 
 
VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 5(3-4-8) 
 Veterinary Parasitology 
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 การจ าแนกกายสัณฐานวิทยา วงจรชีวิต พยาธิก าเนิด ระบาดวิทยา การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การป้องกัน และการควบคุมของหนอนพยาธิ โปรโตซัว และสัตว์ขาปล้องที่ส าคัญทางการสัตวแพทย์  
 Classification morphology, life cycle, pathogenesis, epidemiology, diagnosis, 
treatment, prevention and control of important helminthes, protozoa and arthropods in 
veterinary medicine 
 
VET61-493 ระเบียบวิธีการวิจัยและชีวสถิติ 3(3-0-6) 
 Research Methology and Biostatistics 
 บทน าเก่ียวกับงานวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม ปัญหาและการต้ังสมมุติฐาน การ
ออกแบบงานวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ผลข้อมูลทางชีวสถิติ การเขียน
รายงานวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย 
 Introduction to research, literature review, problems and hypotheses, 
research design, sampling techniques, processing of data, statistical analysis, writing of 
research report and ethics for researchers 
 

3) กลุ่มวิชาชีพ 149 หน่วยกิต 
3.1 วิชาชีพบังคับ 113 หน่วยกิต 

VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1 6(4-4-10) 
 Small Animal Medicine I 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 การตรวจวินิจฉัยและรักษาในสุนัข ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และกรดด่างในร่างกาย 
การถ่ายเลือด การให้สารอาหารทางหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคในช่องปากและความผิดปกติของต่อม
น้ าลาย โรคทางทันตกรรม โรคผิวหนัง และโรคฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข้อ โรคทาง
ระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคทางพฤติกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน ต่อมไร้ท่อ หัวใจและหลอด
เลือด ทางเดินหายใจ ไตและระบบขับปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ป้องกัน 
และการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ 
 Diagnosis and treatment of dogs, 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, 
gastroenterology, hepatology, pancreas, endocrinology, cardiology, respiratory, nephrology, 
and urology, reproduction, infectious diseases, emergency medicine, preventive medicine 
and client communication 
 
VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Anesthesiology 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
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Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 หลักวิสัญญีทางการสัตวแพทย์ ยาทางวิสัญญีวิทยา การวางยาสลบ การประเมินร่างกาย
สัตว์ก่อนและหลังผ่าตัด การเฝ้าระวังสัญญาณชีพ เทคนิคการวางยาชาเฉพาะที่ การระงับความเจ็บปวด 
ภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไขในสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ 
 Principles of veterinary anesthesisology, pharmacology, general anesthesia, 
perioperative patient assessment, physiological monitoring, local anesthesia, pain 
management, complications and treatment in small and large animals 
 
VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 
 Veterinary Diagnostic Imaging 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 หลักทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เทคนิคการถ่ายภาพรังสี การจัดท่า การล้างฟิล์ม กา ร
แปลผลภาพรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี เทคนิคการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการแปลผล การใช้
เครื่องถ่ายเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ 
 Principles of veterinary diagnostic imaging, radiographic techniques, 
positioning, radiographic interpretations, radiation protection, ultrasonographic applications 
and interpretations, computed tomography and magnetic resonance imaging  
 
VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 5(3-4-8) 
 Small Animal Surgery and Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 หลักศัลยศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ การท าให้ปลอดเชื้อ การผูกเง่ือน การเย็บแผล การ
ห้ามเลือด การรักษาและการหายของบาดแผล ลักษณะการหัก กระบวนการเชื่อมของกระดูก การตรวจวินิจฉัย 
วิธียึดกระดูกหั ก สารน้ าบ าบั ดทา งศัลยกรรม การฝึ กปฏิบั ติหั ตถการ กา รดูแลสัตว์หลั งผ่าตัด และ
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนและออร์โทพีดิกส์ในสุนัขและแมว 
 Principles of veterinary surgical procedures, sterilization and disinfection, 
surgical tie and suturing, hemostasis, wound healing process, classification of bone fracture, 
bone healing process, diagnostic and fixation methods, fluid therapy in veterinary surgery, 
surgical skills, post-operative care and complications of soft tissue surgery and orthopedics in 
dogs and cats 
 
VET61-392 บูรณาการองค์ความรู้ 2 1(0-2-1) 
 Interdisciplinary Integration II 
 บูรณาการองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพและวิชาชีพ โดยการเรียนรู้จากปัญหาทางคลินิก 
และแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค 
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 Interdisciplinary integration of preclinical and clinical knowledges with 
clinical problem-oriented approach, assessment and diagnostic plans 
 
VET61-409 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 1(1-0-2) 
 Veterinary Ethics and Jurisprudence 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสัตว
แพทย์ กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และข้อตกลงต่าง ๆ ของ
องค์กรระหว่างประเทศ และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 
 Introduction to law, laws and acts related to the veterinary profession, laws 
and regulations concerning public health and environment, rules and regulation mandated 
by international organization and veterinary ethics 
 
VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2 2(2-0-4) 
 Small Animal Medicine II 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 การตรวจวินิจฉัยและรักษาในแมว ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และกรดด่างในร่างกาย 
การถ่ายเลือด การให้สารอาหารทางหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคในช่องปากและความผิดปกติของต่อม
น้ าลาย โรคทางทันตกรรม โรคผิวหนัง และโรคฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับระบบผิวหนัง โรคกระดูกและข้อ โรคทาง
ระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคทางพฤติกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน ต่อมไร้ท่อ หัวใจและหลอด
เลือด ทางเดินหายใจ ไตและระบบขับปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ป้องกัน 
และการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ 
 Diagnosis and treatment of cats, 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, 
gastroenterology, hepatology, pancreas, endocrinology, cardiology, respiratory, nephrology, 
and urology, reproduction, infectious diseases, emergency medicine, preventive medicine 
and client communication 
 
VET61-443 เวชศาสตร์ม้า 4(2-4-6) 
 Equine Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 เทคนิคปฏิบัติในการตรวจร่างกายม้า การหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัย การรักษาและการ
ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือดและท่อน้ าเหลือง ทางเดินอาหาร ภูมิคุ้มกัน กล้ามเนื้อและ
โครงสร้างร่างกาย ขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง ประสาท ต่อมไร้ท่อ โรคตา โรคที่เกิดจากการให้อาหาร โรคติดเชื้อ 
โรคทางเมแทบอลิซึม โรคในลูกม้าและม้าแก่ 
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 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 
 
VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 6(4-4-10) 
 Ruminant Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1, VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ , 

VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-202 Animal Production System I, VET61-335 Veterinary Clinical 

Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 เวชศาสตร์การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองและการจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูง  วงจรการผลิต
ภายในฟาร์ม การเข้าเยี่ยมฟาร์ม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านต่าง ๆ โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
แต่ละระบบของร่างกายที่ส าคัญ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การเฝ้าระวังโรคภายในฟาร์ม การควบคุม
และป้องกันโรค 
 Ruminant production medicine and herd health management, production 
cycle, farm visit, data records, data analysis, important infectious and non-infectious diseases 
of various systems, diagnosis and treatment, disease monitoring and disease prevention and 
control 
 
VET61-445 วิทยาการสืบพันธ์ุและสูติศาสตร์สัตว์ใหญ่ 4(2-4-6) 
 Large Animal Reproduction and Obstetrics 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ การตรวจการเป็นสัด การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ผ่านทาง
ทวารหนักและการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการต้ังท้อง ปัญหาระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย 
การคลอดยากและการแก้ไข การแท้งลูก การใช้ยาและฮอร์โมน การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุ์ในสัตว์ใหญ่ 
 Breeding soundness examination, heat detection, rectal palpation and 
ultrasonography of reproductive organs, pregnancy diagnosis, reproductive disorders, dystocia 
and correction, pharmacological and hormonal use, artificial insemination and reproductive 
biotechnology in large animals 
 
VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 5(3-4-8) 
 Swine Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2, VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ , 

VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
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Prerequisite:  VET61-203 Animal Production System II, VET61-335 Veterinary Clinical 
Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 

 เวชศาสตร์การผลิตสุกรและการจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูง วงจรการผลิตภายในฟาร์ม 
การเข้าเยี่ยมฟาร์ม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านต่าง ๆ โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่ละระบบ
ของร่างกายที่ส าคัญ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การเฝ้าระวังโรคภายในฟาร์ม การควบคุมและป้องกัน
โรค 
 Swine production medicine and herd health management, production 
cycle, farm visit, data records, data analysis, important infectious and non-infectious diseases 
of various systems, diagnosis and treatment, disease monitoring and disease prevention and 
control 
 
VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 4(3-2-7) 
 Zoo and Wildlife Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335 Veterinary Clinical Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 เทคนิคปฏิบัติในการตรวจร่างกาย การควบคุมบังคับสัตว์ การหาสาเหตุของโรค การ
วินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคระบบต่าง ๆ ที่ส าคัญ โรคที่เกิดจากการให้อาหาร โรคติดเชื้อ โรคทางเม
แทบอลิซึมในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 
 Physical examination, animal restraint, diagnostic procedures, treatment 
and prevention on diseases of various systems, nutritional management, infectious diseases, 
metabolic diseases of zoo and wildlife animals 
 
VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 5(3-4-8) 
 Poultry Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1, VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ , 

VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-202 Animal Production System I, VET61-335 Veterinary Clinical 

Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 เวชศาสตร์การผลิตสัตว์ปีกและการจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูง วงจรการผลิตภายในฟาร์ม 
การเข้าเยี่ยมฟาร์ม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านต่าง ๆ โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่ละระบบ
ของร่างกายที่ส าคัญ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การเฝ้าระวังโรคภายในฟาร์ม การควบคุมและป้องกัน
โรค 
 Poultry production medicine and herd health management, production 
cycle, farm visit, data records, data analysis, important infectious and non-infectious diseases 
of various systems, diagnosis and treatment, disease monitoring and disease prevention and 
control 
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VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 4(2-4-6) 
 Aquatic Animal Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2, VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ , 

VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-203 Animal Production System II, VET61-335 Veterinary Clinical 

Pathology, VET61-315 Basic Pratical Skills V 
 เวชศาสตร์การผลิตสัตว์น้ าและการจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูง วงจรการผลิตภายในฟาร์ม 
การเข้าเยี่ยมฟาร์ม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านต่าง ๆ โรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อแต่ละระบบ
ของร่างกายที่ส าคัญ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การเฝ้าระวังโรคภายในฟาร์ม การควบคุมและป้องกัน
โรค 
 Aquatic animal production medicine and herd health management, 
production cycle, farm visit, data records, data analysis, important infectious and non-
infectious diseases of various systems, diagnosis and treatment, disease monitoring and 
disease prevention and control  
 
VET61-454 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์ใหญ่ 3(1-4-4) 
 Large Animal Surgery and Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน: VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก , VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการ

สัตวแพทย์, VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
Prerequisite:  VET61-353 Small Animal Surgery and Orthopedics, VET61-351 Veterinary 

Anesthesiology, VET61-352 Veterinary Diagnostic Imaging 
 การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การวางยาชาเฉพาะที่และการวาง
ยาสลบ การฝึกปฏิบัติหัตถการ และการดูแลสัตว์ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนและออร์โทพีดิกส์
ในโค ม้า และสุกร 
 History taking, diagnostic procedures, therapeutic plans, local and general 
anesthesia, surgical skills, post-operative care and complications of soft tissue surgery and 
orthopedics in cattle, horses and pigs 
 
VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Epidemiology 
วิชาบังคับก่อน: VET61-493ระเบียบวิธีการวิจัยและชีวสถิติ 
Prerequisite:  VET61-493 Research Methodology and Biostatistics 
 หลักการพ้ืนฐานของระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ การเกิดโรคและตัวก าหนด การเกิด
โรคและความถี่ของการเกิดโรค รูปแบบของการศึกษาทางระบาดวิทยา การทดสอบการวินิจฉัยและคัดกรอง
โรค การค านวนจ านวนตัวอย่าง การส ารวจโรคระบาด การเฝ้าระวังและควบคุมโรค การน าเสนอข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา และการประยุกต์ใช้ทางสัตวแพทย์สาธารณสุข 



 

DVM_47 / 105 
 

 Principles of veterinary epidemiology, disease occurrence and 
determinants, disease occurrence and frequency, types of epidemiological studies, screening 
and diagnostic test, sample size determinations, disease-outbreak investigation and disease 
surveillance, disease prevention and control, epidemiological data presentation and the 
application in veterinary public health 
 
VET61-462 โรคจากสัตว์สู่คนและการสาธารณสุข 1(1-0-2) 
 Zoonoses and Public Health 
 นิยามของโรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า การประยุกต์ใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
และการสาธารณสุข การจ าแนกโรคสัตว์สู่คนตามชนิดสัตว์ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวนิรภัย  
และการป้องกันและควบคุม 
 Definition of zoonosis, emerging and re-emerging zoonoses, application of 
one health concept and public health, species oriented of zoonotic diseases, occupational 
health, biosafety, biosecurity, prevention and control 
 
VET61-463 ความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ 4(4-0-8) 
 Food Safety and Inspection 
วิชาบังคับก่อน: VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ 
Prerequisite:  VET61-461 Veterinary Epidemiology 
 บทบาทของสัตวแพทย์ต่อความปลอดภัยทางอาหาร โรคเกิดจากอาหาร จุลินทรีย์ในการ
ผลิตอาหารที่มาจากสัตว์ การเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบคุณภาพอาหาร การตรวจคุณภาพเนื้ อสัตว์และ
น้ านม การควบคุมดูแลการผลิตและแปรรูปอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล การท าความสะอาดและการใช้สาร
ฆ่าเชื้อโรคการจัดการกับการปนเปื้อนข้าม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงในโรงงาน   แปร
รูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
 Roles of veterinarians in food safety, foodborne diseases, microorganisms in 
foods of animal origin, methods of sampling and quality control, milk and meat inspection, 
hygienic food production and food processing control, personal hygiene, cleaning and use of 
disinfectant, cross-contamination management, risk analysis and risk assessment of animal 
product processing plants 
VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางส่ิงแวดล้อม        1(1-0-2) 
 Environmental Health and Safety 
 สาเหตุและปัญหาด้านมลภาวะแวดล้อม มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ า พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การจัดการของเสียจากโรงพยาบาลสัตว์ กฏหมายและ
ข้อก าหนดต่างๆ การประเมินความเสี่ยง ชีวอนามัยในวิชาชีพสัตวแพทย์  
 Causes and effects of environmental polution, air pollution, water 
pollution, environmental toxicology, animal waste management, veterinary hospital waste 
management, law and its regulation, risk analysis and risk assessment and audit system for 
environmental health impact 
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VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและส่ิงแวดล้อม 2(0-4-2) 
 Food and Environmental Safety 
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและน้ า การปนเปื้อน
ของสารเคมีและสารพิษ ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คุณภาพของน้ านม มาตรฐานโรง
ฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปอาหารที่มาจากสัตว์ 
 Laboratory in food microbiology, food and water quality analysis, chemical 
and toxic substances analysis, antibiotic residues contaminated in meats and their products, 
milk quality analysis, standard of abattoir and animal products processing plants 
 
VET61-537 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์      4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Veterinary Diagnostic Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์, VET61-314 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 

4, VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 
Prerequisite:  VET61-335  Veterinary Clinical Pathology, VET61-314 Basic Practical Skills 

IV, VET61-315 Basic Practical Skills V 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ 
 Clinical skill practice in veterinary diagnostic medicine under guidance of 
instructors 
 
VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Small Animal Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 
Prerequisite:  VET61-353 Small Animal Surgery and Orthopedics 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออรโทพีดิกส์สัตว์เล็ก ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ 
 Clinical skill practice in small animal diagnostic imaging, surgery and 
orthopedics under guidance of instructors 
 
VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Equine Medicine and Surgery 
วิชาบังคับก่อน: VET61-443 เวชศาสตร์ม้า, VET61-454 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์ใหญ่ 
Prerequisite:  VET61-4 4 3  Equine Medicine, VET61-4 5 4  Large Animal Surgery and 

Orthopedics 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
 Clinical skill practice in equine medicine and surgery under guidance of 
instructors 
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VET61-571 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Small Animal Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1, VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2 
Prerequisite:  VET61-341 Small Animal Medicine I, VET61-442 Small Animal Medicine II 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็ก โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
 Clinical skill practice in small animal medicine under guidance of instructors 
 
VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Small Animal Specialty Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1, VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2 
Prerequisite:  VET61-341 Small Animal Medicine 1, VET61-442 Small Animal Medicine II 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
 Clinical skill practice in small animal specialty medicine under guidance of 
instructors 
 
VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Ruminant Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง, VET61-454 ศัลยศาสตร์

และออร์โทพีดิกส์สัตว์ใหญ่ 
Prerequisite:  VET61-444 Ruminant Health and Production Medicine, VET61-454 Large 

Animal Surgery and Orthopedics 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง โดยอยู่ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ 
 Clinical skill practice in ruminant health and production medicine under 
guidance of instructors 
 
VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Swine Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร , VET61-454 ศัลยศาสตร์และออร์โท

พีดิกส์สัตว์ใหญ่ 
Prerequisite:  VET61-4 4 6  Swine Health and Production Medicine, VET61-4 5 4  Large 

Animal Surgery and Orthopedics 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ 
 Clinical skill practice in swine health and production medicine under 
guidance of instructors 
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VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Poultry Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 
Prerequisite:  VET61-448 Poultry Health and Production Medicine 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ 
 Clinical skill practice in poultry health and production medicine under 
guidance of instructors 
 
VET61-576 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า   4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Aquatic Animal Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 
Prerequisite:  VET61-449 Aquatic Animal Health and Production Medicine 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ าภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ 
 Clinical skill practice in aquatic animal health and production medicine 
under guidance of instructors 
 
VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า   4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Zoo and Wildlife Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 
Prerequisite:  VET61-447 Zoo and Wildlife Medicine 
 การฝึกทักษะทางคลินิกด้านเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่าภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ 
 Clinical skill practice in zoo and wildlife medicine under guidance of 
instructors 
 
VET61-594 โครงงานวิจัยและนวัตกรรม      6(0-12-9) 
 Research and Innovation Project 
วิชาบังคับก่อน: VET61-493 ระเบียบวิธีการวิจัยและชีวสถิติ 
Prerequisite:  VET61-493 Research Methodology and Biostatistics 
 เขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยและนวัตกรรม น าเสนอโครงการ ด าเนินการวิจัย การเขียน
เอกสารเชิงวิชาการ การน าเสนอผลงาน และคุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย  
 Proposal writing of research project and innovation, proposal presentation, 
conducting research, writing of scientific paper, presentation, moral and ethics of researcher 
   

3.2 วิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต 
VET61-616* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ม้ากีฬา 4(0-12-6) 
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  Professional Practice in Equine Sports Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 
Prerequisite:  VET61-556 Clinical Practice in Equine Medicine and Surgery 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ม้ากีฬา 
 Professional practice in equine sports medicine 
 
 
 
VET61-617* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า  8(0-24-12) 
 Professional Practice in Aquatic Animal Health and Production 
Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-449 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 
Prerequisite:  VET61-449 Clinical Practice in Aquatic Animal Health and Production 

Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 
 Professional practice in aquatic animal health and production medicine 
 
VET61-618* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า  8(0-24-12) 
 Professional Practice in Zoo and Wildlife Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 
Prerequisite:  VET61-577 Clinical Practice in Zoo and Wildlife Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ ทั ศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ ออร์โทพีดิกส์ และ
วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์ในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 
 Professional practice in medicine, diagnostic imagingม  surgery, orthopedics 
and reproduction and obstetrics in zoo and wildlife 
 
VET61-619* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Small Ruminant Health and Production  
 Medicine  
วิชาบังคับก่อน: VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
Prerequisite:  VET61-573 Clinical Practice in Ruminant Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ ทั ศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ ออร์โทพีดิกส์ และ
วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์สัตว์เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 
 Professional practice in small ruminant medicine, diagnostic imaging, 
surgery, orthopedics and reproduction and obstetrics 
 
VET61-610* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี 12(0-36-18) 
 Professional Practice in Ambulatory Veterinary Unit 
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วิชาบังคับก่อน: VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
Prerequisite:  VET61-573 Clinical Practice in Ruminant Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ ทั ศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ ออร์โทพีดิกส์ และ
วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์ในสัตว์บริโภค (สัตว์เค้ียวเอ้ือง สุกร สัตว์ปีก และสัตว์น้ า) 
 Professional practice in medicine, diagnostic imaging, surgery, reproduction 
and obstetrics in food animals (ruminants, pigs, poultry and aqualtic animals) 
 
VET61-638* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์  8(0-24-12) 
 Professional Practice in Veterinary Diagnostic Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-537 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
Prerequisite:  VET61-537 Clinical Practice in Veterinary Diagnostic Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
 Professional practice in veterinary diagnostic medicine 
 
VET61-657* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์ 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Small Animal Diagnostic Imaging, Surgery and 

Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน: VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 
Prerequisite:  VET61-555 Clinical Practice in Small Animal Diagnostic Imaging, Surgery 

and Orthopedics 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 
 Professional practice in small animal diagnostic imaging, surgery and 
orthopedics 
 
VET61-658* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Equine Medicine and Surgery 
วิชาบังคับก่อน: VET61-445 วิทยาการสืบพันธ์ุและสูติศาสตร์สัตว์ใหญ่, VET61-556 คลินิกปฏิบัติทาง

เวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 
Prerequisite:  VET61-445 Large Animal Reproduction and Obstetrics, VET61-556 Clinical 

Practice in Equine Medicine and Surgery 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ออร์โท พีดิกส์ ทัศนวินิจฉั ย และ
วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์ในม้า 
 Professional practice in medicine, surgery, orthopedics, diagnostic imaging, 
reproduction and obstetrics in horses 
 
VET61-666* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข   8(0-24-12) 
 Professional Practice in Veterinary Public Health 
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วิชาบังคับก่อน: VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์, VET61-462 โรคจากสัตว์ สู่คน, VET61-
463 ความปลอดภัยทางอาหารท่ีมาจากสัตว์ , VET61-464 อนามัยและความปลอดภัย
ทางส่ิงแวดล้อม 

Prerequisite:  VET61-461 Veterinary Epidemiology, VET61-462 Zoonotic Diseases, VET61-
463 Food Safety of Animal Origin, VET61-464 Environmental Health and 
Safety 

 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข 
 Professional practice in veterinary public health 
 
VET61-681* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็ก    12(0-36-18) 
 Professional Practice in Small Animal Diagnostic Imping Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 
Prerequisite:  VET61-555 Clinical Practice in Small Animal Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 
 Professional practice in small animal medicine 
 
VET61-682* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Small Animal Specialty Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 
Prerequisite:  VET61-572 Clinical Practice in Small Animal Specialty Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 
 Professional practice in small animal specialty medicine 
 
VET61-683* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธ์ุโคนม   8(0-24-12) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Reproduction 
วิชาบังคับก่อน: VET61-445 วิทยาการสืบพันธ์ุและสูติศาสตร์สัตว์ใหญ่, VET61-573 คลินิกปฏิบัติทาง

เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
Prerequisite:  VET61-445 Large Animal Reproduction and Obstetrics, VET61-573 Clinical 

Practice in Ruminant Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์โคนม 
 Professional practice in dairy cattle reproduction and obstetrics 
VET61-684* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ านม  4(0-12-6) 
 Professional Practice in Udder Health and Milk Quality 
วิชาบังคับก่อน: VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
Prerequisite:  VET61-573 Clinical Practice in Ruminant Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ านม 
 Professional practice in udder health and milk quality 
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VET61-685* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์โคนม    4(0-12-6) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Nutrition 
วิชาบังคับก่อน: VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์ , VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและ

สุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 
Prerequisite:  VET61-2 0 5  Animal Nutrition, VET61-5 7 3  Clinical Practice in Ruminant 

Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์โคนม 
 Professional practice in dairy cattle nutrition 
 
VET61-686* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร  8(0-24-12) 
 Professional Practice in Swine Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 
Prerequisite:  VET61-574 Clinical Practice in Swine Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 
 Professional practice in swine health and production medicine 
 
VET61-687* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธ์ุสุกร    4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Reproduction 
วิชาบังคับก่อน: VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 
Prerequisite:  VET61-574 Clinical Practice in Swine Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธุ์ในสุกร 
 Professional practice in swine reproduction 
 
VET61-688* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สุกร    4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Nutrition 
วิชาบังคับก่อน: VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์ , VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและ

สุขภาพสุกร 
Prerequisite:  VET61-205 Animal Nutrition, VET61-574 Clinical Practice in Swine Health 

and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สุกร 
 Professional practice in swine nutrition 
 
VET61-689* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก  8(0-24-12) 
 Professional Practice in Poultry Health and Production Medicine 
วิชาบังคับก่อน: VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 
Prerequisite:  VET61-575 Clinical Practice in Poultry Health and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก  
 Professional practice in poultry health and production medicine 
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VET61-680* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สัตว์ปีก    4(0-12-6) 
 Professional Practice in Poultry Nutrition 
วิชาบังคับก่อน: VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์, VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและ

สุขภาพสัตว์ปีก 
Prerequisite:  VET61-205 Animal Nutrition, VET61-575 Clinical Practice in Poultry Health 

and Production Medicine 
 ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สัตว์ปีก 
 Professional practice in poultry nutrition 
 

4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
VET61-690 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

Pre-Cooperative Education 
แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา การปรับตัวในสังคม โครงสร้างองค์กรการท างาน งาน

ธุรการในส านักงาน ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน  การวางแผนชีวิตและอาชีพการจัดท าโครงการ 
การเสนอผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การท าประวัติย่อและจดหมายสมัครงานเทคนิคการสมัคร
งานและการสอบสัมภาษณ์ ประสบการณ์สหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตร และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

Concepts and Philosophy of Cooperative Education, Socialization and Social 
Adjustments, Structure of a Business Enterprise, Administrative work Flow, Basic Knowledge of 
Labour Laws, Life-Style and Career Planning, Project Planning, Formal Academic Report Writing 
and Presentation Skills, Preparation of Resume and job Application Letter, Job Application and 
interview Techniques, Cooperative Education Experience of Specific Degree Programmes and 
Work Ethics. 
 
VET61-691 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) 
 Cooperative Education  
เงื่อนไขรายวิชา: เป็น นักศึกษาท่ี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและผ่าน

รายวิชา VET61-690 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
Conditions: For students who have received an S grade from VET61-690 Pre–

Cooperative Education 1(0-2-1) and have received the approval of 
School’s committee 
การปฏิบั ติการวิ ชาชีพ ใช้เวลาปฏิบั ติงาน  16 สั ปดา ห์ ในสถานประกอบการหรื อ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านที่นักศึกษาสนใจ 
Full time work performance in the approve workplace in an area related 

to the student’s program of study for one trimester but not less than 16 weeks. 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

เลือกจากรายวิชาที่มีสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ 

5 ปี ย้อนหลัง 
1. รองศาสตราจารย์ 
 

นายเสรี ดอนแก้วบัว Cert. in Vet. Diagnostic Pathology, Cornell Univ. Ithaca, NY, USA, 2537 
Postdoc. Training in Lab Animal Medicine and Pathology, UMC, Columbia, MO, USA, 2531 
Ph.D. (Comparative Pathology), UMC, Columbia, MO, USA, 2530  
M.S. (pathology), O.S.U., Stillwater, OK, USA, 2526 
Dip. F.H. &VPH. Royal Vet. and Agri. Univ., Copenhagen, Denmark, 2520 
วท.บ., สพ.บ. ม.เกษตรศาสตร์, 2516 

มีผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี 
ผ่านตามเกณฑ์ 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นายพีรศักด์ิ สุทธิโยธิน Ph.D.(Reproductive physiology), University of New England, Australia, 2536 
สพ.บ. ม.เกษตรศาสตร์, 2523 
วท.บ. ม.เกษตรศาสตร์, 2521 

มีผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี 
ผ่านตามเกณฑ์ 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 
3. อาจารย์ นายพันเลิศ ศักด์ิแก้ว วท.บ., (สัตวแพทยสาธารณสุข)จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2557 

สพ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
มีผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี 

ผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

4. อาจารย์ นางสาวสุพรรษา ต่วนทัพ วท.บ., (อายุรศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
ป.บัณฑิต., (โรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2552 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2549 

มีผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี 
ผ่านตามเกณฑ์ 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 
5. อาจารย์ นายเอกพจน์ แช่มเกษม สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 มีผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี 

ผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 

6. อาจารย์ นางสาวกฤติญา พัชรวรรณทัศน์ สพ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 มีผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี 
ผ่านตามเกณฑ์ 

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา ภาระงานสอน 

1. ศาสตราจารย์ 
 

ทวีศักด์ิ ส่งเสริม Ph.D., Utrecht University, The Netherland (2544) 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

เวชศาสตร์ชันสูตรโรคสัตว์ปีก 

2. ศาสตราจารย์ เฉลียว ศาลากิจ Ph.D., Nagoya University, Japan (2537) 
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบันทิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 

พยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ 

3. รองศาสตราจารย์ บรรลือ กรมาทิตย์สุข Ph.D. (2545), MS (2543), SLU Uppsala, Sweden 
สพ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 

สูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยา 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศนุ บุญญาวิวัฒน์ ปร.ด., (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 

เวชศาสตร์โรคสัตว์น้ า 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล เล็กเจริญสุข Ph.D., (Vet Medicine) University of Minnesota, USA., 2544 
M.PH., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 
สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 

อายุรศาสตร์โรคสัตว์เล็ก 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
ในหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงมีกิจกรรมในลักษณะประสบการณ์ภาคสนาม ให้มีการศึกษาและ

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณ์จริง ได้แก่ สถานพยาบาลสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ สวนสัตว์ หน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ เอกชนที่ เก่ี ยวข้อ งกับวิชา ชีพสัตวแพทย์ตามความสน ใจของนั กศึกษา โดยมีอาจ า รย์  หรื อ 
นายสัตวแพทย์ให้ค าแนะน า ปรึกษาอย่างเพียงพอแก่นักศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
- มีความสามารถน าความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎี มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
- มีพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักถึงความส าคัญที่ต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมาย โดยทั้งนี้ มีแผนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ 
นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาก่อนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (Co-Operative Education) ซ่ึงเป็นการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพเต็มเวลาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการ หรือ หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในด้านที่นักศึกษามีความสนใจ 

4.2 ช่วงเวลา 
ปีการศึกษาที่ 6 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามก าหนดการของสถานประกอบการ หรือ หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน 

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ในหลักสูตรมีรายวิชา โครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovative Project) ซ่ึง

นักศึกษาเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย หรือนวัตกรรมในประเด็นปัญหาทางการสัตวแพทย์ที่สนใจ ภายใต้การ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอโครงการด าเนินการวิจัยหรือ นวัตกรรม เขียนเอกสารเชิงวิชาการ 
น าเสนอผลงานด้วยวาจา หรือเป็นเอกสาร ตลอดทั้งความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มีทักษะ สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาเพ่ือการศึกษาวิจัย 

แก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การออกแบบท าการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย หรือการท า โครงงาน
นวัตกรรมในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
มีพัฒนาการด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ  
สามารถน าเสนอผลงานวิจัย หรือ ผลงานนวัตกรรมด้วยวาจา หรือรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี 

5.3 ช่วงเวลา 
เริ่มต้ังแต่ ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
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ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา เพ่ือชี้แจงรายวิชา และก าหนดการต่างๆ ก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมวางแผนงานภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าส านักวิชา ติดตาม ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย หรือโครงงานนวัตกรรม
ร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลการท าวิจัย/โครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ ารายวิชา โดย

ประเมินผลงานที่น าเสนอให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรู้  ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพสัตว
แพทย์ สามารถปฏิบัติงานให้บริการทางการสัตว
แพทย์ได้อย่ างถูก ต้อง  เหมาะสม ด้วยความมี
จรรยาบร รณ และมีทักษะในการสื่ อสารด้วย

- เป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียน การสอน ตลอดหลักสูตร 

- มีรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 



 

DVM_61 / 105 
 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์
ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเป็นนักวิจัย 

- มีรายวิชา โครงงานวิจัย และนวัตกรรม (Research 
and Innovation project) 6 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับใน
หลักสูตร 
- มีอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการส่งเสริมการวิจัยของ
ส านักวิชาฯ ให้ค าแนะน าและจัดประชุมวิชาการระดับ
หลักสูตร โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน
ของตนเอง 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเสนอผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการมีชมรมสัตวแพทย์อาสา ให้มี
บทบาทกับชุมชนในท้องถิ่น หรือสังคม ในการให้บริการ
วิชาการ 

- สนับสนุ นส่ งเสริ มโครงกา รกิจ กรรมทาง ศิลป ะ 
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน และสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีวินัย มีคุณธรรม 
และความกล้าหาญทางจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

การสัตวแพทย์ 
2) มีความรู้  และตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพของสัตว์ ทั้งในด้านการเลี้ยง การขนส่ง การ

ดูแลรักษา การใช้สัตว์เพ่ืองานศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ การให้ข้อมูลแก่เจ้าของสัตว์และสาธารณชน 

1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เช่น การเรียนรู้จากกรณีปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริง (PBL) โดยผ่านเนื้อหาหลักทางวิชาชีพสัตวแพทย์ 
และเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัญหา
นั้นๆ 

2) บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน ความตรงต่อเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

2) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชา 
และภายหลังส าเร็จการศึกษา 
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- การประเมินระหว่างเรียน โดยผู้ เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน หรือ อาจารย์พ่ีเลี้ยง ในแหล่งฝึกปฏิบัติการ ด้วยวิธีหลากหลาย ทั้งการสังเกต การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบประเมิน และแบบวัดที่เก่ียวข้อง 

- ประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยบัณฑิตประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม และสนทนากลุ่ม 

2 ด้านความรู้ 
มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคม 
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานทางวิชาการ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิชาชีพสัตวแพทย์ 

2) มีความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ การวิจัย การบริหารจัดการ รวมถึงการมี
ความรู้ความเช้าใจในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสามารถบูรณาการสร้างองค์ความรู้ต่อยอดวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

3) มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งสังคมไทย และสังคมโลก สามารถปรับตัว
ให้ด ารงตนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การ

ปฏิบัติการ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน ในสถานประกอบการณ์จริง ให้มีการเรียนรู้จากกรณีปัญหา

ในสถานการณ์จริงเป็นกรณีศึกษา มีการอภิปราย สรุป และน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่มภายหลังการฝึกปฏิบัติ 

4) การศึกษาดูงาน การร่วมประชุม สัมมนา ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องในวิชาชีพสัตวแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และองค์กร หรือหน่วยงานที่มีแนวทางบริหารจัดการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยความรู้ 
1) ประเมินหลายวิธี หรือกิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการ

เรียนในห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ สอบปากเปล่า สอบข้างตัวสัตว์ 
(หัตถการ) การประเมินจากรายงาน หรือ การน าเสนอโครงงาน 

2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถสืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริง คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม วางแผนการ 
2) ท างานโดยใช้องค์ความรู้วิชาการพ้ืนฐานและวิชาชีพ เพ่ือปฏิบัติงาน ให้บริการวิชาชีพ

สัตวแพทย์ได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ 
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3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ข้อมูลที่ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคมและ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาวิธีการท างาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) ตระหนักรู้ในศักยภาพและจุดอ่อนของตนเอง รู้จักแสวงหาแนวทางเสริมสร้างจุดแข็ง 
และแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน เพ่ือพัฒนาตนเอง ให้ปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินชีวิตด้วยความสุข 

3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการเรียนรู้จากกรณีปัญหาที่เป็น

สถานการณ์จริง (PBL) ซ่ึงเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาทั้งระดับรายบุคคล และ
รายกลุ่ม 

2) ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานวิจัย และนวัตกรรม 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การประเมินหลายวิธี หรือ กิจกรรม เป็นการวัดและประเมินทักษะการคิด และการแก้ไข
ปัญหา เช่น 

- การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 

- การประเมินจากผลงาน ซ่ึงต้องใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ การวิเคราะห์ วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะ
ทาง การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม รายงานการประชุม สัมมนา  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถท างานร่วมเป็นทีมกับผู้ อ่ืนได้ โดยเป็นสมาชิกที่ ดีของกลุ่ม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ 

2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในกลุ่ม
ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ที่หลากหลายเฉพาะหน้า และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม 
4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) จัดการเรียนการสอน ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือ อาจารย์ที่

ปรึกษา ผู้เรียน กับผู้ใช้บริการ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาแสดง

บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
3) ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการท างานกลุ่มอย่างชัดเจนในการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่ม 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 
1) ประเมินผู้เรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้

ตาม ในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
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2) ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ตามประสบการณ์การเรียนรู้ และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถสื่อสาร ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์ เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ในการปฏิบัติงานทั่วไป และงานในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2) สามารถวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถ

ถ่ายทอดข้อมูลนั้นๆ แก่ผู้เก่ียวข้องในวิชาชีพและผู้อ่ืนได้ 
3) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง

สามารถค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข (เช่น การสัมมนา Clico-Pathologic Conference) การวิเคราะห์เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ติดต่อสื่อสาร และฝึกทักษะการน าเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้รับข้อมูล 

2) การเรียนรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ e-learning 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอน โดยการสังเกต และแบบประเมิน  
2) ประเมินความสามารถจากการใช้สื่อในการน าเสนอ 

6. ด้านทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์ 
6.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

1) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐาน และความรู้ทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในการประกอบการ
ให้บริการทางสัตวแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภา 

2) มีทักษะสามารถท าหัตถการด้านการสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
3) สามารถน าวิธีการเชิงตรรกะ การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือด าเนินการ

เก่ียวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

จัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้ เรียนต้ังแต่การให้สังเกตการณ์
ใกล้ชิด การสาธิต การฝึกหัดและการปฏิบัติภายใต้การแนะน าควบคุมโดยผู้สอน จนถึงการปฏิบัติอย่างเป็น
อิสระ ทั้งนี้จะเน้น 
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- การสาธิต การสอนข้างเตียงสัตว์ป่วย 

- การฝึ กปฏิบั ติในห้ องปฏิ บัติการในภาคสนาม ทั้ งในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน การฝึกปฏิบัติคู่กับอาจารย์โดยมีการประชุมปรึกษา
ปัญหาทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน การดูแลและให้ค าแนะน าแก่เจ้าของสัตว์ และการตรวจเยี่ยมฟาร์ม 

6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

ประเมินผลทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทย์อย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ ทักษะที่บูรณาการทั้ง
ความรู้ความสามารถปฏิบัติกระท าหัตถการทางสัตวแพทย์ รวมถึง การมีทัศนคติ ความมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเอ้ืออารีมีน้ าใจต่อสัตว์ป่วยและเจ้าของสัตว์ เช่น  

ก. การประเมินทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
ข. การสอบปฏิบัติการคลินิก/ห้องปฏิบัติการ 
ค. การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 
ง. การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) จากเจ้าของสัตว์หรือหน่วยงาน/

องค์กร 
จ. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการส่ือสาร การรู้
สารสนเทศและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                
GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารร่วมสมัย 4(2-4-6) 

             
 

 
Thai for Contemporary Communication  

GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
               

English in Daily Life  
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) 

               
English in Media Communication  

GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
               

English in Cultural Diversity   
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 2(1-2-3) 

               
English in Health and Wellness  

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาชุมชน 4(2-4-6) 
               

English for Community Development  
GEN60-118 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 

               
English for Scientific presentation  

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                

GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
               

The Present World and Global Citizenship 
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 

               
Appreciation of Value and Beauty 
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ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการส่ือสาร การรู้
สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)                
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 

               
Smart Life Management 

3. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย                
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 

               
Creating Quality of Life  

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 

               
Science and Mathematics in Daily Life  

5. กลุ่มวิชาสารสนเทศ                
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 4(0-0-8) 

               
IT for the Present and Beyond  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศ

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                   
CHM60-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 

                  Basic Chemistry Laboratory  
CHM60-104 หลักเคมี 4(4-0-8) 

                  Principles of Chemistry  
BIO60-105 ชีววิทยาท่ัวไป 4(4-0-8) 

                  General Biology  
BIO60-106 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 

                  General Biology Laboratory  
PHY60-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 

                  Basic Medical Physics  
VET61-206 ชีวเคมีท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 

                  Veterinary General Biochemistry  
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                   

VET61-201 วิชาชีพสัตวแพทย ์ 1(1-0-2) 
                  The Veterinary Profession  

VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1 4(4-0-8) 
                  Animal Production System I  

VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2 4(4-0-8) 
                  Animal Production System II  

VET61-204 พันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
                  Veterinary Genetics  

VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์ 4(2-4-6) 
                  Animal Nutrition  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตวัเลขการ
ส่ือสาร การรู้สารสนเทศและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี (ต่อ)                   
VET61-211 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 1 2(0-4-2) 

                  
Basic Practical Skills I  

VET61-212 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 2 2(0-4-2) 
                  

Basic Practical Skills II  
VET61-213 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 3 2(0-4-2) 

                  
Basic Practical Skills III  

VET61-221 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 1 2(1-2-3) 
                  

Body Structure and Function I  
VET61-222 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 2 6(3-6-9) 

                  
Body Structure and Function II  

VET61-223 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 6(3-6-9) 
                  

Body Structure and Function III  
VET61-224 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 4 6(3-6-9) 

                  
Body Structure and Function IV  

VET61-231 พยาธิวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย ์ 2(2-0-4) 
                  

Veterinary General Pathology   
VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 

                  
Veterinary Microbiology  

VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย ์ 2(2-0-4) 
                  

Veterinary Immunology  
VET61-291 บูรณาการองค์ความรู้ 1 1(0-2-2) 

                  Interdisciplinary Integration I   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตวัเลขการ
ส่ือสาร การรู้สารสนเทศและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี (ต่อ)                   

VET61-307 ชีวเคมีคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
                  Veterinary Clinical Biochemistry  

VET61-308 การจัดการและดูแลสัตว์ทดลอง 2(2-0-4) 
                  Laboratory Animal Care and Management  

VET61-314 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 4 4(0-8-4) 
                  Basic Practical Skills IV  

VET61-315 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 5 2(0-4-2) 
                  Basic Practical Skills V  

VET61-325 เภสัชวิทยาท่ัวไปทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 
                  Veterinary General Pharmacology  

VET61-326 เภสัชวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย ์ 5(3-4-8) 
                  Veterinary Clinical Pharmacology  

VET61-327 พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
                  Veterinary Toxicology  

VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
                  Veterinary Systemic Pathology   

VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
                  Veterinary Clinical Pathology  

VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 5(3-4-8) 
                  Veterinary Parasitology  

VET61-493 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิต ิ 3(3-0-6) 
                  Research Methodology and Biostatistics   

 
 
 
 



 

DVM_71 / 105 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศ

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
3. กลุ่มวิชาชีพ                   

3.1 วิชาชีพบังคับ                   
VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1 6(4-4-10) 

                  Small Animal Medicine I  
VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 

                  Veterinary Anesthesiology  
VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 

                  Veterinary Diagnostic Imaging  
VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 5(3-4-8) 

                  Small Animal Surgery and Orthopedics  
VET61-392 บูรณาการองค์ความรู้ 2 1(0-2-1) 

                  Interdisciplinary Integration II  
VET61-409 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 1(1-0-2) 

                  Veterinary Ethics and Jurisprudence  
VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2 2(2-0-4) 

                  Small Animals Medicine II  
VET61-443 เวชศาสตร์ม้า 4(2-4-6) 

                  Equine Medicine  
VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอื้อง 6(4-4-10) 

                  Ruminant Health and Production Medicine  
VET61-445 วิทยาการสืบพันธ์ุและสูติศาสตร์สัตว์ใหญ่ 4(2-4-6) 

                  Large Animal Reproduction and Obstetrics  
VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 5(3-4-8) 

                  Swine Health and Production Medicine  
VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 4(3-2-7) 

                  Zoo and Wildlife Medicine  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
3.1 วิชาชีพบังคับ (ต่อ)                   

VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 5(3-4-8) 
                  Poultry Health and Production Medicine  

VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 4(2-4-6) 
                  Aquatic Animal Health and Production Medicine  

VET61-454 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์ใหญ่ 3(1-4-4) 
                  Large Animal Surgery and Orthopedics  

VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
                  Veterinary Epidemiology  

VET61-462 โรคจากสัตว์สู่คนและการสาธารณสุข 1(1-0-2) 
                  Zoonoses and Public Health  

VET61-463 ความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ 4(4-0-8) 
                  Food Safety and Inspection  

VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
                  Environmental Health and Safety  

VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม 2(0-4-2) 
                  Food and Environmental Safety Laboratory  

VET61-537 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 4(0-12-6) 
                  Clinical Practice in Veterinary Diagnostic Medicine  

VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกสส์ัตว์
เล็ก 

4(0-12-6) 

                  Clinical Practice in Small Animal Diagnostic Imaging, 
Surgery and Orthopedics 

 

VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 4(0-12-6) 
                  Clinical Practice in Equine Medicine and Surgery  

VET61-571 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
                  Clinical Practice in Small Animal Medicine  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
3.1 วิชาชีพบังคับ (ต่อ)                   

VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
                  Clinical Practice in Small Animal Specialty 

Medicine 
 

VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลติและสุขภาพ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

4(0-12-6) 

                  Clinical Practice in Ruminant Health and 
Production Medicine 

 

VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลติและสุขภาพ
สุกร 

4(0-12-6) 

                  Clinical Practice in Swine Health and 
Production Medicine 

 

VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลติและสุขภาพ
สัตว์ปีก 

4(0-12-6) 

                  Clinical Practice in Poultry Health and 
Production Medicine 

 

VET61-576 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 4(0-12-6) 
                  Clinical Practice in Aquatic Animal Health 

and Production Medicine 
 

VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 4(0-12-6) 
                  Clinical Practice in Zoo and Wildlife 

Medicine 
 

VET61-594 โครงงานวิจัยและนวัตกรรม 6(0-18-9) 
                  Research and Innovation Project  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
3.2 วิชาชีพเลือก                   

VET61-616* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ม้ากีฬา 4(0-12-6) 
                  Professional Practice in Equine Sports Medicine  

VET61-617* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและ
สุขภาพสัตว์น้ า 

8(0-24-12) 

                  
Professional Practice in Aquatic Animal 
Health and Production Medicine 

 

VET61-618* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์สวน
สัตว์และสัตว์ป่า 

8(0-24-12) 

                  
Professional Practice in Zoo and Wildlife 
Medicine  

 

VET61-619* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและ
สุขภาพ สัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 

4(0-12-6) 

                  
Professional Practice in Small Ruminant 
Health and Production Medicine 

 

VET61-610* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนที่ 12(0-36-18) 
                  Professional Practice in Ambulatory 

Veterinary Unit 
 

VET61-638* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัย
ทางการสัตวแพทย ์

8(0-24-12) 

                  
Professional Practice in Veterinary 
Diagnostic Unit 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
3.2 วิชาชีพเลือก (ต่อ)                   

VET61-657* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านทัศนวินิจฉัย 
ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 

8(0-24-12) 

                  Professional Practice in Small Animal 
Diagnostic Imaging Surgery and 
Orthopedics 

 

VET61-658* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 8(0-24-12) 
                  Professional Practice in Equine Medicine 

and Surgery 
 

VET61-666* คลินิกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข 8(0-24-12) 
                  Professional Pactice in Veterinary Public Health  

VET61-681* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 12(0-36-18) 
                  Professional Practice in Small Animal Medicine  

VET61-682* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 8(0-24-12) 
                  Professional Practice in Small Animal 

Specialty Medicine 
 

VET61-683* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธ์ุโคนม 8(0-24-12) 
                  Professional Practice in Dairy Cattle 

Reproduction 
 

 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก                    
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
3.2 วิชาชีพเลือก (ต่อ)                   

VET61-684* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสุขภาพเต้านมและคุณภาพ
น้ านม 

4(0-12-6) 

                  Professional Practice in Udder Health and 
Milk Quality 

 

VET61-685* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์โคนม 4(0-12-6) 
                  Professional Practice in Dairy Cattle Nutrition  

VET61-686* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและ
สุขภาพสุกร 

8(0-24-12) 

                  Professional Practice in Swine Health and 
Production Medicine 

 

VET61-687* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธุ์สกุร 4(0-12-6) 
                  Professional Practice in Swine Reproduction  

VET61-688* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สกุร 4(0-12-6) 
                  Professional Practice in Swine Nutrition  

VET61-689* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและ
สุขภาพสัตว์ปีก 

8(0-24-12) 

                  Professional Practice in Poultry Health and 
Production Medicine 

 

VET61-680* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สตัว์ปีก 4(0-12-6) 
                  Professional Practice in Poultry Nutrition  

 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก                    
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การส่ือสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

 
6. วิชาชีพสัตวแพทย์ 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                   
VET61-690 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

                  
Pre-Cooperative Education  

VET61-691 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) 
                  

Cooperative Education  
 
หมายเหตุ  หลักสูตรใดท่ีมี มคอ.1 ก ากับ การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะสามารถยึดตามท่ี มคอ.1 ของสาขาวิชานั้นๆ ท่ีก าหนดไว้ แต่หากหลักสูตรใดไม่มี มคอ.1 ก ากับ การ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะให้ยึดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ค) กล่าวคือ รายวิชาที่ มีการประเมินผลเป็น ระดับขั้นให้มีระดับขั้น  (Grade) ตาม
ความหมายและค่าระดับขั้นดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+ ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good) 3.5 
B ผลการประเมินข้ันดี (Good) 3.0 

C+ ผลการประเมินข้ันเกือบดี (Fairly Good) 2.5 
C ผลการประเมินพอใช้ (Fair) 2.0 
D+ ผลการประเมินข้ันอ่อน (Poor) 1.5 
D ผลการประเมินข้ันอ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ผลการประเมินข้ันตก (Fail) 0 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ

คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ 
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย 

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษามาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในเวลาท่ีก าหนด หรือขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัย 

N รายวิชาวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ การศึกษาอิสระ หรือการท าโครงการท่ียังมีความ
ต่อเนื่อง  แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นท่ีพอใจ (No Progress) ในกรณีท่ีไ ด้
สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ N 

IP การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (In Progress) ใ ช้ส าหรับรายวิชาท่ีมีการสอน หรือ
การวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ การศึกษาอิสระ หรือการท าโครงการ
ท่ีมีความต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 

S ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีก าหนดให้มีการประ
มินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนหรือรายวิชา
วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ การศึกษาอิสระ หรือโครงงาน 

U ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีก าหนดให้มี
การประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียน หรือ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ การศึกษาอิสระ หรือโครงงาน 

X ยังไม่ได้รับการประเมิน (No report) ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีศูนย์บริการการศึกษายัง
ไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้นๆ ตามก าหนด 

W ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะท่ีก าลังศึกษา 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือทวนสอบ

ผลสั มฤทธิ์ ก าร เรี ยน รู้ข องนั ก ศึกษา ซ่ึ งเป็ น ส่ วนหนึ่ งของร ะบบ ประกัน คุณ ภาพ ภาย ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ มคอ.3 (ประมวลรายวิชา) และกล
ยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนในการออกข้อสอบว่า
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ก าหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการ ประเมิน
แผนการสอน การประเมินข้อสอบ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ 
การให้คะแนนตรงตามความจริง โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และน าข้อสรุปมาพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการทวนสอบที่ได้มา
ปรับปรุงการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยด าเนินการดังนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

2) ติดตามผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตในด้านความพร้อมและศักยภาพใน
การท างาน โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจากการสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การประเมินการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ส านักวิชา 
หลักสูตร และรายวิชาที่รับผิดชอบ 

2. มีการแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง เป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ในช่วงปีแรกของการท างาน
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และภาระงานอ่ืนๆ 

3. มีการพิจารณาก าหนดภาระงานให้แก ่อาจารย์ใหม่อย่างเหมาะสม ตามเกณฑ์ภาระงานขั้น
ต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยอย่า งต่อเนื่อง 
การศึกษาต่อ โดยการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
1) จัดการประชุมเพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามการ

ประเมินผลแต่ละรายวิชาทุกปีการศึกษา 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา 
2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนาทั้ งในประเทศและต่างประเทศ และการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพ่ือ

พัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัย 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับดูแล ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีหน้าที่ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความถูกต้องเหมาะสม ทันสมัย วาง
แนวทางจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผลิตบัณฑิตที่ มีคุณลักษณะตรงตาม
ลักษณะพึงประสงค์ด้วยแนวทาง Outcome Based Learning 

1.2 จัดหาก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ประสบการณ์ตรงตามรายวิชา
ที่สอน ตลอดทั้งควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา 
ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

1.4 จัดวางระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1.5 จัดท าแผนกลยุทธ์งบประมาณและการเงินและแผนปฏิบัติการส าหรับบริหารหลักสูตร 
1.6 จัดท าแผนการใช้ทรัพย ากรการเรียนการสอนเพ่ือให้บ ริหารหลักสู ตรได้อย่า งมี

ประสิทธิภาพ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
2.1.1  มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินและวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยแผนงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
2.1.2 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ใช้เป็นข้อมูลทางการเงินไป

วิเคราะห์สถานะการเงิน และให้มีการตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนจุดเชื่อม
อินเตอร์เน็ต ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ ด้วย
ตนเองของนักศึกษา อย่างเพียงพอส าหรับนักศึกษาในการเรียนรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป และกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ 

2) โรงพยาบาลสัตว์เล็ก(ก าลังปรับปรุงให้เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน 
และการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการแก่สาธารณะชน) 

3) ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค (ก าลังปรับปรุงให้สามารถบริการ และเป็น
ที่ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 

2.2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
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1) ก าลังด าเนินการเพ่ือให้มีโรงพยาบาลปศุสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์เล็กที่
สอดคล้องตามมาตรฐานของสัตวแพทยสภาเม่ือเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร 

2) คณะกรรมการประจ าส านักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ พิจารณาจัดหาและ
ติดตามประเมินผลการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน ตามค าเสนอแนะและ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ทั้งนี้ความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนจะด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภา 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ ทั้งนี้การจัดสรรอาจารย์ใหม่จะพิจารณาตามความจ าเป็นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

การวางแผนเนื้ อหารายวิชา  การประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมนัก ศึกษา โดย
คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรจัดประชุมคณาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือทบทวน ประเมินผล
การด าเนินการของหลักสูตร และวางแนวทางการแก้ปัญหา การปรับปรุง การพัฒนาหลักสูตร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรเอกชนตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพ่ิมเติมจากผู้ มีประสบการณ์จริงและ
ความเชี่ยวชาญในกรณีเฉพาะทางหรือเฉพาะด้าน ซ่ึงจะพิจารณาเป็นรายๆไป โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เป็นไปตามข้อบั งคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล และสอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐานของ สกอ. และสัตวแพทยสภา 
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

สนับสนุนให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน หรือศึกษาเพ่ือทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานในด้านที่เก่ียวข้อง และส่งเสริมให้มีบทบามร่วมกับคณาจารย์ในการท า
วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และผลิตผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือคู่มือปฏิบัติการ หรือคู่มือ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคน พร้อม
ก าหนดบทบาทหน้าที่ และจัดให้นักศึกษานัดหมายเข้าพบเพ่ือปรึกษาได้ในเวลาที่ก าหนดตลอด
สัปดาห์ 

5.1.2 อาจารย์ประจ ารายวิชา ต้องก าหนดตารางเวลาให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
เป็นไปตาม ข้อก าหนด ระเบียบ กฏเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงานของสถาบัน 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักวิชาฯ และคณาจารย์ 

เพ่ือจัดซ้ือสื่อการศึกษา ทั้งในรูปแบบของหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
6.2 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีสื่อพร้อมให้บริการนักศึกษาใน 3 ลักษณะ ได้แก่  
1) สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือต ารา หนังสือทั่วไป หนังสือสารคดี 

หนังสืออ้างอิง เรื่องสั้น นวนิยาย รายงานประจ าปี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ จุลสาร กฤตภาค 
รวมถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 

2) สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) เป็นงานบริการแบบสื่อประสม มีหลาย
รูปแบบที่นักศึกษา สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ อาจจะเป็นในรูปของข้อความ เสียง 
รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา ซ่ึงมีคุณค่าต่อการศึกษาและการ
สอน เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งความสนใจ ช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้รวดเร็ว จ าได้นาน 
และเกิดการเรียนรู้อย่างมีมิติ สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อหรือวัสดุ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ ได้ 
ตามที่ต้องการ ได้แก่ เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ดิสเก็ตท์ แผ่นซีดี-รอม เป็นต้น 

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
- ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของรายการทรัพยากร

สารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด สืบค้นข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ เรียกว่า Online 
Public Access Catalog หรือ OPAC ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นเอง  

- ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) เป็นฐานข้อมูลที่บริษัท เอกชนจัด
จ าหน่ายให้บริการข้อมูลแก่ห้องสมุด หรือฐานข้อมูล เชิงพาณิชย์  

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บ
ในฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้ อ่านสามารถอ่านผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พกพา 

6.3 การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีการประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอและความเหมาะสมโดยนักศึกษาและ

คณาจารย์ เพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและตรงตามความสนใจของนักศึกษา 
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7. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 7.1 มีการประเมินความต้องการของตลาดงานผู้ใช้บัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์ จาก

ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายหลังส าเร็จการศึกษา 6 เดือน เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ที่วิเคราะห์
ความต้องการแรงงาน และ/หรือผลส ารวจความต้องการของแรงงานจากหน่วยงานราชการหรือแหล่ง
ที่เชื่อถือได้ ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้ง 

 7.2 มีการวางแผนและด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และ/หรือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกรอบการผลิตบัณฑิต 

 
8. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

มีทั้ งหมดจ า น วน  12 ตั วบ่ งชี้  ที่ ส อดคล้ อง กับ ตัวบ่ งชี้ ใน กรอบมา ตรฐา น คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การ
ประเมินประจ าปี ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน า ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตท่ีมี   X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) แต่ละปี 9 10 11 12 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องผ่านรวม (ร้อยละ 80) 8 8 9 10 10 10 
 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ตามดัชนีบ่งชี้ที่ก าหนดจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดี คือ 

ด าเนินการดัชนีบ่งชี้ที่ 1-7 บรรลุเป้าหมายครบถ้วน และดัชนีบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 ของดัชนีบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับการรับรองว่าหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในด้านกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้

แบบประเมินรายวิชา หรือแบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ในระหว่างหรือสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

3) น าผลประเมินจากนักศึกษามาวางแผนปรับกลยุทธ์การสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้ เรียนประเมินการสอนของผู้ สอน โดยประเมินผลออน ไลน์  ซ่ึ งจั ดท า โดย
มหาวิทยาลัย 

2) อาจ ารย์แ ต่ละท่ านเสนอแนวทา งการปรับปรุงกา รสอนของตนเองต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ด าเนินการส ารวจข้อมูล ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.2 มีการเยี่ยมชม ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีส่วนร่วมประเมินหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 8 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักวิชา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์/
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 1 คน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ท าการรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซ่ึงจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะด าเนินการตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกระบวนการดังนี้ 

4.1 น าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปี เสนอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
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 ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ง  รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาตามเลขรหัสรายวิชาหลักท่ี 2 
 
“0” กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (สัตวศาสตร์ ชีวเคมี กฎหมายและจรรยาบรรณ) 

VET61-201 วิชาชีพสัตวแพทย์ 1(1-0-2) 
 The Veterinary Profession  
VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1 4(4-0-8) 
 Animal Production System I  
VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2 4(4-0-8) 
 Animal Production System II  
VET61-204 พันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Genetics  
VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์ 4(2-4-6) 
 Animal Nutrition  
VET61-206 ชีวเคมีทั่วไปทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-6) 
 Veterinary General Biochemistry  
VET61-307 ชีวเคมีคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
 Veterinary Clinical Biochemistry  
VET61-308 การจัดการและดูแลสัตว์ทดลอง 2(2-0-4) 
 Laboratory Animal Care and Management  
VET61-409 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 1(1-0-2) 
 Veterinary Ethics and Jurisprudence  

 
 
“1” กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ {ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพจ าเพาะชนิดสัตว์ (ม้า
กีฬา สัตว์น้ า สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า สัตว์เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก) และหน่วยสัตวแพทย์เคล่ือนท่ี } 

VET61-211 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills I  
VET61-212 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills II  
VET61-213 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 3 2(0-4-2) 
 Basic Practical Skills III  
VET61-314 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 4 4(0-8-4) 
 Basic Practical Skills IV  
VET61-315 ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐาน 5 2(0-4-4) 
 Basic Practical Skills V  
VET61-616* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ม้ากีฬา 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Equine Sports Medicine  
VET61-617* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 8(0-24-12) 
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 Professional Practice in Aquatic Animal Health and 
Production Medicine 

 

VET61-618* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Zoo and Wildlife Medicine  
VET61-619* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพ สัตว์

เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 
4(0-12-6) 

 Professional Practice in Small Ruminant Health and 
Production Medicine 

 

VET61-610* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 12(0-36-18) 
 Professional Practice in Ambulatory Veterinary Unit  
 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก  

 
“2” กลุ่มวิชาโครงสร้างและการท างานของร่างกายและเภสัชวิทยา 

VET61-221 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 1 2(1-2-3) 
 Body Structure and Function I  
VET61-222 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 2 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function II  
VET61-223 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 3 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function III  
VET61-224 โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 4 6(3-6-9) 
 Body Structure and Function IV  
VET61-325 เภสัชวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 
 Veterinary General Pharmacology  
VET61-326 เภสัชวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 5(3-4-8) 
 Veterinary Clinical Pharmacology  
VET61-327 พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Toxicology 

 
 

“3” กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา (พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา-วิทยาภูมิ คุ้มกัน ปรสิตวิทยา) คลินิกปฏิบัติ 
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัย 

VET61-231 พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary General Pathology  
VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Microbiology  
VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Immunology  
VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Systemic Pathology  
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VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์ 3(3-0-6) 
 Veterinary Clinical Pathology  
VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 5(3-4-8) 
 Veterinary Parasitology  
VET61-537 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Veterinary Diagnostic Medicine  
VET61-638* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Veterinary Diagnostic Unit  
 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก  

 
 
“4” กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ วิทยาการสืบพันธ์ุ 

VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1 6(4-4-10) 
 Small Animal Medicine I  
VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2 2(2-0-4) 
 Small Animals Medicine II  
VET61-443 เวชศาสตร์ม้า 4(2-4-6) 
 Equine Medicine  
VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 6(4-4-10) 
 Ruminant Health and Production Medicine  
VET61-445 วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์สัตว์ใหญ่ 4(2-4-6) 
 Large Animal Reproduction and Obstetrics  
VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 5(3-4-8) 
 Swine Health and Production Medicine  
VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 4(3-2-7) 
 Zoo and Wildlife Medicine  
VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 5(3-4-8) 
 Poultry Health and Production Medicine  
VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 4(2-4-6) 
 Aquatic Animal Health and Production Medicine  

 
“5” กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ ออร์โทพีดิกส์ รังสีวิทยา คลินิกปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในสัตว์
เล็กและม้า 

VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2(2-0-4) 
 Veterinary Anesthesiology  
VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 3(2-2-5) 
 Veterinary Diagnostic Imaging  
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VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก 5(3-4-8) 
 Small Animal Surgery and Orthopedics  
VET61-454 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์ใหญ่ 3(1-4-4) 
 Large Animal Surgery and Orthopedics  
VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว

เล็ก 
4(0-12-6) 

 Clinical Practice in Small Animal Diagnostic Imaging, 
Surgery and Orthopedics 

 

VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Equine Medicine and Surgery  
VET61-657* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านทัศนวินิจฉัย  ศัลยศาสตร์ และ  ออร์โท

พีดิกส์สัตว์เล็ก 
8(0-24-12) 

 Professional Practice in Small Animal Diagnostic 
Imaging Surgery and Orthopedics  

 

VET61-658* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Equine Medicine and Surgery  
 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก  

“6” กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข 
VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์ 4(4-0-8) 
 Veterinary Epidemiology  
VET61-462 โรคจากสัตว์สู่คนและการสาธารณสุข 1(1-0-2) 
 Zoonoses and Public Health  
VET61-463 ความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ 4(4-0-8) 
 Food Safety and Inspection  
VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
 Environmental Health and Safety  
VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม 2(0-4-2) 
 Food and Environmental Safety Laboratory  
VET61-666* คลินิกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข 8(0-24-12) 
 Professional Pactice in Veterinary Public Health  
 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก  

“7” กลุ่มวิชาคลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์ 
VET61-571 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Small Animal Medicine  
VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Small Animal Specialty Medicine  
VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เค้ียวเอ้ือง 4(0-12-6) 



 

DVM_104 / 105 
 

 Clinical Practice in Ruminant Health and Production 
Medicine 

 

VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Swine Health and Production 

Medicine 
 

VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Poultry Health and Production 

Medicine 
 

VET61-576 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ า 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Aquatic Animal Health and 

Production Medicine 
 

VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า 4(0-12-6) 
 Clinical Practice in Zoo and Wildlife Medicine  

“8” กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพส าหรับจ าเพาะชนิดสัตว์ (สัตว์เล็ก โคนม สุกร สัตว์ปีก) 
VET61-681* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 12(0-36-18) 
 Professional Practice in Small Animal Medicine  
VET61-682* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์เฉพาะทางสัตว์เล็ก 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Small Animal Specialty 

Medicine 
 

VET61-683* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธุ์โคนม 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Reproduction  
VET61-684* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ านม 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Udder Health and Milk Quality  
VET61-685* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์โคนม 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Dairy Cattle Nutrition  
VET61-686* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Swine Health and Production 

Medicine 
 

VET61-687* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านวิทยาการสืบพันธุ์สุกร 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Reproduction  
VET61-688* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สุกร 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Swine Nutrition  
VET61-689* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก 8(0-24-12) 
 Professional Practice in Poultry Health and Production 

Medicine 
 

VET61-680* ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพด้านโภชนศาสตร์สัตว์ปีก 4(0-12-6) 
 Professional Practice in Poultry Nutrition  
 หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเลือก  
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“9” กลุ่มวิชาสหสาขา วิจัย สหกิจศึกษา 

VET61-291 บูรณาการองค์ความรู้ 1 1(0-2-1) 
 Interdisciplinary Integration I  
VET61-392 บูรณาการองค์ความรู้ 2 1(0-2-1) 
 Interdisciplinary Integration II  
VET61-493 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(3-0-6) 
 Research Methodology and Biostatistics  
VET61-594 โครงงานวิจัยและนวัตกรรม 6(0-18-9) 
 Research and Innovation Project  

 
หมายเหตุ: ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักที่ 1 หมายถึง ชั้นปี 
หลักที่ 2 หมายถึง ล าดับกลุ่มวิชา 
หลักที่ 3 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่ม (ซ่ึงเรียงล าดับจาก 1, 2, 3,…9, 0) 

 
 
 
 


