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หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรสัตวแพทย 
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550) 

1.  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรสัตวแพทย 
Doctor of Philosophy Program in Veterinary Medicine 

2.  ชื่อปริญญา 
  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

วท.ด. 
Doctor of Philosophy  
Ph.D. 

3.  ชื่อท่ีลงในใบ TRANSCRIPT 
        FIELD OF STUDY  Veterinary Medicine 
4.  ประเภทหลักสูตร  
       เชิงการจัดการ               หลักสูตรปกติ 
       เชิงการจัดเก็บเงิน          หลักสูตรปกติ 
5.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
       ภาควิชาอายุรศาสตร    

คณะสัตวแพทยศาสตร    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6.  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น 
      6.1  หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
                  1)   ภาควิชาอื่นๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร 
               ใหความรวมมือในลักษณะ มีคณาจารยเปนอาจารยพิเศษ หรือเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการทําวิทยานิพนธ  

และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
                 2)   คณะแพทยศาสตร 
  ใหความรวมมือในลักษณะ มีคณาจารยเปนอาจารยพิเศษ หรือเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการทําวิทยานิพนธ  

และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
                  3)   คณะเภสัชศาสตร 
  ใหความรวมมือในลักษณะ มีคณาจารยเปนอาจารยพิเศษ หรือเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการทําวิทยานิพนธ  

และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
                 4)   คณะทันตแพทยศาสตร 
  ใหความรวมมือในลักษณะ มีคณาจารยเปนอาจารยพิเศษ หรือเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการทําวิทยานิพนธ  

และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
                    5)   คณะวิทยาศาสตร 
  ใหความรวมมือในลักษณะ มีคณาจารยเปนอาจารยพิเศษ หรือเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการทําวิทยานิพนธ  

และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
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               6)   ศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ใหความรวมมือในลักษณะใหความรวมมือในการใชเครื่องมือสําหรับทํางานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ  
        6.2    หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
                    1)  กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

   ใหความรวมมือในลักษณะ รวมมือในการทํางานวิจัยหรือวิเคราะหตัวอยาง และการใชเครื่องมือทาง 
   วิทยาศาสตร 

                   2)  หนวยงานเอกชน 
   ใหความรวมมือในลักษณะ อนุเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัย 

                   3)   มหาวิทยาลัยและหนวยงานในตางประเทศ 
   ใหความรวมมือในลักษณะ อนุเคราะหผูเช่ียวชาญและความรวมมือดานวิจัย 

7.  หลักการและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตวในประเทศไทยเปนแหลงอาหารที่สําคัญ ทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและผลิตเพื่อ
การสงออกไปตางประเทศ นอกจากนี้อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และมีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาทางสังคม การสรางอาชีพที่มั่นคงสําหรับเกษตรกรและความปลอดภัยของประชาชนผูบริโภคอยางกวางขวาง นอกจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการการผลิตปศุสัตวแลว ดานสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน เชน สุนัขและแมว ยังมีแนวโนมของการขยายตัวมากขึ้น
อยางรวดเร็วเนื่องจากไดรับความนิยมมากขึ้นและมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจอยางรวดเร็วทั้งในสังคมเมืองและในชนบท  วิชาการสัตว
แพทยมีบทบาทสําคัญตอความรับผิดชอบดานสุขภาพสัตวทุกชนิด อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเลี้ยงดูและผลิตสัตวสําหรับการ
บริโภคที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตและการดูแลสุขภาพสัตวมีความ
จําเปนตองอาศัยนักวิจัยผูเช่ียวชาญดานสัตวแพทยเพื่อช้ีนําและสนับสนุนการพัฒนาที่มีความสมดุลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาคมโลก 

อายุรศาสตรทางสัตวแพทย  (Veterinary medicine) เปนศาสตรเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพสัตว การตรวจวินิจฉัย การรักษา 
ตลอดจนการควบคุมปองกัน และการกําจัดโรคสัตว ทั้งดานปศุสัตว สัตวเลี้ยงและสัตวปา ดังนั้นการผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต
ดานอายุรศาสตรสัตวแพทยจึงมีความจําเปน เนื่องจากเปนการผลิตบุคลากรผูเช่ียวชาญดานอายุรศาสตรสัตวแพทยระดับสูง เพื่อกาว
ออกไปเปนบุคลากรดานวิชาการที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการสรางและพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตวที่มีสุขภาพ
ดีและปลอดภัยตอประชาคมโลก  

ดวยความพรอมดานคณาจารยผูทรงคุณวุฒิและศักยภาพของภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการสุขภาพสัตวและเปนภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนอายุร
ศาสตรของสัตวแตละประเภทอยางชัดเจน ไดแก 1) อายุรศาสตรสัตวปก 2) อายุรศาสตรสัตวน้ํา 3) อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง 4) อายุร
ศาสตรสุกร 5) อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง ซึ่งมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิเขาใจถึงปญหาสุขภาพสัตวที่มีผลกระทบโดยตรงตอการผลิต
สัตว แตละประเภทอยางลึกซึ้งและเหมาะสม ในการเปนผูถายทอดความรูและประสบการณใหกับสัตวแพทยที่สนใจเขาเรียนในสาขา
ตาง ๆ ไดอยางชัดเจนที่สุด อนึ่งจากการที่ภาควิชาอายุรศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
อายุรศาสตรสัตวแพทย มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลวนั้น พบวาเปนหลักสูตรที่ประสพความสําเร็จเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากมีผูให
ความสนใจเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับเงินทุนวิจัยและผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง ตลอดจนความพรอมของหองปฏิบัติการดาน
การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว ศูนยวิจัยโรคสัตวน้ํา โรงพยาบาลสัตวเล็ก และโรงพยาบาลปศุสัตว จังหวัดนครปฐม ดังนั้นจึงถือวามี
ความพรอมสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตดานอายุรศาสตรสัตวแพทยไดเปนอยางดี เพื่อสนองนโยบายและความตองการ
ของประเทศดานการศึกษาของชาติที่ตองการใหมีการผลิตบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับสูง ภายในประเทศ  
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8. ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และภาวะความตองการของบัณฑิต 

8.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรสัตวแพทย มีปรัชญาที่จะเปนหลักสูตรในการจัดการศึกษาใน
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรสัตวแพทย เพื่อใหไดดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู คุณธรรม และสามารถรับใชสังคมไดอยางมี
คุณภาพ การสรางองคความรูใหมดานอายุรศาสตรสัตวแพทย ทั้งในเชิงความรูพ้ืนฐานและความรูเชิงประยุกตที่ไดจากการ
พัฒนา บุกเบิก คนควา และวิจัย จะเปนความรูที่กอใหเกิดการพัฒนาดานวิชาการและสามารถเชื่อมโยงกับองคความรูกับนานา
ประเทศที่เปนสากล 

8.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
8.2.1 เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่สามารถวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว โดยใชความรูพ้ืนฐานทางอายุรศาสตรสัตวแพทยมา 
    ชวยในการออกแบบแผนการวิจัยและทําการวิจัยที่สามารถตอบคําถามและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
8.2.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีภูมิปญญาจากการคนควาหาความรู การวิจัย การทดลอง การคิดอยางเปนระบบ และการแกไข  
         ปญหาสุขภาพสัตวและผลผลิตจากสัตว   
8.2.3 สรางผลงานวิจัยขั้นสูงและองคความรูใหมทางดานอายุรศาสตรสัตวแพทย 

8.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

8.3.1 บณัฑิตมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาดานสุขภาพสัตวและสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได  
8.3.2 บัณฑิตมีความรอบรู  ใฝรู และมีศักยภาพในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมดานอายุรศาสตรสัตวแพทย 
8.3.3 บัณฑิตมีความรู คุณธรรม และสามารถรับใชสังคมไดอยางมีคุณภาพ 

8.4 ภาวะความตองการบัณฑิต 
  เนื่องจากวิทยาการดานตางๆในปจจุบันไดมีความรุดหนาอยางรวดเร็ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ จําเปนตอง
อาศัยการศึกษาจากองคความรูเดิมและการสรางองคความรูใหม และเปนที่ทราบกันดีวา ระบบการเลี้ยงและการผลิตสัตว ทั้งปศุสัตว 
สัตวน้ําและสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน ไดมีการพัฒนาไปอยางมาก ซึ่งกอใหเกิดการขยายตัว และการเปดโอกาสของการศึกษาทางสัตวแพทย
เพิ่มขึ้น มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยขึ้นใหม จากความจริงดังกลาว กอใหเกิดความตองการบุคลากรที่มีควรรูความ
เช่ียวชาญทั้งในดานการพัฒนาการเลี้ยงสัตว และคณาจารยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานอายุรศาสตรสาขาตางๆ ดังนั้นหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรสัตวแพทย จึงเปนหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาและความตองการบุคลากร
ในสายงานดังกลาว 
9.  หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคลายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนอยูแลวในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  ไมมี 
10.  หลักสูตรลักษณะนี้มีเปดสอนอยูแลวท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ  
  ไมมี 
11.  หลักสูตรที่เสนอเปนหลักสูตรที่จะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศหรือไม   
  มี  เปนความรวมมือในลักษณะ Collaborative Program in Research กับ Swedish University of Agricultural Science 
(Uppsala) ประเทศสวีเดน และ Utrecht University ประเทศเนเธอรแลนด 
12.  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ใชประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ไดแก    
  ไมมี 
13.  กําหนดการเปดสอน   
  ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2550 
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14.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 แบบ 1.1  (สําหรับผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต) 
 1.   สําเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มีผลการเรียนเฉลี่ยอยางนอย 3.5 ตามระบบ 4  
       แตม หรือมีบทความวิจัยเผยแพร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอายุรศาสตรสัตวแพทยใหมี 
  สิทธิสมัครไดและ 

 2.  คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      อายุรศาสตรสัตวแพทยพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

 แบบ 1.2  (สําหรับผูสําเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) 
1.  สําเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเทาและ 

  2.     คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร 
           หลักสูตร อายุรศาสตรสัตวแพทยพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

 แบบ 2.1  (สําหรับผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต) 
 1.    สําเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มีผลการเรียนเฉลี่ยอยางนอย 3.5 ตามระบบ 4  
       แตม หรือมีบทความวิจัยเผยแพร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอายุรศาสตรสัตวแพทยใหมี 
  สิทธิสมัครไดและ  

 2.    คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรอืคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
        อายุรศาสตรสัตวแพทยพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

 แบบ 2.2  (สําหรับผูสําเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) 
1. สําเร็จปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเทาและ 

 2.    คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      อายุรศาสตรสัตวแพทยพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 

15.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามคูมอืการสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนปๆไป 
16.  ระบบการศึกษา 
 ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิต เปนแบบทวิภาค  ปการศึกษาหนึ่งๆแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตน และ
ภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได  ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 
สัปดาห  สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห 
17.  ระยะเวลาการศึกษา 
 สําหรับผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ไมเกิน 5 ปการศึกษา  สวนผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตไม
เกิน 8 ปการศึกษา ทั้งนี้ใหนับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร 
18. การลงทะเบียนเรียน 
 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา  สวนภาคฤดูรอนไมเกิน 6 หนวยกิต 
19. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 การประเมินผลรายวิชาใหใชสัญลักษณ  A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  สวนวิทยานิพนธใช ดีมาก ดี ผาน และตก  และ 
นิสิตทุกคนตองมีผลงานวิจัยตีพิมพหรือยอมรับเพื่อการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
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20. คณาจารยในหลักสูตร 
20.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 ช่ือ- นามสกุล คุณวุฒิ 
1 ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ  ศศิปรียจันทร* สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. (Veterinary Microbiology) 
2 รศ.น.สพ.ดร.สุพล  เลื่องยศลือชากุล วท.บ. (เกียรตินิยม), สพ.บ (เกียรตินิยม), Dr. med. vet., Zertifikat fuer 

Zuchthygiene (Animal breeding hygiene), ศศ.บ. (รัฐศาสตร),  
พบม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

3 รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช  วองธวัชชัย* 
 

สพ.บ., M.S. (Animal Science), Ph.D. (Comparative Pathology Animal 
Medicine) 

4 ผศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.S., Ph.D. (Veterinary Medicine) 
5 ผศ.น.สพ.ดร.อธภูิ นันทประเสริฐ * สพ.บ. (เกียรตินิยม), Cert. (Veterinary Serology), Cert. (The 

Epidemiology in Swine Disease), Ph.D. (Veterinary Medical Science) 
  * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

20.2 อาจารยผูสอน 
 ช่ือ- นามสกุล คุณวุฒิ 

1 ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ  ศศิปรียจันทร สพ.บ. (เกียรตินิยม), Ph.D. (Veterinary Microbiology) 
2 รศ.น.สพ.ธีรพงศ  ธีระภัทรสกุล สพ.บ., M.Sc.(Clinical Studies), M.Sc.(Vet. Repro.)  
3 รศ.น.สพ.ดร.สุพล  เลื่องยศลือชากุล วท.บ. (เกียรตินิยม), สพ.บ (เกียรตินิยม), Dr. med. vet., Zertifikat fuer 

Zuchthygiene (Animal breeding hygiene), ศศ.บ. (รัฐศาสตร),  
พบม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

4 รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช  วองธวัชชัย 
 

สพ.บ., M.S. (Animal Science), Ph.D. (Comparative Pathology Animal 
Medicine) 

5 รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ สพ.บ. (เกียรตินิยม), บธ.ม., Ph.D. (Aquatic Immunotoxicology) 
6 รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา  ภูสุนทรธรรม สพ.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (สรีรวิทยา), Ph.D. (Veterinary  Medicine) 
7 รศ.สพ.ญ.รัตนาภรณ พรหมาสา               สพ.บ. (เกียรตินิยม), ส.ม. (สาธารณสุข) 
8 รศ.อัจฉรา ธวัชสิน                               วท.บ. (เทคนิคการแพทย) วท.ม. (จุลชีววิทยา)          
9 ผศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร สพ.บ. (เกียรตินิยม), M.S., Ph.D. (Veterinary Medicine) 
10 ผศ.น.สพ.ดร.นิวัตร  จันทรศิริพรชัย สพ.บ., M.Sc. (Molecular Microbiology & Epidemiology) 

Ph.D. (Infectious diseases and Immunology) 
11 ผศ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์  ภัคภิญโญ สพ.บ., Ph.D. (Comparative Biomedical Sciences) 
12 ผศ.น.สพ.ดร.อธภูิ นันทประเสริฐ         สพ.บ. (เกียรตินิยม), Cert. (Veterinary Serology), Cert. (The 

Epidemiology in Swine Disease), Ph.D. (Veterinary Medical Science) 
13 ผศ.สพ.ญ.ดร.อรัญญา พลพรพิสิฐ      สพ.บ., วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล), Ph.D. (Agricultural Science) 
14 ผศ.ดร.วีณา  เคยพุดซา วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (สุขภาพสัตว), 

D.Tech.Sc. (Aquaculture and Agriculture Resources Management) 

20.3 อาจารยพิเศษ 
ไมมี 
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21.  จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิต   ปการศึกษา   

 2550 2551 2552 2553 2554 
นิสิตใหม 2 2 2 2 2 
นิสิตเกา - 2 4 6 8 
รวม 2 4 6 8 10 
จบ - - - 2 2 

22.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชสถานที่และอุปกรณของภาควิชาอายุรศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และหนวย 
งานอื่น ภายในคณะสัตว แพทยศาสตร เชน หนวยชันสูตรโรคสัตว และหนวยงานภายนอก เชน สถาบันสุขภาพสัตว  

23.  หองสมุด 
  ใชหนังสือ ตําราเรียน และวารสารตางๆที่มีอยูในหองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร สถาบันวิทยบริการ และหองสมุดของ
สถาบันการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยจํานวนยอดหนังสือ และวารสารที่หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มี
ดังนี้ คือ 

23.1 หนังสือภาษาอังกฤษ     16,112 รายการ 
หนังสือภาษาไทย     15,688 รายการ 
หนังสือรายงานวิจัย  รายงานการประชุมภาษาอังกฤษ   1,039 รายการ 
หนังสือรายงานวิจัย  รายงานการประชุมภาษาไทย    873 รายการ 
วิทยานิพนธ        783 รายการ 

23.2 วารสารภาษาอังกฤษ        88 รายช่ือ 
วารสารภาษาไทย        94 รายช่ือ 
วารสารเย็บเลมภาษาอังกฤษ               10,200 รายการ 
วารสารเย็บเลมภาษาไทย                 1,971 รายการ 
วีดีทัศน        30 เรื่อง 
CD-ROM        30 เรื่อง 
เทปเสียง        64 เรื่อง  

23.3 ฐานขอมูล 
 CAB ABSTRACT     1984-ปจจุบัน 
 AGRICOLA     1984-ปจจุบัน 
 Blackwell Synergy     1997-ปจจุบัน 
 Science Direct     1995- ปจจุบัน 
 ฐานขอมูล Clinical Conference (CUVCLI)  742 ระเบียน 
 ฐานขอมูลดรรชนีวารสารไทย (TJI)   4,957 ระเบียน 
 ฐานขอมูลงานวิจัยการสัตวในประเทศไทย (TVRES) 4,590 ระเบียน 
 ฐานขอมูลงานวิจัยกุงในประเทศไทย   1,203 ระเบียน 
 ฐานขอมูลงานวิจัยสัตวปกในประเทศไทย  1,002 ระเบียน 
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24.   งบประมาณ 
  คาใชจายดําเนินการในการผลิตบัณฑิตประมาณคนละ 400,000.00 บาท 

25. หลักสูตร 
25.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     48 หนวยกิต 
แบบ 1.2   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     72 หนวยกิต 
แบบ 2.1   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     48 หนวยกิต 
แบบ 2.2   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     72 หนวยกิต 

25.2 โครงสรางหลักสูตร 
แบบ 1.1    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     48 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตวิชาเรียน     - 
    จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ   48 หนวยกิต 
ทั้งนี้นิสิตตองรวมสัมมนาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะจบการศึกษา  
แบบ 1.2    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     72 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตวิชาเรียน     - 
    จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ   72 หนวยกิต 
ทั้งนี้นิสิตตองรวมสัมมนาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะจบการศึกษา  
แบบ 2.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     48 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตวิชาเรียน    ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

- รายวิชาบังคับ       7 หนวยกิต  
- รายวิชาบังคับเลือก       2 หนวยกิต 
- รายวิชาเลือก      3 หนวยกิต  

 จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ   36 หนวยกิต 
  ทั้งนี้นิสิตตองรวมสัมมนาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะจบการศึกษา  
แบบ 2.2   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร     72 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิตวิชาเรียน    ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

- รายวิชาบังคับ       9 หนวยกิต  
- รายวิชาบังคับเลือก       5 หนวยกิต 
- รายวิชาเลือก    10 หนวยกิต  

   จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ   48 หนวยกิต 
  ทั้งนี้นิสิตตองรวมสัมมนาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะจบการศึกษา 

25.3 รายวิชา 
25.3.1      รายวิชาบังคับ   แบบ  2.1     7 หนวยกิต 

3100700 วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร     2 (2-0-6) 
   Research Methodology in Veterinary Science   

3105700 ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต     3 (3-0-9) 
   Applied Molecular Biology 
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3107736 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย 1     1 (1-0-3) 
   Veterinary Medicine Seminar I  

3107737 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย  2     1 (1-0-3) 
   Veterinary Medicine Seminar II 
              25.3.2       รายวิชาบังคับ  แบบ 2.2     9 หนวยกิต 

3100700 วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร     2 (2-0-6) 
   Research Methodology in Veterinary Science   

3105700 ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต     3 (3-0-9) 
   Applied Molecular Biology 

3014854 ชีวสถิติ        2 (2-0-6) 
 Biostatistics     
3107736 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย 1     1 (1-0-3) 

   Veterinary Medicine Seminar I  
3107737 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย  2     1 (1-0-3) 

   Veterinary Medicine Seminar II 
 25.3.3     รายวิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนงวิชา  แบบ  2.1   2 หนวยกิต 

  แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวปก 
3107721 โรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในสัตวปก     2 (1-3-4)  

Avian Microbiological Diseases  

แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวน้ํา 
3107742 ยาและเคมีสําหรับสัตวน้ํา      2 (2-0-6) 

Drugs and Chemicals for Aquatic Animals 

   แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวเล้ียง 
3107744 เทคนิคขั้นสูงในการตรวจและรักษาโรคในสัตวเลี้ยง   2 (1-3-4) 

Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques in Companion Animals 

แขนงวิชาอายุรศาสตรสุกร 
3107746 การปองกันและรักษาโรคในสุกร      2 (2-0-6) 

Disease Prevention and Therapy for Swine       

แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 
3107748 โรคของระบบเมแทบอลิซึมในสัตวเคี้ยวเอื้อง     2 (2-0-6) 

Metabolic Diseases of Ruminants  
 25.3.4      รายวิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนงวิชา  แบบ  2.2     5 หนวยกิต 

  แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวปก 
3107721 โรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในสัตวปก     2 (1-3-4)  

Avian Microbiological Diseases  
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3107740 โรคติดเชื้อไวรัสในสัตวปก      3 (3-0-9) 
Avian Virus Diseases     

แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวน้ํา 
3107741 โรคสัตวน้ํา       3 (3-0-9) 

Aquatic Animal Diseases     
3107742 ยาและเคมีสําหรับสัตวน้ํา      2 (2-0-6) 

Drugs and Chemicals for Aquatic Animals 

             แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวเล้ียง 
                 3107743 อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงขั้นสูง      3 (3-0-9) 

Advanced Companion Animal Medicine 
3107744 เทคนิคขั้นสูงในการตรวจและรักษาโรคในสัตวเลี้ยง   2 (1-3-4) 

Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques in Companion Animals 

แขนงวิชาอายุรศาสตรสุกร 
3107745 อายุรศาสตรสุกรขั้นสูง      3 (3-0-9) 

Advanced Swine Medicine       
3107746 การปองกันและรักษาโรคในสุกร      2 (2-0-6) 

Disease Prevention and Therapy for Swine       

แขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 
3107747 โรคติดเชื้อในสัตวเคี้ยวเอื้อง      3 (3-0-9) 

Infectious Diseases of Ruminants     
3107748 โรคของระบบเมแทบอลิซึมในสัตวเคี้ยวเอื้อง     2 (2-0-6) 

Metabolic Diseases of Ruminants  
 25.3.5 รายวิชาเลือก   แบบ    2.1      3  หนวยกิต 
                                                      แบบ     2.2     10  หนวยกิต 

รายวิชาเลือกแขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวปก 
3107727 เวชศาสตรปองกันโรคสัตวปก     2 (2-0-6) 

Avian Preventive Medicine       
3107728 ภูมิคุมกันวิทยาประยุกตของสัตวปก     2 (2-0-6) 

Applied Avian Immunology      
3107729 การวินิจฉัยโรคสัตวปกทางเทคโนโลยีชีวภาพ    3 (1-6-5) 

Avian Diagnostic Biotechnology     
3107730 การฝกเวชปฏิบัติโรคสัตวปก      3 (0-9-3) 

Avian Medicine Externship       
3107731 ปญหาโรคสัตวปกและตัวกอโรค     1 (1-0-3) 

Problems in Avian Diseases and Pathogens   
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3107732 เทคนิคการวินิจฉัยทางภูมิคุมกันวิทยาโรคสัตวปก    2 (2-0-6)  
Immunodiagnostic Techniques in Avian Diseases    

3107733 การควบคุมโรคสัตวปก      1 (1-0-3) 
Avian Diseases Control        

3107734 การตรวจติดตามและเฝาระวังโรคสัตวปก    2 (2-0-6) 
Monitoring and Surveillance of Avian Diseases  

3107735 โรคสัตวปกที่มีสาเหตุเกี่ยวเน่ืองมาจากสารอาหาร    2 (2-0-6) 
Avian Nutritional Diseases     

3107740 โรคติดเชื้อไวรัสในสัตวปก      3 (3-0-9) 
Avian Virus Diseases     

       รายวิชาเลือกแขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวน้ํา 
                 3107705 การจัดการคุณภาพน้ําและตะกอนดิน                   3 (2-3-7) 
   Water and Sediment Quality Management 

3107706 ปญหาพิเศษทางโรคสัตวน้ํา      2 (1-3-4) 
Special Topics in Aquatic Animal Diseases    

3107707 การวินิจฉัยโรคของสัตวน้ํา      3 (1-6-5)  
  Diagnostic of Aquatic Animal Diseases    

3107708 พยาธิวิทยาของสัตวน้ํา      2 (1-3-4)  
  Aquatic Animal Pathology      

3107709 ภูมิคุมกันวิทยาของสัตวน้ํา      2 (2-0-6) 
Aquatic Animal Immunology       

3107710 โภชนาการของสัตวน้ํา      2 (1-3-4) 
Aquatic Animal Nutrition     

3107711 ปรสิตวิทยาของสัตวน้ํา      2 (1-3-4)  
  Aquatic Animal Parasitology       

3107712 พิษวิทยาทางน้ํา       1 (1-0-3) 
Aquatic Toxicology      

3107713 ไวรัสวิทยาของสัตวน้ํา      2 (1-3-4)  
  Aquatic Animal Virology      

3107714 จุลชีววิทยาของสัตวน้ํา      2 (1-3-4)  
  Aquatic Animal Microbiology       

3107741 โรคสัตวน้ํา       3 (3-0-9) 
Aquatic Animal Diseases     

รายวิชาเลือกแขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวเล้ียง 
                 3107743 อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงขั้นสูง      3 (3-0-9) 

Advanced Companion Animal Medicine 
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3107749 ปญหาพิเศษทางโรคสัตวเลี้ยง      2 (2-0-6) 
Special Problems in Companion Animal Diseases 

3107750 การศึกษาขั้นสูงดานโรคไตและระบบขับถายปสสาวะในสัตวเลี้ยง  2 (2-0-6) 
Advanced Study of Nephrology and Urological Diseases in Companion Animals 

3107751 การศึกษาขั้นสูงดานโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตในสัตวเลี้ยง  2 (2-0-6) 
Advanced Study of Cardiovascular Diseases in Companion Animals 

3107752 การศึกษาขั้นสูงดานโรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง    2 (2-0-6) 
Advanced Study of Dermatological Diseases in Companion Animals 

3107753 การศึกษาขั้นสูงดานโรคเมแทบอลิซึมและระบบตอมไรทอในสัตวเลี้ยง 2 (2-0-6) 
Advanced Study of Metabolic and Endocrine Diseases in Companion Animals 

3107754 การศึกษาขั้นสูงดานโรคระบบทางเดินอาหารในสัตวเลี้ยง     2 (2-0-6) 
Advanced Study of Gastrointestinal Tract Diseases in Companion Animals 

3107755 การศึกษาขั้นสูงดานโรคระบบทางเดินหายใจในสัตวเลี้ยง   2 (2-0-6) 
Advanced Study of Respiratory Tract Diseases in Companion Animals 

 3107756 การศึกษาขั้นสูงดานโรคระบบภูมิคุมกนับกพรองในสัตวเลี้ยง  2 (2-0-6) 
   Advanced Study of Immune-mediated Diseases in Companion Animals  
3107757 อายุรศาสตรโรคแมวขั้นสูง      2 (2-0-6) 

Advanced Feline Medicine 
3107758 อายุรศาสตรทางเลือกสําหรับสัตวเลี้ยง     1 (1-0-3) 

Alternative Medicine in Companion Animals 
3107759 ปญหาพิเศษทางคลินิกในโรคสัตวเลี้ยง     2 (0-6-2) 

Special Clinical Problems in Companion Animal Diseases 
3107760 การศึกษาดวยตนเองทางอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง     1(0-3-1) 

Individual Study in Companion Animal Medicine 
3107761 การใชปญหาเปนแกนนําในอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง    1 (1-0-3)  

Problem-based Medicine in Companion Animal Medicine 
3107762 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง      2 (2-0-6) 

Seminar in Companion Animal Medicine 
3107763 คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางดานสัตวเลี้ยง 1    3 (0-9-3) 

Specialized Medicine Clinic  in Companion Animals I 
3107764 คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางดานสัตวเลี้ยง 2     3 (0-9-3) 

Specialized Medicine Clinic in Companion Animals II 
3107765 งานวิจัยทางคลินิกอายรุศาสตรสัตวเลี้ยง    2 (0-6-2)  

Clinical Research in Companion Animal Medicine  
3107766 การบริหารโรงพยาบาลสัตวเลี้ยง     1(1-0-3) 

 Companion Animal Hospital Management   
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  รายวิชาเลือกแขนงวิชาอายุรศาสตรสุกร 
3107745 อายุรศาสตรสุกรขั้นสูง      3 (3-0-9) 

Advanced Swine Medicine       
3107767 เวชศาสตรปองกันขั้นสูงดานโรคสุกร     2 (2-0-6)  

Advanced Swine Preventive Medicine      
3107768 ไซโตคายนในสุกร       1 (1-0-3)  

  Swine Cytokines       
3107769 เวชปฏิบัติดานโรคสุกร      3 (0-9-3)  

  Swine Medicine Externship      
3107770 การติดตามและเฝาระวังโรคในสุกร     2 (2-0-6)  

  Monitoring and Surveillance of Swine Diseases  
3107771 ยาและเคมีสําหรับสุกร      2 (2-0-6)  

  Drugs and Chemicals for Swine      
3107772 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อการวินิจฉัยโรคสุกร    3 (1-6-5)  

  Advanced Diagnostic Biotechnology in Swine Diseases  
3107773 ปญหาพิเศษเกี่ยวกับโรคในสุกร                       2 (1-3-4)  

  Special Problems in Swine Diseases     
3107774 โรคที่เกี่ยวของกับสารอาหารในสุกร     2 (2-0-6)  

  Swine Nutritional Diseases  
3107775 มาตรการความมั่นคงปลอดภัยเชิงชีวภาพในฟารมสุกร   2 (2-0-6)  

  Swine Biosecurity       

รายวิชาเลือกแขนงวิชาอายุรศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 
3107747 โรคติดเชื้อในสัตวเคี้ยวเอื้อง      3 (3-0-9) 

Infectious Diseases of Ruminants     
3107778 การจัดการสุขภาพฝูงโคนมรายยอย     3 (2-3-7) 

  Health Management in Small Dairy Herds  
3107779 การจัดการเครื่องรีดนมและสุขภาพเตานม    3 (2-3-7) 

  Milking Machine and Udders Health Management   
3107780 สถานภาพปจจุบันดานอุตสาหกรรมนมโลก    1 (1-0-3) 

  Current Status of World Dairy Industry 
3107781 การจัดการสุขภาพฝูงโคเนื้อ      2 (2-0-6) 

  Health Management in Beef Cattle Herds    
3107782 ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารในสัตวเคี้ยวเอื้อง   2 (1-3-4) 

  Gastrointestinal Disorders in Ruminants      
3107783 การติดตามและเฝาระวังโรคในสัตวเคี้ยวเอื้อง    2 (2-0-4) 

  Monitoring and Surveillance of Bovine Diseases 
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3107784 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก     1 (1-0-3) 
  Small Ruminant Medicine 

3107785 เวชปฏิบัติดานโรคในสัตวเคี้ยวเอื้อง     2 (0-6-2) 
  Bovine Medicine Externship 

3107786 วารสารดานโรคติดเชื้อ : การคิดเชิงวิพากษ    1  (0-3-1) 
  Infectious Disease Journals: Critical Thinking 

รายวิชาเลือกท่ัวไป  
2310554 พันธุวิศวกรรม       2 (2-0-6) 

Genetic Engineering       
2310555 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม      2 (0-6-2) 

Genetic Engineering Laboratory       
2310601 ชีวเคมีขั้นสูง 1        4 (4-0-12) 

  Advanced Biochemistry I       
2310602 ชีวเคมีขั้นสูง 2       4 (4-0-12) 

  Advanced Biochemistry II      
2310651 ปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูง 1       3 (0-9-3) 

Advanced Biochemistry Laboratory I       
2310652 ปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูง 2      3 (0-9-3)   

  Advanced Biochemistry Laboratory II 
3014854 ชีวสถิติ        2 (2-0-6) 
 Biostatistics     
3102707 เมตาบอลิสมของแรธาตุในปศุสัตว     3 (3-0-9) 

Mineral Metabolism in Livestock      
3102725 สรีรวิทยาขั้นสูงของการหลั่งน้ํานม     3 (3-0-9) 

Advanced Physiology of Lactation 
                3102731 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในสัตว    3 (3-0-9) 

Advanced Animal Cardiovascular Physiology     
3102732 สรีรวิทยาขั้นสูงของไตในสัตว     3 (3-0-9) 

Advanced Animal Renal Physiology  
3103531 การจัดการฟารม       3 (3-0-9) 

Farm Management 
3103622 อาหารสัตวกระเพาะรวม       3 (3-0-9) 

Ruminant Nutrition        
3103623 อาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว      3 (3-0-9) 

Non Ruminant Nutrition  
3103728 อาหารสัตวเลี้ยง       3 (3-0-9) 

Pet Nutrition        
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3103761 คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตรและสัตวแพทยศาสตร 3 (2-3-7) 
Computer Applications for Animal and Veterinary Research  

3105703 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย      3 (3-0-9)  
Veterinary Epidemiology  

3105714 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง     2 (1-3-4) 
Advanced Clinical Veterinary Pathology 

3105734 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง     2 (2-0-6)  
Advanced Veterinary Parasitology  

3105752 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา      3 (1-6-5) 
  Diagnostic Microbiology       

3105753 จุลชีววิทยาขั้นสูงทางสัตวแพทย     2 (2-0-6)  
  Advanced Veterinary Microbiology   

3105754 วิทยามัยโคพลาสมาทางสัตวแพทย     2 (1-3-4) 
Veterinary Mycoplasmology  

3105772 การวินิจฉัยทางไวรัสวิทยา      3 (1-6-5) 
  Diagnostic Virology       

3105773 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล      2 (1-3-4) 
Cell Culture Techniques  

3105774 ไวรัสวิทยาขั้นสูงทางสัตวแพทย     2 (2-0-6) 
Advanced Veterinary Virology      

3108711 การจัดการสุขภาพในฟารมโคนม     2 (1-3-4) 
Herd Health Management in Dairy Cattle      

3108712 การจัดการสุขภาพในฟารมสุกร     2 (1-3-4) 
Herd Health Management in Swine     

                     3109704 โรคติดตอระหวางสัตวและคนในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย  3 (3-0-9) 
Zoonoses in Thailand and Southeast Asia     

3109706 สุขศาสตรอาหาร       2 (2-0-6)  
  Food Hygiene         

3109707 พิษวิทยาทางอาหาร       2 (2-0-6)  
  Food Toxicology 

3109709 พิษในอาหารทะเล       2 (1-3-4) 
Seafood Toxins         

3109710 หลักการวิเคราะหพิษภัยและการควบคุมจุดวิกฤติ    2 (1-3-4)  
Principle of Hazard Analysis and Critical Control Point     

3109711 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว    3 (1-6-5) 
Analysis of Residues in Food of Animal Origin     

3109713 การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมสัตว    2 (2-0-6) 
Waste Management in Animal Industry      
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3109714 การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ      2 (2-0-6) 
Health-Risk Assessment        

 25.3.6      วิทยานิพนธ   แบบ  2.1     36 หนวยกิต 
           แบบ  2.2      48 หนวยกิต 
  3107787 วิทยานิพนธ       
   Dissertation 
  3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   Doctoral Dissertation Seminar 

25.4 แผนการศึกษา 
    แบบ  1.1 
 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1    จํานวนหนวยกิต 

3107787 วิทยานิพนธ     8 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    8 

 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     8 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    8 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     8 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    8 

 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     8 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    8 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     8 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    8 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2    จํานวนหนวยกิต 
   3107787 วิทยานิพนธ     8 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    8 
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   แบบ  1.2 
 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1    จํานวนหนวยกิต 

3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2    จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
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  แบบ  2.1 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        จํานวนหนวยกิต 
3100700 วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร   2 
3105700 ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต   3 
3107736 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย 1   1 
 รายวิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนงวิชา   2 
 รายวิชาเลือก     1 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        จํานวนหนวยกิต 
3107737 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย  2   1 
 รายวิชาเลือก     2 
3107787 วิทยานิพนธ     6 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     3 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    3 
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    แบบ   2.2 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1        จํานวนหนวยกิต 
3100700 วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร   2 
3105700 ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต   3 
3107736 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย 1   1 
 รายวิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนงวิชา   2 
 รายวิชาเลือก     1 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        จํานวนหนวยกิต 
3014854 ชีวสถิติ      2 
3107737 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย  2   1 
 รายวิชาบังคับเลือกเฉพาะแขนงวิชา   3 

รายวิชาเลือก     3 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1        จํานวนหนวยกิต 
 รายวิชาเลือก     6 
3107787 วิทยานิพนธ     3 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2         จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2        จํานวนหนวยกิต 
3107787 วิทยานิพนธ     9 
3107788 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 
   รวม    9 

25.5 คําอธิบายรายวิชา 
2310554 พันธุวิศวกรรม         2 (2-0-6) 

การประมวลหลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและชีวเคมี หลักการของพันธุวิศวกรรม และการประยุกตใน
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

2310555 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม        2 (0-6-2) 
เทคนิคเกี่ยวกับรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ การสกัด การตัด และตอดีเอ็นเอ การทรานสฟอรมและการตรวจหายีนที่สนใจ 

2310601 ชีวเคมีขั้นสูง 1         4 (4-0-12) 
การสันดาปของสิ่งมีชีวิต การนําสารผานเซลล การใชพลังงานพรอมทั้งระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
อาหาร และชีวเคมีของฮอรโมน 

2310602 ชีวเคมีขั้นสูง 2         4 (4-0-12) 
การสันดาปของสิ่งมีชีวิต การนําสารผานเยื่อเซลล การใชพลังงานพรอมทั้งระบบการควบคุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
อาหาร และชีวเคมีของฮอรโมน 

2310651 ปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูง 1        3 (0-9-3) 
 การปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักการและเทคนิคของวิชาชีวเคมีขั้นสูง 1 
2310652 ปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูง 2        3 (0-9-3) 
 การปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักการและเทคนิคของวิชาชีวเคมีขั้นสูง 2 
3014854 ชีวสถิติ          2 (2-0-6) 

สถิติที่ใชในการแพทย ประกอบดวยการทบทวนความรูทางสถิติ ซึ่งไดแก สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาณ โดยจะ
ครอบคลุมถึงประชากร ตัวอยาง เทคนิคการเลือกตัวอยาง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการทางสถิติ และการวิเคราะหขอมูล เพื่อ
การทดสอบสมมติฐานทั้งทาง parametric และ nonparametric รวมทั้งการใชประโยชนของสถิติในการวิจัยทางการแพทย
การสอน การบริการ และการบริหาร 

3100700  วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร    2 (2-0-6) 
ความหมาย ชนิด เปาหมาย  การวางแผน วิธีการไดขอมูล การวิเคราะหผล และการนําเสนอการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร 

3102707 เมตาบอลิสมของแรธาตุในปศุสัตว       3 (3-0-9) 
ความตองการของแรธาตุชนิดตางๆ ที่จําเปนตอรางกายของสัตว โดยเนนหนักที่อาการขาด การกอใหเกิดพิษ การเสริมและ
การตานฤทธิ์ของแรธาตุตางๆ 

3102725 สรีรวิทยาขั้นสูงของการหลั่งน้ํานม        3 (3-0-9) 
               สรีรวิทยาของการหลั่งน้ํานม และสวนประกอบในน้ํานม กลไกการสรางน้ํานม การควบคุม การหลั่งน้ํานม ปจจัย 
               ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอสรีรวิทยาการหลั่งน้ํานม 
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3102731 สรีรวิทยาขั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในสัตว     3 (3-0-9) 
สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในสัตว ศึกษาเทคนิคในการตรวจวัดการทําหนาที่ของหัวใจและหลอด 
เลือดพื้นฐานการขนสงไอออนและการนําไฟฟาของหัวใจ ขบวนการเกี่ยวกับการหดตัวของกลามเนื้อหัวใจหลัง 
จากเกิดการกระตุนการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟา และกลไกการควบคุมการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดใน 
สภาวะตางๆ ตลอดจนการศึกษาความผิดปกติที่อาจพบไดในสัตว เชน การผิดปกติของการทํางานของหัวใจ 
ซึ่งตรวจวัดโดยการอาศัยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และความผิดปกติของระบบหัวใจ 
และหลอดเลือดในระดับโมเลกุล 

3102732 สรีรวิทยาขั้นสูงของไตในสัตว        3 (3-0-9) 
สรีรวิทยาของการทําหนาที่ของไต การควบคุมน้ําในรางกายในสัตว ศึกษาวิธีการตรวจการทําหนาที่ของไต สวนตางของน้ํา
ในรางกาย การทําหนาที่ของหนวยไต การศึกษาเคลียรานซ การควบคุมการขับน้ําและสารจําเพาะ การขนสงสารผานทอไต 
การทําปสสาวะใหเจือจางและเขมขน การควบคุมกรด เบสโดยไต รวมถึงการศึกษาพยาธิสภาพอันเนื่องจากความผิดปกติ
ของการทําหนาที่ของไตและการขนสงสารผานทอไต การศึกษาครอบคลุมถึงการประมวลความรูทางสรีรวิทยามาอธิบาย
การเปลี่ยนแปลง โดยการตั้งปญหาพิเศษและนําสรีรวิทยามาใชในการวิเคราะหผล 

3103531 การจัดการฟารม         3 (3-0-9) 
หลักการจัดการฟารม สถานภาพทางเศรษฐกิจการเกษตรโดยทั่วไป บัญชีฟารมและการตัดสินใจดานการเงิน การ
ประยุกตใชเทคนิคการจัดโปรแกรมเชิงเสนและโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการฟารม  

3103622 อาหารสัตวกระเพาะรวม        3 (3-0-9) 
ปจจัยที่มีผลตอการกินและการยอยไดของอาหาร สรีรวิทยาของการยอย การใชประโยชนอาหารหยาบ การประเมินคุณคา
ของอาหาร การปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบและวัสดุเหลือใช 

3103623 อาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว        3 (3-0-9) 
การใชประโยชนของสารอาหารและการดูดซึม ความสัมพันธระหวางโภชนะตางๆ  ในอาหาร อิทธิพลของสภาวะ 
แวดลอมตอการกินอาหารในสัตวปก สุกร  และสัตวกระเพาะเดี่ยวอื่นๆ การประเมินคุณคาของอาหาร การคํานวณสูตร
อาหารโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

3103728 อาหารสัตวเลี้ยง         3 (3-0-9) 
ระบบทางเดินอาหาร การใชประโยชนจากสารอาหาร ความสัมพันธระหวางสารอาหารชนิดตางๆ ปจจัยที่มีผล   ตอการกิน 
การประเมินคุณคาทางอาหาร การคํานวณสูตรอาหาร และวิธีการใหอาหารสัตวเลี้ยง 

3103761 คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตรและสัตวแพทยศาสตร   3 (2-3-7) 
ระบบปฏิบัติการบนไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน การออกแบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลทางปศุสัตวและสัตว
แพทยศาสตร การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

3105700  ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต    3 (3-0-9) 
การรวบรวมโครงสรางองคประกอบระดับโมเลกุล  การคงสภาพและการแสดงออกของขอมลูทางพันธุกรรมภายในเซลล 
กลไกระดับยีนในการสรางโปรตีน  การซอมแซมดีเอ็นเอ  การเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ  ดีเอ็นเอรีคอมบิเนชั่น การรวบรวม
องคประกอบ สวนประกอบ หนาที่ของเซลส และการควบคุมการใชวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เพื่อใชในงานวิจัย
ทาวชีววิทยาทางการแพทย 

3105703 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย        3 (3-0-9) 
หลักการและพื้นฐานของระบาดวิทยาในสาขาสัตวแพทย ในงานปศุสัตวและสัตวแพทยสาธารณสุข การประยุกตใชสถิติใน
การวัดความสมบูรณของสขุภาพ การปองกัน และการประเมินผลในการปองกันโรค 
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3105714 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทยขั้นสูง       2 (1-3-4) 
การใชเทคนิคที่ทันสมัยในการชันสูตร แปลผล ในการตรวจทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 

3105734 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทยขั้นสูง       2 (2-0-6) 
การเปลี่ยนแปลงระดับเซลลหรือโมเลกุลของปรสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวเคมี อิมมูนโนวิทยา ความสัมพันธระหวางปรสิต
และโฮสต การกอโรค และการใชยารักษา 

3105752 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา        3 (1-6-5) 
 การวินิจฉัยโรคดวยวิธีการพื้นฐานและขั้นสูง การจําแนกชนิดของแบคทีเรีย  
3105753 จุลชีววิทยาขั้นสูงทางสัตวแพทย       2 (2-0-6) 

การประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในทางจุลชีววิทยา การกอโรค ระบาดวิทยา การวินิจฉัย การปองกัน  
การรักษาและควบคุม 

3105754 วิทยามัยโคพลาสมาทางสัตวแพทย       2 (1-3-4) 
การจําแนกชนิดของเชื้อมัยโคพลาสมาในสัตว การติดเชื้อ การกอโรค ระบาดวิทยา การวินิจฉัย การปองกัน การรักษาและ
ควบคุม 

3105772 วินิจฉัยทางไวรัสวิทยา        3 (1-6-5) 
 การใชเทคนิคเบื้องตนและขั้นสูงในการชันสูตรโรคไวรัส การประเมินผล และการแปลผล 
3105773 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล        2 (1-3-4) 

การเตรียมอุปกรณ และสารซึ่งจําเปน การเตรียมเซลลเพาะเลี้ยง การเลี้ยงเซลลในลักษณะเซลลช้ันเดียวหรือเซลลแขวนลอย 
เพื่อการเพาะเลี้ยงเซลลของสัตวที่มีกระดูกสันหลัง 

3105774 ไวรัสวิทยาขั้นสูงทางสัตวแพทย       2 (2-0-6) 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส การติดเชื้อไวรัสและการกอโรค การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมในการศึกษาทางไวรัส
วิทยา 

3107705   การจัดการคุณภาพน้ําและตะกอนดิน       3(2-3-7) 
 สภาพน้ําและตะกอนดินที่ทําใหเกิดพยาธิสภาพหรือความเครียดในสัตวน้ํา วิธีวิเคราะหและแกไขปญหา การใชตัววัดทาง

ชีวภาพในการจัดการคุณภาพน้ําและตะกอนดิน 
3107706   ปญหาพิเศษทางโรคสัตวน้ํา        2(1-3-4) 
  ปญหาเกี่ยวกับการเกิดโรคของสัตวน้ํา พยาธิสภาพ การติดโรค การควบคุม และการปองกัน 
3107707   การวินิจฉัยโรคของสตัวน้ํา        3(1-6-5) 
  หลักและวิธีการในการวินิจฉัยโรคและชันสูตรโรคที่เกิดขึ้นในสัตวน้ําทั้งในและนอกหองปฏิบัติการ 
3107708    พยาธิวิทยาของสัตวน้ํา                   2(1-3-4) 

   รอยโรคที่พบจากการชันสูตรซาก  จุลพยาธิวิทยาของรอยโรคตางๆ  ในสัตวน้ําทั้งโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ   ตลอดจน 
        โรคที่เกิดจากสภาวะแวดลอม และโรคจากอาหารไมสมดุล 

3107709   ภูมิคุมกันวิทยาของสัตวน้ํา            2(2-0-6) 
 ระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ํา ทั้งในระบบเซลลและระบบน้ําเลือด ความสัมพันธของการเกิดพยาธิสภาพกับการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นในสัตว ปจจัยดานสภาพแวดลอมและดานอื่นๆ  ที่มีผลกระทบตอระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ํา 
3107710 โภชนาการของสัตวน้ํา        2(1-3-4) 

 ความตองการสารอาหารของสัตวน้ํา การผลิตอาหารเพื่อใชในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผลของการไดรับสารอาหารที่
ไมเหมาะสม วิธีการใหอาหารแบบตางๆ  ที่เหมาะกับสัตวน้ําแตละชนิด 
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3107711   ปรสิตวิทยาของสัตวน้ํา        2(1-3-4) 
 การติดโรคทางปรสิต วงจรชีวิต การกอโรค  พยาธิสภาพ การควบคุมและการปองกันโรคในสัตวน้ํา  การตรวจวินิจฉัยโรค  

ผลของสภาพแวดลอมตอการเกิดโรค 
3107712   พิษวิทยาทางน้ํา         1(1-0-3) 

 มลพิษและพิษอื่นๆ ซึ่งมีผลตอระบบสรีรวิทยาของสัตวน้ํา  ทั้งมลพิษที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย  วิธีตรวจ  
วิเคราะห  แกไข และปองกัน 

3107713   ไวรัสวิทยาของสัตวน้ํา        2(1-3-4) 
 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส สาเหตุ พยาธิสภาพ การตรวจวินิจฉัย และการปองกันโรคไวรัสในสัตวน้ํา  การตรวจหาเชื้อไวรัสที่มีอยู

ในสภาพแวดลอมทางน้ํา 
3107714   จุลชีววิทยาของสัตวน้ํา        2(1-3-4) 

 การกอโรคทางจุลชีววิทยาของสัตวน้ําที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย รา และเชื้อโรคอื่นๆ การตรวจวินิจฉัยโรค พยาธิสภาพ การ
จําแนกชนิดของโรค วิธีรักษาและปองกันโรคทั้งในตัวสัตวและสภาพแวดลอม 

3107721 โรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในสัตวปก      2 (1-3-4) 
โรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในสัตวปกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก สาเหตุของโรค ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด รอย
โรคทางมหภาค และจุลภาค และวิธีการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางแบคทีเรีย และเชื้อราในสัตวปก รวมทั้งการปองกันควบคุม
โรคและการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

3107727 เวชศาสตรปองกันโรคสัตวปก       2 (2-0-6) 
ประเมินสถานการณโรคติดเชื้อสัตวปก ในภาคสนามหรือการจําลองสถานการณและกรณีศึกษา การแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น 
โดยมีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ เพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนํา และขอควรพิจารณาตางๆ ในการรักษา ปองกันและ
ควบคุมโรคสัตวปก 

3107728 ภูมิคุมกันวิทยาประยุกตของสัตวปก       2 (2-0-6) 
ระบบภูมิคุมกันของสัตวปกตั้งแตระดับโมเลกุล วิธีการตรวจและวินิจฉัย โรคสัตวปกโดยอาศัยวิทยาการดานภูมิคุมกัน 
รวมทั้งการแปลและอธิบายผลการทดสอบเพื่อที่จะนําผลที่ไดมาใชในการควบคุมและปองกัน ตลอดจนใชเปนแนวทางใน
การวางแผนในการควบคุมและปองกันโรคในฝูงสัตวปก 

3107729  การวินิจฉัยโรคสัตวปกทางเทคโนโลยีชีวภาพ      3(1-6-5) 
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคตางๆที่ใชในการแยกพิสูจนเช้ือและหาความไวของเชื้อตอยาโดยวิธีทางแบคทีเรีย  ไวรัส ซีรั่ม
วิทยา ซึ่งใชในการวินิจฉัยโรคสัตวปกในปจจุบันและที่มีแนวโนมจะใชในอนาคตรวมทั้งอีไลซา  เทคนิคพีซีอาร  การ
ควบคุมคุณภาพในการวินิจฉัยโรคสัตวปกและการประเมินคาของผลลัพธที่ได  และการนําเอาระบบอัตโนมัติมาชวยในการ
จัดเก็บขอมูลรวมทั้งการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  และการควบคุมคุณภาพในการชันสูตรโรคสัตวปก 

3107730 การฝกเวชปฏิบัติโรคสัตวปก        3 (0-9-3) 
การปฏิบัติงานสัตวปกในภาคสนาม เกี่ยวกับปญหาโรคและการจัดการฝูงสัตวปก วินิจฉัยและตรวจสอบปญหาโรคสัตวปก
และปญหาในการจัดการฟารมสัตวปกตางๆ 

3107731 ปญหาโรคสัตวปกและตัวกอโรค       1 (1-0-3) 
 ปญหาพิเศษตางๆ  ที่เกี่ยวกับอายุรศาสตรสัตวปก 
3107732 เทคนิคการวินิจฉัยทางภูมิคุมกันวิทยาโรคสัตวปก      2 (2-0-6) 

เทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ทางภูมิคุมกันวิทยาที่ใชในการวินิจฉัยโรคสัตวปก และแนวโนมวัฒนาการที่จะเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีที่ใชในการวินิจฉัยโรคสัตวปกโดยอาศัยวิทยาภูมคิุมกัน 
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3107733 การควบคุมโรคสัตวปก        1 (1-0-3) 
กายวิภาค สรีรวิทยาของระบบยอยอาหารและระบบสืบพันธุ รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรคสัตวปกที่มีความสําคัญใน
ประเทศไทย 

3107734 การตรวจติดตามและเฝาระวังโรคสัตวปก      2 (2-0-6) 
กระบวนการในการเกิดโรค ระบาดวิทยาของโรคสัตวปก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรค เพื่อที่จะไดทําการ
ตรวจสอบและเฝาระวังโรคสัตวปกที่เกิดขึ้นได 

3107735 โรคสัตวปกที่มีสาเหตุเกี่ยวเน่ืองมาจากสารอาหาร      2 (2-0-6) 
ปฏิสัมพันธระหวางสารอาหารสัตวปก ในสภาวะที่ปกติและผิดปกติซึ่งสามารถทําใหเกิดโรคสัตวปกตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ความไมสมดุลยในสภาวะหรือเกิดผลที่ไมพึงประสงคของการใชสารอาหาร ความเปนพิษที่อาจเกิดจากการไดรับสารอาหาร
นั้น รวมทั้งการแกไขใหสัตวกลับสูสภาวะปกติดวยสารอาหารตางๆ และศึกษาผลกระทบอันเกิดจากการใชสารเสริมตางๆ  
ในอาหาร   

3107736 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย 1    1(1-0-3) 
 การนําเสนอเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับงานวิจัยดานโรคสัตว     แนวทางการเลี้ยงและการจัดการเพื่อปองกันโรค                 
 โรค กระบวนการเกิดโรค  การรักษาโรคทั้งในสัตวเลี้ยงและสัตวที่ใชเปนอาหาร 

 3107737 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวแพทย 2  1 (1-0-3) 
                 การนําเสนอเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับงานวิจัยดานโรคสัตว    แนวทางการเลี้ยงและการจัดการเพื่อปองกันโรค     
                 โรค กระบวนการเกิดโรค  การรักษาโรคทั้งในสัตวเลี้ยงและสัตวที่ใชเปนอาหาร 
3107738 ทัศนภาพทางอายุรศาสตรสัตวแพทย  1 (1-0-3) 

องคความรูใหมในกระบวนการทางสตัวอายุรศาสตร การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองคความรู
ทางดานอายุกรรมในสัตวชนิดตาง ๆ 

3107739 การวางแผนวิทยานิพนธทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 1 (0-0-3) 
การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของกับสัตวอายุรศาสตรเฉพาะทางเพื่อเปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธ 

3107740 โรคติดเชื้อไวรัสในสัตวปก        3 (3-0-9) 
โรคติดเชื้อไวรัสในสัตวปกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก สาเหตุ ระบาดวิทยา อาการ  พยาธิกําเนิด รอยโรค 
ทางมหภาคและจุลภาค วิธีการวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยาในสัตวปก รวมทั้งการปองกันควบคุมโรคและการประเมินความ
เสียหายดานเศรษฐกิจ 

3107741* โรคสัตวน้ํา         3(3-0-9) 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชนิดของโรคตางๆ  ที่เกิดกับสัตวน้ํา โดยเนนสาเหตุ  การวินิจฉัย  การปองกัน และการ 
  รักษา  การบันทึกขอมูลเพื่อทําประวัติและการรวบรวมขอมูล 

3107742*  ยาและเคมีสําหรับสัตวน้ํา           2(2-0-6) 
       ยาและสารเคมีที่ใชในการรักษาและปองกันโรคสัตวน้ํา  การวิเคราะหชนิดของยา  และการเลือกใชยาและสารเคมี 
       อยางเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
3107743 อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงขั้นสูง        3 (3-0-9) 

 การเกิดโรคในอวัยวะและระบบตางๆของสัตวเลี้ยง  ไดแก โรคที่เกิดจากความชรา โรคที่เกิดจากความ      
 ผิดปกติแตกําเนิด การเกิดโรคมะเร็ง การอักเสบ สารพิษ และความผิดปกติอื่นๆ  

3107744  เทคนิคขั้นสูงในการตรวจและรักษาโรคในสัตวเลี้ยง     2 (1-3-4) 
รายละเอียดเทคนิคขั้นสูงในการตรวจและการรักษาโรคในสัตวเลี้ยง 
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3107745 อายุรศาสตรสุกรขั้นสูง                                                                         3 (3-0-9) 
กลไกการเกิดโรคในสุกรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  การตรวจวินิจฉัย  การปองกัน ควบคุมโรค 
และการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

3107746 การปองกันและรักษาโรคในสุกร              2 (2-0-6) 
              การใชเทคนิคขั้นสูงในการปองกัน  และการรักษาโรคในสุกร  
3107747 โรคติดเชื้อในสัตวเคี้ยวเอื้อง        3 (3-0-9) 

การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก  กลยุทธการรักษา  การควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อตางๆ  ที่มีสาเหตุมาจากไวรัส แบคทีเรีย 
เช้ือรา โปรโตซัว ซึ่งมีผลกระทบตอระบบตางๆ ดานสุขภาพสัตว และผลผลิตของฟารม 

3107748 โรคของระบบเมแทบอลิซึมในสัตวเคี้ยวเอื้อง      2 (2-0-6) 
การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก  กลยุทธการรักษา  ตลอดจนการควบคุมและปองกันโรคระบบเมแทบอลิซึมในสัตวเคี้ยวเอื้องที่
มีสาเหตุจากการเสียสมดุลของพลังงาน โปรตีน แรธาตุ และฮอรโมนบางชนิด ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพสัตวและผลผลิต
ของฟารม 

3107749 ปญหาพิเศษทางโรคสัตวเลี้ยง        2 (2-0-6) 
การศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานโรคสัตวเลี้ยง   การรายงานผลและการอภิปราย 

3107750 การศึกษาขั้นสูงดานโรคไตและระบบขับถายปสสาวะในสัตวเลี้ยง    2 (2-0-6) 
พยาธิกําเนิด การวินิจฉัย  และการรักษาโรคไตและระบบขับถายปสสาวะในสัตวเลี้ยง 

3107751 การศึกษาขั้นสูงดานโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตในสัตวเลี้ยง    2 (2-0-6) 
พยาธิกําเนิด การวินิจฉัย  และการรักษาโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตในสัตวเลี้ยง 

3107752 การศึกษาขั้นสูงดานโรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง      2 (2-0-6) 
การศึกษาเชิงลึกทางคลินิกดานโรคผิวหนัง พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัย  และการรักษา 
โรคผิวหนังในสัตวเลี้ยง 

3107753 การศึกษาขั้นสูงดานโรคเมแทบอลิซึมและระบบตอมไรทอในสัตวเลี้ยง   2 (2-0-6) 
พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัย  และการรักษาโรคระบบตอมไรทอและเมแทบอลิซึมในสัตวเลี้ยง 

3107754 การศึกษาขั้นสูงดานโรคระบบทางเดินอาหารในสัตวเลี้ยง     2 (2-0-6) 
สาเหต ุพยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัย  และการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารในสัตวเลี้ยง   

3107755 การศึกษาขั้นสูงดานโรคระบบทางเดินหายใจในสัตวเลี้ยง     2 (2-0-6) 
สาเหตุ พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัย และการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจในสัตวเลี้ยง 

3107756 การศึกษาขั้นสูงดานโรคระบบภูมิคุมกันบกพรองในสัตวเลี้ยง    2 (2-0-6) 
สาเหตุ พยาธิกําเนิด อาการทางคลินิก การวินิจฉัย และการรักษาโรคระบบภูมิคุมกันบกพรองในสัตวเลี้ยง 

3107757 อายุรศาสตรโรคแมวขั้นสูง        2 (2-0-6) 
อายุรศาสตรขั้นสูงเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคติดเชื้อในแมว 

3107758 อายุรศาสตรทางเลือกสําหรับสัตวเลี้ยง       1 (1-0-3) 
โรค  การวินิจฉัย  และการรักษาดวยอายุรศาสตรทางเลือกสําหรับสัตวเล้ียง 

3107759 ปญหาพิเศษทางคลินิกในโรคสัตวเลี้ยง       2 (0-6-2) 
ปญหาคัดสรรดานคลินิกอายุรกรรมสัตวเลี้ยง 

3107760 การศึกษาดวยตนเองทางอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง       1 (0-3-1) 
การศึกษาดวยตนเองเกี่ยวกับประเด็นที่นาสนใจทางอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง 
 



 - 26 -

 

3107761 การใชปญหาเปนแกนนําในอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง      1 (1-0-3) 
การวินิจฉัยและการรักษาโรคในสัตวเลี้ยงโดยใชปญหาที่ตรวจพบเปนแกนนํา 

3107762 สัมมนาอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง        2 (2-0-6) 
การนําเสนอเรื่องที่นาสนใจจากกรณีศึกษาในคลินิกอายุกรรมทั่วไป  และคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง 

3107763 คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางดานสัตวเลี้ยง 1      3 (0-9-3) 
ปฏิบัติการขางสัตวปวยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางอายุรกรรมเฉพาะทาง 

3107764 คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางดานสัตวเลี้ยง 2      3 (0-9-3) 
ปฏิบัติการขางสัตวปวยในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางอายุรกรรมเฉพาะทาง 

3107765 งานวิจัยทางคลินิกอายุรศาสตรสัตวเลี้ยง      2 (0-6-2) 
การนําเสนอรายงานการวิจัยทางคลินิกอายุกรรมทั่วไปและคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง  การอภิปราย และสรุปผล 

3107766 การบริหารโรงพยาบาลสัตวเลี้ยง       1 (1-0-3) 
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้ง  การบริหาร  และการจัดการโรงพยาบาลสัตวเลี้ยง 

3107767  เวชศาสตรปองกันขั้นสูงดานโรคสุกร       2 (2-0-6) 
การประเมินสถานการณโรคติดเชื้อสุกรจากภาคสนาม  หรือการจําลองสถานการณ และกรณีศึกษา วิธีการตางๆ ในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้น การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ เพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนําและขอควรพิจารณาตางๆ ในการรักษา 
ปองกัน  และควบคุมโรคสุกร 

3107768 ไซโตคายนในสุกร         1 (1-0-3) 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของไซโตคายน กลไกการทํางานภายในของสุกร การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาผลิตไซโตคายนและ
ศึกษาประโยชนของการใชไซโตคายนบําบัดในสุกร 

3107769  เวชปฏิบัติดานโรคสุกร        3 (0-9-3) 
การปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพในสุกร การวินิจฉัย ปญหาโรคสุกรและปญหาในการจัดการฟารม
สุกร  

3107770 การติดตามและเฝาระวังโรคในสุกร       2 (2-0-6) 
กระบวนการในการเกิดโรค ระบาดวิทยาของโรคสุกร ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคเพื่อที่จะไดมีการตรวจสอบ 
และเฝาระวังการเกิดโรคในสุกร 

3107771 ยาและเคมีสําหรับสุกร        2 (2-0-6) 
 การใชยาและสารเคมีในการรักษา ควบคุม และปองกันโรคในสุกร 
3107772 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อการวินิจฉัยโรคสุกร      3 (1-6-5) 

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่ใชในการพิสูจนเช้ือ และการตรวจหาความไวของเชื้อตอยาโดยวิธีทางแบคทีเรีย ไวรัส ซีรั่มวิทยา 
อีไลซา อีลิสปอต และพีซีอาร  เพื่อใชในการวินิจฉัยโรคสุกรในปจจุบัน และการแปลผล 

3107773 ปญหาพิเศษเกี่ยวกับโรคในสุกร           2 (1-3-4) 
 การศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานโรคสุกร   การรายงานผลและการอภิปราย  
3107774 โรคที่เกี่ยวของกับสารอาหารในสุกร       2 (2-0-6) 

ปฏิสัมพันธระหวางสุกรกับสารอาหารในสภาวะปกติและผิดปกติที่อาจกอใหเกิดโรคในสุกรจากความไมสมดุลหรือผลไม
พึงประสงคทางการใชสารอาหาร ความเปนพิษที่เกิดจากการไดรับสารอาหาร รวมทั้งการแกไขใหสุกรกลับสูสภาวะปกติ
ดวยสารอาหารและวิธีการตาง ๆ  
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3107775 มาตรการความมั่นคงปลอดภัยเชิงชีวภาพในฟารมสุกร     2 (2-0-6) 
การใชมาตรการ เทคนิค วิธีการและทางเลือกใหมๆ เพื่อชวยในการควบคุม ปองกัน  และกําจัดเชื้อโรคใน 
ฟารมสุกร 

3107778 การจัดการสุขภาพฝูงโคนมรายยอย       3 (2-3-7) 
องคประกอบภาคทฤษฎีของการจัดการสุขภาพโคนมในฟารมรายยอย แนวทางการจัดการดานสุขภาพขององคกรที่มีหนาที่
รับผิดชอบดานสงเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย  การฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง และประเมินสถานภาพการจัดการดาน
สุขภาพในฟารมโคนมรายยอยในประเทศไทย 

3107779 การจัดการเครื่องรีดนมและสุขภาพเตานม      3 (2-3-7) 
การศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติดานองคประกอบและระบบการทํางานของเครื่องรีดนมแบบตางๆ การประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องรีดนม ผลกระทบของเครื่องรีดนมตอสุขภาพเตานม และปญหาเตานมอักเสบ ตลอดจน
คุณภาพน้ํานม  

3107780 สถานภาพปจจุบันดานอุตสาหกรรมนมโลก      1 (1-0-3) 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของอุตสาหกรรมนมของโลกที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมโคนมไทย 

3107781 การจัดการสุขภาพฝูงโคเนื้อ        2 (2-0-6) 
 องคประกอบดานการผลิตและการจัดการสุขภาพฝูงโคเนื้อ ระบบการเลี้ยงโคเนื้อที่ทันสมัย    แนวทางการพัฒนา 

การเลี้ยงและการดูแลสุขภาพโคเนื้อในประเทศไทย 
3107782 ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารในสัตวเคี้ยวเอื้อง     2 (1-3-4) 

การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก  กลยุทธการรักษา ตลอดจนการควบคุมและปองกันความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่
ไมไดมีสาเหตุจากการติดเช้ือ ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพสัตวและผลผลิตของฟารม 

3107783 การติดตามและเฝาระวังโรคในสัตวเคี้ยวเอื้อง      2 (2-0-6) 
หลักการและการประยุกตใชระบาดวิทยาในการเฝาระวังและติดตามโรคติดเชื้อ และปญหาสุขภาพ  

3107784 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก       1 (1-0-3) 
โรคและการจัดการดานสุขภาพในอุตสาหกรรมแกะและแพะ  

3107785 เวชปฏิบัติดานโรคในสัตวเคี้ยวเอื้อง       2 (0-6-2) 
การปฏิบัติดานอายุรกรรมที่เกี่ยวของกับการตรวจรักษา และติดตามประเมินผลสุขภาพโคหรือฝูงโค การเขียน    รายงาน
กรณีศึกษาในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร 

3107786 วารสารดานโรคติดเชื้อ : การคิดเชิงวิพากษ      1(0-3-1) 
 วารสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ  การฝกเขียนบทความปริทัศน  การอภิปรายเชิงวิพากษ 
3108711 การจัดการสุขภาพในฟารมโคนม       2 (1-3-4) 

การจัดการลูกโค โครุน โคสาว แมโค ทางสุขภาพ การจัดการปองกันโรค การใหอาหาร การสืบพันธุ และการนํา
คอมพิวเตอรมาใชชวยในการจัดการฟารมโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

3108712 การจัดการสุขภาพในฟารมสุกร       2 (1-3-4) 
การจัดการพอแมพันธุสุกร การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล การปองกันโรค การใหอาหาร การเตรียมแมสุกรสาว
ทดแทน การจัดการพอสุกรในการผสมพันธุ การใชคอมพิวเตอรในการจัดการฟารมสุกรเพื่อประสิทธิภาพ   การผลิต 

3109704 โรคติดตอระหวางสัตวและคนในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย    3 (3-0-9) 
ศึกษาเชิงวิเคราะหโรคติดตอจากสัตวสูคน การควบคุมปองกันโรคติดตอระหวางสัตวและคนที่สําคัญในประเทศไทย และ
แถบเอเชียอาคเนย  
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3109706 สุขศาสตรอาหาร         2 (2-0-6) 
การควบคุมและพัฒนาสุขศาสตรของอาหารที่ไดจากสัตว โรงฆาสัตว และโรงงงานอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว 

3109707 พิษวิทยาทางอาหาร         2 (2-0-6) 
ความเปนพิษและอันตรายของสารพิษที่เกิดตามธรรมชาติในอาหาร วัตถุเจือปนในอาหาร สารพิษที่เกิดขึ้นระหวาง
ขบวนการผลิตอาหาร และสารกอมะเร็งในอาหาร 

3109709 พิษในอาหารทะเล         2 (1-3-4) 
ความเปนพิษและที่มาของชีวพิษในอาหารทะเล หลักการการควบคุมตรวจสอบวิเคราะหชีวพิษในอาหารทะเล 

3109710 หลักการวิเคราะหพิษภัยและการควบคุมจุดวิกฤติ      2 (1-3-4) 
 หลักการวเิคราะหและแกปญหาดานสุขศาสตรและคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร 
3109711 การวิเคราะหสารตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว      3 (1-6-5) 

วิธีวิเคราะหยาฆาแมลง ยาปฏิชีวนะ และสารพิษตกคางในอาหารที่ไดจากสัตว การใชเครื่องมือตรวจวิเคราะห 
3109713 การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมสัตว      2 (2-0-6) 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขของมลพิษและของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว โรงฆาสัตว และโรงงาน 
อุตสาหกรรม การขนยาย การเปลี่ยนสภาพทางเคมีและการจัดการของเสียหรือมลพิษเหลานี้ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ 

3109714 การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ       2 (2-0-6) 
ศึกษาและประเมินความเสี่ยงทางพิษวิทยาของมลพิษในสิ่งแวดลอมตอสุขภาพอนามัย และแนวความคิดการแกไขและลด
ความเสี่ยง 

Course Description 
2310554  Genetic Engineering        2 (2-0-6) 
 GENE ENG 

Integration of basic principles of molecular genetics and biochemistry; principle of genetic engineering and application in 
biological science. 

2310555  Genetic Engineering Laboratory       2 (0-6-2) 
 GENE ENG LAB 

Recombinant DNA technology; extraction, cutting and joining of DNA, transformation and screening of interested genes. 
2310601  Advanced Biochemistry I        4 (4-0-12) 
 ADV BIOCHEM  I 

Structure and function of proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, nucleic acids and conjugated biomolecules; principles 
of bioenergetics; regulation of energy and metabolic pathways in cell and organism to maintain homeostasis; biosynthesis 
of DNA, RNA and protein, regulation of gene expression; recombinant DNA technology: basic concepts and strategies. 

2310602  Advanced Biochemistry II        4 (4-0-12) 
 ADV BIOCHEM II 

Biochemistry evaluation; membrane structure and functions with emphasis on membrane transport mechanisms; hormone 
chemistry, action and metabolic control, integration of biochemical processes; immunochemistry and their applications to 
biological science research; biochemical concept. 
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2310651  Advanced Biochemistry Laboratory I       3 (0-9-3) 
 ADV BIOCHEM LAB I  
 Principle and practice of techniques used in biochemical research; data treatment, pH and buffer, spectrophotometry, 

centrifugation, chromatography, electrophoresis and isotopic techniques. 
2310652  Advanced Biochemistry Laboratory II       3 (0-9-3) 
 ADV BIOCHEM LAB II 

Practical course to demonstrate principles and techniques used in three selected areas of biochemistry. 
3014854   Biostatistics         2 (2-0-6) 
  BIOSTATISTICS 

The course is designed to provide students with skills in applying knowledge of biostatistics to health research. The 
following topics are examined: function of descriptive statistics, data collection techniques, analysis of descriptive 
technique, application technique, correlation procedures and proper interpretation. Inferential statistical concepts and 
procedures: some basic concepts of population and sample, concept of probability, types of hypothesis and errors, steps 
procedure of hypothesis testing and test statistics. 

3100700  Research Methodology in Veterinary Science  2 (2-0-6) 
RES METH VET SCI 
Meanings, type, objectives, planning data  processing, result analysis  and presentation.  

3102707  Mineral Metabolism in Livestock       3 (3-0-9) 
 MIN MET LIVEST 
 To study in macro and microelement metabolism in livestock with emphasis on deficiency symptoms, requirement, their 

toxicities, and also including the interaction of various elements. 
3102725  Advanced Physiology of Lactation       3 (3-0-9) 
 AD PHYSI LACTATION 
 Physiology of lactation including milk secretion and milk compositions; the mechanism of milk formation; the regulation 

of milk secretion; various factors influencing physiology of lactation. 
3102731  Advanced Animal Cardiovascular Physiology       3 (3-0-9) 
 AD ANI CARDIOV PHY 
 To study the physiology aspects of cardiovascular system in animal. The following topics are included techniques in 

measuring cardiac and vascular functions, ionic basic of cardiac electrophysiology, excitation contraction coupling, 
cardiac muscle contractility and control of cardiovascular system in various diseases in animal e.g. the basic concept of 
electrocardiogram and mechanism of arrythmia, hypertension and also the diseases related to changes of cardiac muscle 
or vascular system at molecular level. 
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3102732  Advanced Animal Renal Physiology       3 (3-0-9) 
 AD ANI RENAL PHY 

To study various physiological aspects of kidney function and regulation of body fluid in animal. The topics are included 
methods of evaluating renal function, body fluid compartment, function of nephron segment, renal clearance, renal 
regulation of urinary excretion of water and specific solute, tubular transport process, urinary dilution and concentration 
and acid base regulation by kidney. The courses are also included the pathophysiology related to renal function and 
transport process. Renal conference session to integrate physiology with special clinical problem is also emphasis. 

3103531   Farm Management        3 (3-0-9) 
FARM MGT 

      Principle of farm management; general agricultural economics; farm accountancy and financial considerations; 
applications of linear programming techniques and computer programs in farm management. 

 3103622   Ruminant Nutrition        3 (3-0-9) 
   RUM NUTRI 

 Factors affecting intake and digestibility; digestive physiology; utilization of forages as feed; feed evaluation;    
application of appropriate technology in forage and waste products improvement. 

 3103623    Non-Ruminant Nutrition        3 (3-0-9) 
                        NON RUM NUTRI 
                        Nutrients utilization and absorption; interrelationship between nutrients; environmental effects on feed consumption  

  in  poultry, swine and other monogastric animals; feed evaluation; feed formulation using computer packages. 
 3103728    Pet Nutrition         3 (3-0-9) 
  PET NUTRI 
  Anatomy of digestive system, nutrient; interrelationship between different types of nutrients; factors affecting feed 

 intake; feed evaluation; ration formation and feeding programs. 
 3103761    Computer Applications for Animal Science and Veterinary Research   3 (2-3-7) 
  COM ANIM VET RES 
  Operating system and application; livestock and veterinary data base design; statistical analysis by computer packages. 

3105700  Applied  Molecular  Biology    3 (3-0-9) 
APP MOL BIO 
Molecular level of  the  organization , maintenance  and  expression  of  the genetic  information  of  the  cell; basic  
genetic  mechanisms  of  protein  synthesis; DNA repairment; DNA replication; DNA  recombinations; organization, 
composition, function  of  cells  and  their  regulation; the  use  of  molecular  biological  methods  to  address  questions  
related  to  biomedical  researches. 

3105703  Veterinary Epidemiology        3 (3-0-9) 
 VET EPIDEM 

Principles of veterinary epidemiology in livestock and veterinary public health; biostatistics applied to the measurement 
of health, prevention, and evaluation of the disease control.   
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3105714  Advanced Clinical Veterinary Pathology      2 (1-3-4) 
 ADV CLI VET PATH 

Application of advanced techniques and interpretation of laboratory tests in clinical pathology . 
3105734  Advanced Veterinary Parasitology       2 (2-0-6) 
 ADV VET PARA 

Cellular or molecular changes of parasites; correlation with biochemical, immunology, host-parasite relationships, 
pathogenesis and chemotherapy. 

3105752  Diagnostic  Microbiology        3 (1-6-5) 
 DIAG MICRO 

Fundamental and advanced techniques for diagnosis of diseases; identification of the causative bacterial  pathogens. 
3105753  Advanced Veterinary Microbiology       2 (2-0-6) 
 ADV VET MICRO 

Application of advanced techniques in microbiological study of pathogenesis, prophylaxis, treatment, and biological 
product preparation. 

3105754  Veterinary Mycoplasmology        2 (1-3-4) 
 VET MYCOPLAS 

Taxonomy of mycoplasma in animals; transmission, pathogenesis, epidemiology, diagnosis, prophylaxis, treatment, and 
control. 

3105772  Diagnostic Virology        3 (1-6-5) 
 DIAGN VIROL 

Application of basic and advanced laboratory techniques for diagnosis of viral diseases; technique evaluation and result 
interpretation. 

3105773  Cell Culture Techniques        2 (1-3-4) 
 CELL CULT TECH 

Equipments and solutions preparation for cell cultures; preparation of cell culture and maintenance of cells as monolayer 
or suspension for cultivation of vertebrate cells. 

3105774 Advanced Veterinary Virology       2 (2-0-6) 
 ADV VET VIROL 

Molecular biology of viruses, virus infection and pathogenesis; application of advanced technology in virology. 
3107705  Water and Sediment Quality Management      3(2-3-7) 
       WAT SEDI QUAL MGT 

Problems of water and sediment quality which can cause pathological condition or stress in aquatic animals; methods of 
analyzing and solving problems; application of biomarkers in water and sediment quality management. 

3107706  Special Topics in Aquatic Animal Diseases      2(1-3-4) 
                SPEC AQU ANI DIS 

Various problems in disease outbreaks in aquatic animals, pathological condition, infectivity, control and prevention of 
diseases. 
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3107707  Diagnostic of Aquatic Animal Diseases      3(1-6-5) 
       DIAG AQU ANI DIS 

Principles and methods of disease diagnosis and investigation in aquatic animals in the field and laboratory condition. 
3107708  Aquatic Animal Pathology        2(1-3-4) 
       AQU ANI PATHOL  

Pathological lesions in aquatic animal necropsy, histopathology, and other microscopic investigation of both infectious and 
non-infectious diseases, including environmental and nutritional diseases. 

3107709  Aquatic Animal Immunology       2(2-0-6) 
       AQU ANI IMMUNOL 

Immunological system of aquatic animals in both cellular and humoral systems; relationship between pathological conditions 
and changes of immune system in animals; environmental and other factors effecting immune system of aquatic animals. 

3107710  Aquatic Animal Nutrition        2(1-3-4) 
       AQU ANI NUTRI 

Nutritional requirement of aquatic animals, feed manufacturing for aquatic animal industry, effects of imbalanced 
nutrition, feeding methods appropriate for each aquatic animal species. 

3107711  Aquatic Animal Parasitology       2(1-3-4) 
       AQU ANI PARASITOL 

Parasitic infectivity, parasite life-cycle, pathogenesis, control, and prevention of parasitic diseases; disease diagnosis; 
environmental effects. 

3107712  Aquatic Toxicology        1(1-0-3) 
       AQU TOXICOL 

Pollution and other toxicants affecting physiological condition of aquatic animals; natural and man-made pollution; methods 
of detection, analysis, correction and prevention. 

3107713  Aquatic Animal Virology        2(1-3-4) 
       AQU ANI VIROL 

Viral diseases in aquatic animals, etiology, pathology, diagnosis, and prevention, including viral identification and isolation 
from aquatic environment. 

3107714  Aquatic Animal Microbiology       2(1-3-4) 
       AQU ANI MICROBIOL 

Diseases in aquatic animals caused by bacteria, fungi, and other microbials; diagnosis; pathogenesis, agent isolation, therapy 
and prevention of diseases, together with environmental effects on disease outbreaks. 

3107721  Avian Microbiological Diseases       2 (1-3-4) 
 AVIAN MICRO DIS 

Avian microbiology and mycology of economic importance including etiology, epidemiology, clinical signs, 
pathogenesis, macro and microscopic lesions, disease diagnosis, disease prevention and control and estimation of 
economic loses.   
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3107727  Avian Preventive Medicine        2 (2-0-6) 
 AVIAN PREV MED 

Evaluated under imitate and real field conditions. Various methods of problem-solving approaches will be considered. 
Appropriate laboratory results will be evaluated to support the recommendations for treatment, control and prevention of 
avian diseases. 

3107728  Applied Avian Immunology         2 (2-0-6) 
 APP AVIAN IMMU 

Avian immune system especially level, serological diagnosis, interpretation and discussion of the laboratory results, 
setting the guidelines for disease prevention and control. 

3107729  Avian Diagnostic Biotechnology       3 (1-6-5) 
 AVAIN DIAG BIOTECH 

Biotechnology and various techniques for isolation and identification of infective agents as well as bacterial sensitivity 
test; bacteriological, virological and serological methods for diseases diagnosis, including ELISA and PCR techniques; 
quality control disease diagnosis, evaluation of results and gathering, processing and analysis of data by automatic 
system; quality control of disease investigation. 

3107730  Avian Medicine Externship        3 (0-9-3) 
 AVIAN MED EXTERN 

Extensive field experience about disease problems and flock health management; diagnosis and management of avian 
disease problems. 

3107731  Problems in Avian Diseases and Pathogens                             1 (1-0-3) 
 PROB AVIAN DIS PATH 
 Various special topics about avian medicine 
3107732  Immunodiagnostic Techniques in Avian Diseases     2 (2-0-6) 
 IMM TECH AVIAN DIS 

Technology and various techniques in immunology that use in avian diseases investigation and tendency of evaluation of 
technology in avian diseases investigation by immunology. 

3107733  Avian Diseases Control                       1 (1-0-3) 
 AVIAN DIS CONTROL 

Anatomy and physiology of digestive and reproductive system as well as methods of prevention and control of the 
important avian diseases in Thailand. 

3107734  Monitoring and Surveillance of Avian Diseases              2 (2-0-6) 
 MON SUR AVIAN DIS 

Pathogenesis, epidemiology and factors that relate to avian diseases in order to monitor and investigate the occurrence of 
avian diseases. 
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3107735  Avian Nutritional Diseases                       2 (2-0-6) 
 AVIAN NUTRI DIS 

Relationships between nutrient and avian species in the normal and abnormal conditions that make various kinds of avian 
diseases from the imbalance or adverse effects of feeding. Toxic condition may be due to feed ingredient; method of 
correction adverse situations due to feed ingredients and the results of using feed supplement.  

3107736 Veterinary Medicine Seminar I    1(1-0-3) 
 VET MED SEM I 
Analytical presentation of research in subjects related to animal diseases; good veterinary practice, animal  diseases and 
diseases pathogenesis ; treatment of companion animals and food producing animals. 

3107737 Veterinary Medicine Seminar II   1 (1-0-3) 
 VET MED SEM II 
Analytical  presentation  of  research  in subjects  related  to  animal  diseases; good  veterinary  practice, animal  diseases  
and  diseases pathogenesis ; treatment of  companion  animals  and  food  producing  animals. 

3107738 Perspectives in Veterinary Medicine   1 (1-0-3) 
PERSP VET MED 
Insight into the modern discovery of the practice in veterinary medicine ; the application of sciences and technology in 
developing the knowledge of  veterinary medicine. 

3107739 Thesis Planning in Veterinary Medicine   1 (1-0-3) 
THESIS PLAN 
Documentary research in special veterinary medicine for  planning of  the thesis methodology. 

3107740 Avian Virus Diseases           3 (3-0-9) 
 AVIAN VIRUS DIS 

Virus diseases in fowls of economic importance including etiology, epidemiology, clinical signs, pathogenesis, macro and 
microscropic lesions; viral disease diagnosis; disease prevention and control and estimation of economic losses. 

3107741 Aquatic Animal Diseases        3(3-0-9) 
       AQU ANI DIS 

General review of types of diseases commonly found in aquatic animals, with emphasis on etiologies, diagnosis, prevention, 
and therapy; history taking and data collection. 

3107742 Drugs and  Chemicals  for Aquatic Animals      2(2-0-6) 
      DRUG CHEM AQU ANI 

Drugs and chemicals used in treatment and prevention of diseases in aquatic animals, fundamental drug analysis and 
appropriate selection of drugs and chemicals in aquaculture. 

3107743 Advanced Companion Animal Medicine      3 (3-0-9) 
  ADV COMP MED 

 Diseases of organs and systems in companion animals including degenerative, psychological, anomalous, neoplastic, 
inflammatory, toxic and traumatic disorders.  
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3107744 Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques in Companion Animals   2 (1-3-4) 
               ADV DTT COMP  

 Details of  advanced techniques for diagnosis and  treatment of companion animals. 
3107745 Advanced Swine Medicine                   3 (3-0-9) 
 ADV SWI MED 

Advanced pathogenesis of  diseases in swines of economic importance ; diagnosis, disease prevention and control and 
estimation of economic losses.  

3107746 Disease Prevention and Therapy for  Swine      2 (2-0-6) 
 DIS PREV THERA SWI 
 Application of advanced preventive and therapeutic techniques for swine diseases. 
3107747 Infectious Diseases of  Ruminants       3 (3-0-9) 
 INFEC DIS RUM 

Clinical diagnosis, therapeutic strategies, control, and prevention of infectious diseases caused by viruses, bacteria fungi 
and protozoa affecting systems concerning health and production.  

3107748 Metabolic Diseases of  Ruminants       2 (2-0-6) 
 MET DIS RUM 

Clinical diagnosis, therapeutic strategies,  disease control and prevention of metabolic diseases due to imbalance of 
energy, protein, minerals, and some hormones  affecting health and production.  

3107749 Special Problems in Companion Animal Diseases     2 (2-0-6) 
  SPEC PROB COMP DIS 

Theoretical and practical study in companion animal diseases ; result presentation and discussion 
3107750 Advanced Study of Nephrology and Urological Diseases in Companion Animals  2 (2-0-6) 
   ADV URO DIS COMP  

 Etiopathogenesis,  diagnosis and treatment of urological diseases in companion animals. 
3107751 Advanced Study of  Cardiovascular Diseases in Companion Animals   2 (2-0-6) 
 ADV CAR DIS COMP  

Pathogenesis, diagnosis  and management of cardiovascular diseases in companion animals. 
3107752 Advanced Study of Dermatological Diseases in Companion Animals   2 (2-0-6) 
  ADV DERM DIS COMP 

In-depth clinical study of dermatologic diseases, pathogenesis, clinical features, diagnosis and therapy of skin diseases in 
companion animals. 

3107753 Advanced Study of Metabolic and Endocrine Diseases in Companion Animals  2 (2-0-6) 
  ADV MENDO DIS COMP 

Pathogenesis, clinical features, diagnosis and therapy for endocrine and metabolic diseases in companion animals. 
3107754 Advanced  Study  of  Gastrointestinal Tract Diseases in Companion Animals   2 (2-0-6) 
 ADV GAS DIS COMP 

Etiology,  pathogenesis, clinical features, diagnosis and therapy of gastrointestinal diseases in companion animals.  
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3107755 Advanced  Study of  Respiratory Tract Diseases in Companion Animals   2 (2-0-6) 
 ADV RESP DIS COMP 

Etiology, pathogenesis, clinical features, diagnosis and therapy of respiratory diseases in companion animals. 
3107756 Advanced  Study  of  Immune-mediated Diseases in Companion Animals   2 (2-0-6) 
 ADV IMMU DIS COMP 

Etiology, pathogenesis, clinical features, diagnosis and therapy of immune-mediated diseases in companion animals. 
3107757 Advanced Feline Medicine        2 (2-0-6) 
   ADV FELINE MED 

 Advanced pathogenesis of feline infectious diseases including epidemiology, clinical signs, diagnosis,   
 treatment, and prevention. 

3107758 Alternative Medicine in Companion Animals      1 (1-0-3) 
  ALT MED COMP  

 Diseases, diagnosis, and treatment with alternative medicine in companion animals. 
3107759 Special  Clinical Problems in Companion Animal Diseases    2 (0-6-2) 
  CLIN PROB COMP DIS 

 Selected problems in companion animal medicine clinics. 
3107760 Individual  Study in Companion Animal Medicine     1 (0-3-1) 
  INDIV COMP MED 

 Self-study on the interesting topics in companion animal medicine. 
3107761 Problem-based Medicine in Companion Animal Medicine       1 (1-0-3) 
 P-B MED COMP MED 

Diagnosis and treatment of companion animal diseases by using problem-based methods. 
3107762 Seminar  in Companion Animal Medicine      2 (2-0-6) 
 SEM  COMP MED 

Presentation of interesting case studies from general and special medicine clinics. 
3107763 Specialized Medicine Clinic in Companion Animals I     3 (0-9-3) 
 SPEC MED CLIN I 

Clinical  examination, diagnosis, and treatment of companion animal diseases in specialized medicine clinics. 
3107764 Specialized Medicine Clinic in Companion Animals II     3 (0-9-3) 
 SPEC MED CLIN II 

Clinical  examination, diagnosis, and treatment of companion animal diseases in specialized medicine clinics. 
3107765 Clinical Research in Companion Animal Medicine     2(0-6-2) 
 CLIN RES COMP MED 

Presentation of clinical research in companion animal medicine and special medicine clinics, discussion and summarizing 
the results.  

3107766 Companion Animal Hospital Management       1(1-0-3) 
 COMP HOSP MGT 

Details on procedure of the establishment, administration and management of companion animal hospitals. 
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3107767 Advanced Swine Preventive Medicine         2 (2-0-6) 
 ADV SWI PREV MED 

Evaluation under simulated and field conditions and case studies ; various methods of problem solving ;  appropriate 
laboratory results to support the recommendations for treatment control and prevention of swine diseases. 

3107768 Swine Cytokines          1 (1-0-3) 
 SWINE CYTOKINES 

Molecular biology of cytokine ; functional mechanisms of swines ; application of modern technology in cytokine 
production and study the advantages of  cytokine therapy in swines. 

3107769 Swine Medicine Externship        3 (0-9-3) 
 SWI MED EXTERN 

Extensive field experience about diseases and swine health management; diagnosis ; swine disease problems and 
problems of swine farm management. 

3107770 Monitoring and Surveillance of Swine Diseases       2 (2-0-6) 
 MON SUR SWI DIS 

Pathogenesis, epidemiology and factors  related to swine diseases in order to monitor and investigate the occurrence of 
swine diseases. 

3107771 Drugs and Chemicals for Swine       2 (2-0-6) 
 DRUG CHEM SWI 
               Use of drugs and chemicals in treatment, control and prevention of swine diseases.  
3107772 Advanced Diagnostic Biotechnology in Swine Diseases      3 (1-6-5) 
 ADV DG BIO SWI DIS 

Advanced biotechnology techniques used in  identification of infective agents as well as bacterial sensitivity test 
including bacteriological, virological and serological methods, ELISA, ELISPOT and PCR techniques for swine disease 
diagnosis and the result interpretations.  

3107773 Special Problems in Swine Diseases        2 (1-3-4) 
 SPEC PROB SWI DIS 

Theoretical and practical study of swine diseases ;  result  presentation and discussion.  
3107774 Swine Nutritional Diseases         2 (2-0-6) 
 SWI NUTRI DIS 

Relationships between swine species and nutrients in  normal and abnormal conditions that may cause various kinds of 
swine diseases from the imbalance or adverse effects of misfeeding ; toxic conditions caused by feed ingredients ; 
correction of adverse situations by using  feed ingredients and various methods. 

3107775 Swine Biosecurity          2 (2-0-6) 
 SWINE BIOSECURITY 

Use of measures, techniques, methods and new alternatives in prevention and eradication of infectious diseases in swine 
farms.   
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3107778 Health Management in Small Dairy Herds      3 (2-3-7) 
 HTH  MGT DAIRY HERD 

Theory components of health management in small dairy holders ; guidelines for dairy health management from the 
organizations  promoting and supporting small dairy holders in Thailand;  practice in field investigation and evaluation of  
health management in small dairy holders in Thailand. 

3107779 Milking Machine and Udders Health Management     3 (2-3-7) 
 MILK UDDER HTH MGT 

Study of theory and practice in components and function of milking machines; evaluation of functional efficacy ; effects 
of milking machine on udder health and milk quality. 

3107780 Current Status of World Dairy Industry      1 (1-0-3) 
 WORLD DAIRY IND 

Study of changes and development of world dairy industry and effects on Thai dairy industry. 
3107781 Health Management in Beef Cattle Herds      2 (2-0-6) 
 HTH MGT BEEF HERD 

Components of production and health management in beef cattle; modern feedlot production systems;   guidelines for 
developing feedlot health management in Thailand. 

3107782 Gastrointestinal Disorders in Ruminants      2 (1-3-4) 
 GAS DIS RUM 

Clinical diagnosis, therapeutic strategies, and disease control and prevention of gastrointestinal disorders affecting health 
and production.  

3107783 Monitoring and Surveillance of Bovine Diseases      2 (2-0-6) 
 MON SUR BOVINE DIS 

Principles and application of epidemiology in surveillance and monitoring of infectious disease and health problems.    
3107784 Small Ruminant Medicine        1 (1-0-3) 
                 SMALL RUM MED 

Diseases and health management in sheep and goat industry. 
3107785 Bovine Medicine Externship         2 (0-6-2) 
 BOVINE MED EXTERN 

Practice in ambulance clinics related to the treatment and evaluation of bovine health ; writing case or series of case 
report in scientific format 

3107786 Infectious Disease Journals: Critical Thinking      1(0-3-1) 
INFEC DIS THINK 
Journals on research work related to infectious diseases ; practice in review article writing ; critical discussion. 

3108711 Herd Health Management in Dairy Cattle      2 (1-3-4) 
 HERD MAN DAIRY CAT 

Health management of calves, heifer and cow in order to maximize production efficiency, disease prevention, feeding, 
reproduction and introduction of computer program for improving dairy cattle management. 
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3108712 Herd Health Management in Swine       2 (1-3-4) 
 HERD MAN SWINE 

Health management in swine breeding herd, data collection and analysis, prevention program, management of 
replacement gilts, mating management of boar and introduction of computer in swine health management program in 
order to maximize production efficiency. 

3109704 Zoonosis in Thailand and Southeast Asia      3 (3-0-9) 
ZOONOSIS THA SEA 
Study and analysis of animal disease control and eradication programs; comparative study of disease control programs; 
factors affecting control and eradication of diseases. 

3109706 Food Hygiene         2 (2-0-6) 
 FOOD HYGIENE  

Control and development of hygiene of food from animals, slaughter  houses, and food from animal industries. 
3109707 Food Toxicology         2 (2-0-6) 
 FOOD TOXICOLOGY 

Toxic effects and hazard of natural toxins in food, food additives, toxicants occurred during food processing and food 
carcinogens. 

3109709 Seafood Toxins         2 (1-3-4) 
SEAFOOD TOXINS        
Toxic effects and sources of biotoxins ; principle of analytical control of biotoxins in seafood. 

3109710 Principle of Hazard Analysis and Critical Control Point      2 (1-3-4) 
 PRINCIPLE  HACCP 
 Principles of analysis and solutions of problems in hygiene and quality of food processing. 
3109711 Analysis of Residues in Food of Animal Origin      3 (1-6-5) 

ANAL RSD FD ANIM  
Analytical methods of pesticide, antibiotic, and toxicant residues in food of animal origin; applications of analytical 
instruments. 

3109713 Waste Management in Animal Industry      2 (2-0-6) 
 WASTE MGT ANIM IND 

 Effects of pollution and waste products from animal farms, slaughter houses and manufactures to environment and public 
health; transportation, chemical changes and management of wastes and pollution; regulations and laws of waste 
management. 

3109714  Health-Risk Assessment        2 (2-0-6) 
 HLTH RISK ASSMNT 

Study and assessment of toxic effects of environmental pollution to health; concepts of resolution and reduction of  risks. 
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25.6 แนวทางและเปาหมายการนํา e-learning มาเสริมการเรียนการสอน 
ไมมี 

26. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรสัตวแพทย จะใชระบบมาตรฐาน CU-CQA 

26.1 การบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยประธาน เลขานุการและตัวแทนจากทุกแขนงวิชา เปน
กรรมการทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ กําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร  ดูแลการ
บริหารจัดการ วางแผนและติดตามผลการประเมินตนเอง และนํามาใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ตลอดจนนโยบายของคณะฯและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
26.1.1 การรับเขาศึกษา 

หลักสูตรมีคณะกรรมการรับนิสิตเขาศึกษา ซึ่งประกอบดวยประธาน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปน
กรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการบริหารจัดการการรับนิสิต กําหนดกระบวนการและ
ขั้นตอนในการคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา โดยสอดคลองกับระเบียบ วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 

26.1.2 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกแขนงวิชา ที่เกี่ยวของในหลักสูตร ทํา
หนาที่ประสานงาน เพื่อจัดทําประมวลรายวิชาและแผนการสอน ตารางสอน ตารางสอบ การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนิสิต 

26.1.3 การประเมินการเรียนการสอน 
หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา และประเมินคณาจารยผูทําการเรียนการสอน มี
การแจงผลการประเมินตอคณาจารย เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

26.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันรับผิดชอบในการจัดทําแผน ดําเนินการแผนงานงบประมาณการ
ดําเนินงาน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนเพื่อใหมีทรัพยากรพอเพียงและเหมาะสมตอการจัด
การศึกษา จัดทรัพยากรที่ไดรับ ประเมินผลการใชทรัพยากร ตลอดจนจัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากร 

26.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
หลักสูตรมีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําและดูแลนิสิต ต้ังแตรับเขาจนจบหลักสูตร และมีระบบประเมินอาจารยที่
ปรึกษา 

26.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
หลักสูตรมีระบบการติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร  โดยจัดใหมีการสํารวจติดตามผลในดานความพึงพอใจ
ของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร และการเรียนการสอนในการนําไปใชประกอบวิชาชีพ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และนําผล
การประเมินเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

27. การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพระดับสากล สอดคลองกับสถานการณ
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยจัดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร เก็บขอมูลตามดัชนีช้ีวัดคุณภาพหลักสูตรตาม
ระบบคุณภาพ CU-CQA มคีณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในดานตางๆ เพื่อ
นํามาวางแผนและพัฒนาหลักสูตร แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆอยางนอยทุก 5 ป 
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