
Division of Registration
กองทะเบียนและประมวลผล

Division of Registration
กองทะเบียนและประมวลผล

18

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญ
ญ

าตร� ปการศึกษา 2565
คณ

ะสัตวแพ
ทยศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร
Faculty of Veterinary Sciences



หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง		อำ�เภอกันทรวิชัย		จังหวัดมห�ส�รค�ม		รหัสไปรษณีย์		44150

	 โทรศัพท์	:		0-4371-9888	-	89,		0	4371	9889	–	40	ภ�ยใน		1662	–	1699

	 โทรส�ร	:		0-4371-9890

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ		regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.จันทร์ทิพย์		ก�ญจนศิลป์	 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.คัทลีย�		เมฆจรัสกุล	 ผูช้ว่ยอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 น�ยสวัสดิ์		วิชระโภชน์			 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียนและประมวลผล

ที่มาของข้อมูล

	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์

รวบรวม / เรียบเรียง/ ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร			 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี			 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต			 ชุมพล

	 น�งส�วสุภ�พร			 ทองส�ดี

	 น�งส�วนิโรบล			 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2565

จำ�นวน	 80	เล่ม

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

	 โทร.	0-4346-6444	แฟกซ์	0-4346-6863	E-mail	:	Klungpress@hotmail.com
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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท์	 :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)		 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อหลักสูตร  
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Doctor		of		Veterinary		Medicine		Program

ชื่อปริญญา
			 ภาษาไทย			 (ชื่อเต็ม)	 :	 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 สพ.บ.

			 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)			 :	 Doctor		of		Veterinary		Medicine		 			 	 	 	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 D.V.M.

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต		หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		จ�านวนไม่น้อยกว่า		243		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 207  หน่วยกิต

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 		12  หน่วยกิต

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาชีพ 195  หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 190  หน่วยกิต

	 	 	 2.2.2	 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 		5  หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 243  หน่วยกิต

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษา  

	 	 	 1.1.1	 ภาษาอังกฤษ	 ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

	 	 	 1.1.2	 ภาษาไทยและภาษาอื่น		ๆ	 ไม่น้อยกว่า		4		หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต

  1.5 กลุ่มสหศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต

  1.6 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  207  หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน จ�านวน  12  หน่วยกิต

	 0202		100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General		Chemistry

	 0202		190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General		Chemistry		Laboratory

	 0202		221	 เคมีอินทรีย์	 3(3-0-6)

	 	 Oraganic		Chemistry

	 0202		291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Oraganic		Chemistry		Laboratory

	 1502		101	 ชีวเคมีการแพทย์		1	 4(3-3-6)

	 	 Medical		Biochemistry		1	

      

  2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  195  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ�านวน  190  หน่วยกิต

	 0199		499		สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative		Education		

	 1801		121	 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์		1	 4(2-6-4)

	 	 Veterinary		Anatomy		1

	 1801		122		พฤติกรรมสัตว์	 1(1-0-3)

	 	 Animal		Behavior

	 1801		123		การบังคับสัตว์	 1(0-3-0)

	 	 Animal		Restraint

	 1801		161		หลักการผลิตสัตว์และปรับปรุงพันธุ์	 2(2-0-4)

	 	 Principle		of		Animal		Production		

	 	 and		Breeding

	 1801		211	 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดรา	 3(2-3-4)

	 	 ทางสัตวแพทย์

	 	 Veterinary		Bacteriology		and		Mycology		

	 1801		212	 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย์	 3(2-3-4)

	 	 Veterinary		Helminthology

	 1801		221	 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์		1	 3(2-3-4)

	 	 Veterinary		Physiology		1	 	

	 1801		222	 วิทยาฮิสโตทางสัตวแพทย์	 3(2-3-4)

	 	 Veterinary		Histology

	 1801		223	 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์		2	 3(2-3-4)		

	 	 Veterinary		Physiology		2

	 1801		224	 การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 2(1-3-2)

	 	 Use		of		Animals		for		Scientific		Purposes

	 1801		225	 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์		2	 4(2-6-4)

	 	 Veterinary		Anatomy		2

	 1801		226	 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์	 2(1-3-2)

	 	 Veterinary		Embryology

	 1801		261	 หลักการผลิตสัตว์น�้า	 1(1-0-2)

	 	 Principle		of		Aquatic		Animal		Production

	 1801		262	 หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว	 2(2-0-4)

	 	 Principle		of		Non-Ruminant		Production		

	 1801		263	 หลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 2(2-0-4)

	 	 Principle		of		Ruminant		Production		

	 1801		271	 หลักสถิติทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Principle		of		Veterinary		Statistic

	 1801		311	 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Veterinary		Virology

	 1801		312	 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)	

	 	 Veterinary		Immunology	

	 1801		313	 ปฏิบัติการวิทยาไวรัสและวิทยาภูมิคุ้มกัน	 1(0-3-0)

	 	 ทางสัตวแพทย์

	 	 Laboratory		of		Veterinary		Virology

	 	 and		Immunology

	 1801		314	 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์	 3(2-3-4)

	 	 Veterinary		General		Pathology		

	 1801		315	 สัตว์ข้อปล้องและวิทยาสัตว์เซลล์เดียว	 3(2-3-4)

	 	 ทางสัตวแพทย์

	 	 Veterinary		Arthropods		and		Protozoology

	 1801		316	 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์	 4(3-3-6)

	 	 Veterinary		Systemic		Pathology

	 1801		321	 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์		3	 3(2-3-4)

	 	 Veterinary		Physiology		3

	 1801		322	 หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์	 3(2-3-4)

	 	 Principle		of		Veterinary		Pharmacology

	 1801		323	 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Veterinary		Toxicology

	 1801		324	 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์	 3(2-3-4)

	 	 Veterinary		Systemic		Pharmacology
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	 1801		325	 โภชนาการและทุโภชนาการ	 3(2-3-4)

	 	 Nutrition		and		Malnutrition

	 1801		326	 หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์	 2(1-3-2)

	 	 Principle		of		Veterinary		Medicine		

	 1801		341	 เธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Veterinary		Gynaecology

	 1801		342	 วิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Veterinary		Andrology

	 1801		343	 ปฏิบัติการเธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์	 1(0-3-0)

	 	 Laboratory		of		Veterinary		Gynaecology

	 1801		344	 ปฏิบัติการวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์	 1(0-3-0)

	 	 Laboratory		of		Veterinary		Andrology

	 1801		351	 วิทยาการระบาดและเวชศาสตร์ป้องกัน	 2(2-0-4)

	 	 ทางสัตวแพทย์

	 	 Veterinary		Epidemiology		and		Preventive		

	 	 Medicine

	 1801		352	 กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย	์ 1(1-0-2)

	 	 Veterinary		Jurisprudence		and		Professional		

	 	 Ethics

	 1801		361	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 English		for		Veterinary		Studies

	 1801		411	 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์	 3(2-3-4)

	 	 Veterinary		Clinical		Pathology

	 1801		421	 โรคและความผิดปกติของสัตว์เล็ก		1	 3(3-0-6)		

	 	 Diseases		and		Disorders		

	 	 of		Small		Animals		1

	 1801		422	 โรคและความผิดปกติของสัตว์เล็ก		2	 3(3-0-6)

	 	 Diseases		and		Disorders		

	 	 of		Small		Animals		2

	 1801		423	 โรคและความผิดปกติของสัตว์น�้า	 2(2-0-4)

	 	 Diseases		and		Disorders		

	 	 of		Aquatic		Animals

	 1801		424	 ปฏิบัติการทางอายุรศาสตร์สัตว์ใหญ่	 1(0-3-0)

	 	 Laboratory		of		Large		Animal		Medicine

	 1801		425	 โรคและความผิดปกติของสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 3(3-0-6)

	 	 Diseases		and		Disorders		of		Ruminant

	 1801		426		โรคและความผิดปกติของม้า	 2(2-0-4)

	 	 Diseases		and		Disorders		of		Horses

	 1801		431	 หลักศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 ทางการสัตวแพทย์

	 	 Principle		of		Veterinary		Surgery		

	 	 and		Anesthesia		

	 1801		432	 ปฏิบัติการศัลยศาสตร์และวิสัญญี	 1(0-3-0)

	 	 ทางการสัตวแพทย์

	 	 Laboratory		of		Veterinary		Surgery		

	 	 and		Anesthesia		

	 1801		433	 รังสีวิทยาและอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย	 3(2-3-4)

	 	 Diagnostic		Imaging

	 1801		434	 ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก	 2(2-0-4)

	 	 Small		Animal		Surgery

	 1801		435	 ปฏิบัติการทางด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก	 2(0-6-0)

	 	 Laboratory		of		Small		Animal		Surgery		

	 1801		441	 สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Veterinary		Obstetrics

	 1801		442	 ปฏิบัติการสูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์	 1(0-3-0)

	 	 Laboratory		of		Veterinary		Obstetrics

	 1801		451	 โรงฆ่าสัตว์และสุขศาสตร์เนื้อสัตว์	 3(2-3-4)

	 			 Abattoirs		and		Meat		Hygiene

	 1801		452	 เศรษฐศาสตร์สุขภาพสัตว์	 1(1-0-2)

	 			 Animal		Health		Economics

	 1801		453	 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่	 2(2-0-4)

	 			 Zoonotic		and		Emerging		Diseases

	 1801		461		สุขภาพหนึ่งเดียวและการฝึกปฏิบัติงาน	 2(1-5-0)

	 	 ภาคสนามด้าน	สัตวแพทยศาสตร์ชุมชน

	 			 One		Health		and		Field		Practice		

	 	 in		Community		Veterinary		Medicine

	 1801		462	 ปฏิบัติการประยุกต์ทางสัตวศาสตร์	 2(0-4-2)

	 			 Application		Laboratory		of		Animal		

	 	 Science		

	 1801		463	 การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์	 2(2-0-4)

	 			 Herd		Health		Management

	 1801		471	 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์	 3(2-3-4)

	 	 ทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางสัตวแพทย์	

	 	 Experimental		Design		and		Statistic		

	 	 Analysis		for		Veterinary		Research

	 1801		472	 สัมมนาทางสัตวแพทย์	 1(0-2-1)

	 			 Seminar		in		Veterinary		Medicine

	 1801		521	 โรคและความผิดปกติของสุกร	 3(3-0-6)

	 			 Diseases		and		Disorders		of		Swine

	 1801		522	 โรคและความผิดปกติของสัตว์ปีก	 3(3-0-6)

	 	 Diseases		and		Disorders		of		Poultry

	 1801		523	 โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่า	 2(2-0-4)

	 	 และสัตว์ต่างถิ่น

	 			 Diseases		and		Disorders		of		Wildlife		

	 	 and		Exotic		Animals		
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	 1801		531	 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่	 3(2-3-4)

	 	 Large		Animal		Surgery

	 1801		532	 ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ทางสัตวแพทย์	 3(2-3-4)

	 			 Veterinary		Orthopedic		Surgery

	 1801		541	 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์	 2(2-0-4)

	 	 Reproductive		Biotechnology

	 1801		542	 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์	 1(0-3-0)

	 			 Laboratory		of		Reproductive		

	 	 Biotechnology

	 1801		551	 สุขศาสตร์อาหารและน�้านม	 3(2-3-4)

	 			 Food		and		Milk		Hygiene	

	 1801		561	 คลินิกปฏิบัติด้านม้า	 2(0-4-2)

	 			 Clinical		Practice		in		Horses

	 1801		562	 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 4(0-8-4)

	 	 Clinical		Practice		in		Ruminant		

	 1801		563	 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร	 3(0-6-3)

	 	 Clinical		Practice		in		Swine

	 1801		564	 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก	 3(0-6-3)

	 	 Clinical		Practice		in		Poultry		

	 1801		565	 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น�้า	 2(0-4-2)

	 	 Clinical		Practice		in		Aquatic		Animals

	 1801		566	 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น	 4(0-8-4)

	 			 Clinical		Practice		in		Wildlife		

	 	 and		Exotic		Animals		

	 1801		571	 โครงการวิจัยทางสัตวแพทย์		1	 1(0-3-0)

	 	 Research		Project		in		Veterinary		Medicine		1

	 1801		661	 คลินิกปฏิบัติด้านอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก	 5(0-15-0)

	 	 Clinical		Practice		in		Small		Animals		

	 1801		662	 คลินิกปฏิบัติด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก	 4(0-12-0)

	 	 Clinical		Practice		in		Small		Animal		

	 	 Surgery

	 1801		663	 คลินิกปฏิบัติด้านสูติศาสตร์สัตว์เล็ก	 2(0-4-2)

	 	 Clinical		Practice		in		Small		Animal		

	 	 Reproduction

	 1801		664	 คลินิกปฏิบัติด้านพยาธิวิทยา	 2(0-4-2)

	 	 Clinical		Practice		in		Pathology		

	 1801		665	 คลินิกปฏิบัติด้านรังสีวิทยา	 2(0-4-2)

	 	 Clinical		Practice		in		Radiology		

	 1801		671	 โครงการวิจัยทางสัตวแพทย์		2	 1(0-3-0)

	 	 Research		Project		in		Veterinary		

	 	 Medicine		2

   2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต

   เลือก  1  วิชา  จากรายวิชาต่อไปนี้

	 1801		501		เลเซอร์ทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 			 Laser		in		Veterinary		Medicine

	 1801		502		การจัดการสุขภาพกีบขั้นพื้นฐานในโค	 2(1-3-2)

	 			 Basic		Hoof		Health		Management		in		Bovine

	 1801		503		การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง	 2(2-0-4)

	 	 Companion		Animal		Management

	 1801		504		การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการฟาร์มปศุสัตว์	2(0-4-2)

	 	 Data		Anlysis		for		Livestock		Farm		Management

	 1801		505	 การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

	 	 Application		of		Vetererinary		Anatomy

	 1801		506	 เวชศาสตร์ฟื้นฟูขั้นพื้นฐานในสุนัข	 2(1-3-2)

	 	 Basic		of		Canine		Rehabilitation

	 1801		507	 พันธุศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์	 2(2-0-4)

			 			 และเทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นพื้นฐาน

	 	 General		Veterinary		Genetics		and		Basic

	 	 Molecular		Genetic		Techniques

	 1801		508	 การศึกษาจากปัญหาทางคลินิกด้านสุขภาพ	 2(2-0-4)			

	 	 หนึ่งเดียว

	 	 Clinical		Problem		Oriented		Approach

	 	 in		One		Health

	 1801		509		อนามัยสิ่งแวดล้อมทางสัตวแพทย์			 2(2-0-4)		

	 	 Environmental		Health		in		Veterinary		

	 	 Medicine

	 1801		510		การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์	 2(2-0-4)

	 	 Animal		Hospital		Business		Management		

   เลือก  1  วิชา  จากรายวิชาต่อไปนี้

	 1801		601		คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านม้า	 3(0-6-3)

	 	 Special		Clinical		Practice		in		Horses

	 1801		602		คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 3(0-6-3)

	 	 Special		Clinical		Practice		in		Ruminant

	 1801		603		คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสุกร	 3(0-6-3)

	 	 Special		Clinical		Practice		in		Swine

	 1801		604		คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์ปีก	 3(0-6-3)

	 	 Special		Clinical		Practice		in		Poultry

	 1801		605		คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์น�้า	 3(0-6-3)

	 	 Special		Clinical		Practice		in		Aquatic		Animals

	 1801		606		คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์ป่า	 3(0-6-3)

	 	 และสัตว์ต่างถิ่น

			 	 Special		Clinical		Practice		in		Wildlife		

	 	 and		Exotic		Animals
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	 1801		607		คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์เล็ก	 3(0-6-3)

	 	 Special		Clinical		Practice		in		Small		Animals

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 ให้นสิติเลอืกลงทะเบยีนรายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม		จ�านวนไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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แผนการศึกษา  
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 4	หน่วยกิต

xxxx	xxx กลุ่มวิถีสังคม 4	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0202	221 เคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry

3(3-0-6)

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

1801	121 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์	1
Veterinary	Anatomy	1

4(2-6-4)

1801	122 พฤติกรรมสัตว์
Animal	Behavior

1(1-0-3)

1801	123 การบังคับสัตว์
Animal	Restraint

1(0-3-0)

1801	161 หลักการผลิตสัตว์และปรับปรุงพันธุ์
Principle	of	Animal	Production	and	Breeding

2(2-0-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4)

xxxx	xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2	หน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเรียนเพิ่มเติมกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1502	101 ชีวเคมีการแพทย์	1

Medical	Biochemistry	1

4(3-3-6)

1801	221 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์	1

Veterinary	Physiology	1

3(2-3-4)

1801	225 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์	2

Veterinary	Anatomy	2

4(2-6-4)

1801	226 ทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์

Veterinary	Embryology

2(1-3-2)

1801	261 หลักการผลิตสัตว์น้�า

Principle	of	Aquatic	Animal	Production

1(1-0-2)

1801	271 หลักสถิติทางสัตวแพทย์

Principle	of	Veterinary	Statistic

2(2-0-4)

xxxx	xxx กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2	หน่วยกิต

 xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

รหัสวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

1801	211 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์

Veterinary	Bacteriology	and	Mycology

3(2-3-4)

1801	212 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย์

Veterinary	Helminthology

3(2-3-4)

1801	222 วิทยาฮีสโตทางสัตวแพทย์

Veterinary	Histology

3(2-3-4)

1801	223 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์	2

Veterinary	Physiology	2

3(2-3-4)

1801	224 การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Use	of	Animals	for	Scientific	Purposes

2(1-3-2)

1801	262 หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว

Principle	of	Non-Ruminant	Production		

2(2-0-4)

1801	263 หลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Principle	of	Ruminant	Production		

2(2-0-4)

 xxxx	xxx กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2	หน่วยกิต

 xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1801		311 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์

Veterinary		Virology

2(2-0-4)

1801		312 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์

Veterinary		Immunology

2(2-0-4)

1801		313 ปฏิบัติการวิทยาไวรัสและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์

Laboratory		of		Veterinary		Virology		and		Immunology

1(0-3-0)

1801		314 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์

Veterinary		General		Pathology

3(2-3-4)

1801		315 สัตว์ข้อปล้องและวิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย์

Veterinary		Arthropods		and		Protozoology

3(2-3-4)

1801		321 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์		3

Veterinary		Physiology		3

3(2-3-4)

1801		322 หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์

Principle		of		Veterinary		Pharmacology

3(2-3-4)

1801		352 กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์

Veterinary		Jurisprudence		and		Professional		Ethics

1(1-0-2)

1801		361 ภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาทางสัตวแพทย์

English		for		Veterinary		Studies

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1801		316 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์

Veterinary		Systemic		Pathology

4(3-3-6)

1801		323 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์

Veterinary		Toxicology

2(2-0-4)

1801		324 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์

Veterinary		Systemic		Pharmacology

3(2-3-4)

1801		325 โภชนาการและทุโภชนาการ

Nutrition		and		Malnutrition

3(2-3-4)

1801		326 หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์

Principle		of		Veterinary		Medicine

2(1-3-2)

1801		341 เธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์

Veterinary		Gynaecology

2(2-0-4)

1801		342 วิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์

Veterinary		Andrology

2(2-0-4)

1801		343 ปฏิบัติการเธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์

Laboratory		of		Veterinary		Gynaecology

1(0-3-0)

1801		344 ปฏิบัติการวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์

Laboratory		of		Veterinary		Andrology

1(0-3-0)

1801		351 วิทยาการระบาดและเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์

Veterinary		Epidemiology		and		Preventive		Medicine

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ชั้นปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1801		411 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์

Veterinary		Clinical		Pathology

3(2-3-4)

1801		421 โรคและความผิดปกติของสัตว์เล็ก		1

Diseases		and		Disorders		of		Small		Animals		1

3(3-0-6)

1801		431 หลักศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์		

Principle		of		Veterinary		Surgery		and		Anesthesia

2(2-0-4)

1801		432 ปฏิบัติการศัลยศาสตร์และวิสัญญีทางการสัตวแพทย์

Laboratory		of		Veterinary		Surgery		and		Anesthesia

1(0-3-0)

1801		433 รังสีวิทยาและอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย

Diagnostic		Imaging

3(2-3-4)

1801		452 เศรษฐศาสตร์สุขภาพสัตว์

Animal		Health		Economics

1(1-0-2)

1801		453 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่

Zoonotic		and		Emerging		Diseases

2(2-0-4)

1801		462 ปฏิบัติการประยุกต์ทางสัตวศาสตร์

Application		Laboratory		of		Animal		Science

2(0-4-2)

1801		463 การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์

Herd		Health		Management

2(2-0-4)

1801		471 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางสัตวแพทย์

Experimental		Design		and		Statistic		Analysis		for		Veterinary		Research

3(2-3-4)

1801		472 สัมมนาทางสัตวแพทย์

Seminar		in		Veterinary		Medicine

1(0-2-1)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 23
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ชั้นปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1801		422 โรคและความผิดปกติของสัตว์เล็ก		2

Diseases		and		Disorders		of		Small		Animals		2

3(3-0-6)

1801		423 โรคและความผิดปกติของสัตว์น�้า

Diseases		and		Disorders		of		Aquatic		Animals

2(2-0-4)

1801		424 ปฏิบัติการทางอายุรศาสตร์สัตว์ใหญ่

Laboratory		of		Large		Animal		Medicine

1(0-3-0)

1801		425 โรคและความผิดปกติของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Diseases		and		Disorders		of		Ruminant

3(3-0-6)

1801		426 โรคและความผิดปกติของม้า

Diseases		and		Disorders		of		Horses

2(2-0-4)

1801		434 ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก

Small		Animal		Surgery

2(2-0-4)

1801		435 ปฏิบัติการทางด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก

Laboratory		of		Small		Animal		Surgery

2(0-6-0)

1801		441 สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์

Veterinary		Obstetrics

2(2-0-4)

1801		442 ปฏิบัติการสูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์

Laboratory		of		Veterinary		Obstetrics

1(0-3-0)

1801		451 โรงฆ่าสัตว์และสุขศาสตร์เนื้อสัตว์

Abattoirs		and		Meat		Hygiene

3(2-3-4)

1801		461 สุขภาพหนึ่งเดียวและการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามด้านสัตวแพทยศาสตร์ชุมชน

One		Health		and		Field		Practice		in		Community		Veterinary		Medicine

2(1-5-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 23
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ชั้นปีที่  5  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1801		521 โรคและความผิดปกติของสุกร

Diseases		and		disorders		of		Swine
3(3-0-6)

1801		522 โรคและความผิดปกติของสัตว์ปีก

Diseases		and		Disorders		of		Poultry
3(3-0-6)

1801		523 โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น

Diseases		and		Disorders		of		Wildlife		and		Exotic		Animals
2(2-0-4)

1801		531 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่	

Large		Animal		Surgery		
3(2-3-4)

1801		532 ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ทางสัตวแพทย์

Veterinary		Orthopedic		Surgery
3(2-3-4)

1801		541 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์

Reproductive		Biotechnology
2(2-0-4)

1801		542 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์

Laboratory		of		Reproductive		Biotechnology
1(0-3-0)

1801		551 สุขศาสตร์อาหารและน�้านม

Food		and		Milk		Hygiene
3(2-3-4)

1801		571 โครงการวิจัยทางสัตวแพทย์		1

Research		Project		in		Veterinary		Medicine		1
1(0-3-0)

1801		5xx วิชาบังคับเลือก 2		หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 23
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ชั้นปีที่  5  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1801		561 คลินิกปฏิบัติด้านม้า

Clinical		Practice		in		Horses
2(0-4-2)

1801		562 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Clinical		Practice		in		Ruminant
4(0-8-4)

1801		563 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร

Clinical		Practice		in		Swine
3(0-6-3)

1801		564 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก

Clinical		Practice		in		Poultry
3(0-6-3)

1801		565 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น�้า

Clinical		Practice		in		Aquatic		Animals
2(0-4-2)

1801		566 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น

Clinical		Practice		in		Wildlife		and		Exotic		Animals
4(0-8-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่  6  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1801		661 คลินิกปฏิบัติด้านอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก

Clinical		Practice		in		Small		Animals
5(0-15-0)

1801		662 คลินิกปฏิบัติด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก

Clinical		Practice		in		Small		Animal		Surgery
4(0-12-0)

1801		663 คลินิกปฏิบัติด้านสูติศาสตร์สัตว์เล็ก

Clinical		Practice		in		Small		Animal		Reproduction
2(0-4-2)

1801		664 คลินิกปฏิบัติด้านพยาธิวิทยา

Clinical		Practice		in		Pathology
2(0-4-2)

1801		665 คลินิกปฏิบัติด้านรังสีวิทยา

Clinical		Practice		in		Radiology
2(0-4-2)

1801		671 โครงการวิจัยทางสัตวแพทย์		2

Research		Project		in		Veterinary		Medicine		2
1(0-3-0)

1801		60x วิชาบังคับเลือก 3		หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20

ชั้นปีที่  6  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0199		499 สหกิจศึกษา

Cooperative		Education		

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		 

(ฉบับปรับปรุง		พ.ศ.		2563)		

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  207  หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน จ�านวน  12  หน่วยกิต

 0202  100  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  General  Chemistry

	 	 โครงสร้างอะตอม	 	 ตารางธาตุ	 	พันธะทางเคมี	 	 ปริมาณ

สารสมัพนัธ์		เทอร์โมไดมกิส์		จลน์ศาสตร์	เคม	ี	สมดลุเคม	ี	สมดลุกรด-เบส		

และสถานะของสารเคมีไฟฟ้า		เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น

	 			 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bonding,	

thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	 chemical	 equilibrium,		

acid-base,		matters		and		state		of		matters,		electrochemistry,		

introductory		organic		chemistry		and		biochemistry

 0202  190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General  Chemistry  Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมทีัว่ไป หรอือาจเรยีน

พร้อมกันได้

 Prerequisite   : 0202 100 General Chemistry  

or Co-requisite

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 	0202	 	100		

เคมีทั่วไป

	 	 Experimental	 	 concurrented	 	with	 	 0202	 	 100		 

General		Chemistry

 0202  221 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)

  Oraganic  Chemistry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

 Prerequisite   : 0202 100 General Chemistry

	 			 โครงสร้าง	 	สเตอริโอเคมี	 	และปฏิกิริยาของสารประกอบ

อนิทรย์ี		(แอลเคน		แอลคนี		แอลไคน์		แอโรแมตกิไฮโดรคาร์บอน		แอลคลิ

แฮไลด์		แอลกอฮอล์		ฟีนอล		อีเธอร์		อีพอกไซด์		แอลดีไฮด์		คีโทน		กรด

อินทรีย์และอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์)

	 		 Structures,	 stereochemistry,	 and	 reaction	 of		 

organic	compounds	(alkane,	alkene,	alkyne,	aromatic	hydrocarbon,  

alkyl		halide,		alcohol,		phenol,	ether,	expoxide,	aldehyde,		ketone,		

carboxylic		acid		and		their		derivatives)

 0202  291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)

    Oraganic  Chemistry  Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 221 เคมีอินทรีย์

 Prerequisite : 0202 221 Oraganic  Chemistry

	 			 การทดลองที่สดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0202	 221		

เคมีอินทรีย์

	 			 Experiment		concurrented		with	0202	221	Organic		

Chemistry

 1502  101 ชีวเคมีการแพทย์  1 4(3-3-6)

  Medical  Biochemistry  1

	 	 โครงสร้าง	 	 หน้าที่	 	 คุณสมบัติ	 	 และเมแทบอลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต		ไขมัน		โปรตีน		และกรดนิวคลีอิค		เอนไซม์		ความสัมพันธ์

ระหว่างเมแทบอลสิมของเนือ้เยือ่ส่วนต่างๆ		ในร่างกาย		ระบบการควบคมุ		

เมแทบอลิสมการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ		อาร์เอ็นเอ		และโปรตีน		การควบคุม

การแสดงออกของยีน	 	 เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ	 	 และปฏิบัติการในห้อง

ทดลอง

	 	 Structures,		fuctions,		properties		and		metabolism		

of		carbohydrates,		lipids,		proteins		,		and		nucleic		acid;		enzymes;		

interrelationship	of	tissue	metabolism,	control	of	the	metabolic		

proceses;		DNA		RNA		and		protein		syntheses;		regulation		of		

gene		expression;		DNA		technology		and		laboratory		

  2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  195  หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   จ�านวน  190  หน่วยกิต

 0199  499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative  Education

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 671 โครงการวิจัยทาง

สัตวแพทย์ 2 

 Prerequisite : 1801 671 Research Project  in  

Veterinary Medicine 2

	 	 การปฎิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ		เพื่อพัฒนานิสิต

ให้มีความรู้ทางวิชาการ	 	 และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถาน

ประกอบการ		มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็น

ระบบ		การสังเกต		การตัดสินใจ		ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการ

ประเมิน		ท�าให้นิสิตมีคุณภาพ		ตรงตามความต้องการของสถานประกอบ

การและตลาดแรงงาน

	 	 A		systematic		provision		of		work-based		learning		

in		the		work		place		for		students		with		the		cooperation		between		

the		university		and		the		work		places		to		allow		the		student		to		

develop		both		academic		and		work-related		skills		in		the		work		
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place.		This		procedure		will		help		the		students		in		self		–		de-

velopment	 	 in	 	 terms	 	of	 	 systematic	 	 thinking,	 	observation,		

decision		making,		analytical		and		evaluation		skills.		Also		it		will		

result		in		high		quality		graduates		who		are		most		suitable		for		

the		work		places		and		the		labor		market

 1801  121 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์  1 4(2-6-4)

    Veterinary  Anatomy  1

	 	 ศพัท์เทคนคิทางกายวิภาคศาสตร์		สณัฐานวิทยา		โครงสร้าง

และต�าแหน่งทางมหกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายสัตว์		ความสัมพันธ์ของ

กระดูก		กล้ามเนื้อ		หลอดเลือด		ระบบน�้าเหลืองและเส้นประสาทในแต่ละ

อวัยวะ		ปฏิบัติการช�าแหละสุนัข		

	 	 Technical		term		in		anatomy,		morphology,		gross		

anatomical		structures		of		animal		,		relationship		among		bones,		

muscles,		blood		vessels,		lymph		vessels,		and		nerves		in		each		

organ,		laboratory		of		dog		dissection

 1801  122 พฤติกรรมสัตว์ 1(1-0-3)

  Animal  Behavior

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสัตว์	 	พันธุกรรม	 	 และ 

สิ่งแวดล้อม	 	 ระบบประสาท	 	 ระบบกล้ามเน้ือ	 	 และระบบต่อมไร้ท่อ		

พฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์และการแก้ไข		

	 	 Relationship		among		animal		behavior,		heredity		

and		environment,		nervous,		muscular		and		endocrine		systems,		

abnormal		behaviors		and		treatments

 1801  123 การบังคับสัตว์ 1(0-3-0)

  Animal  Restraint

	 	 พฤติกรรมตามธรรมชาติ	 	 วิธีการเข้าหาและการจับบังคับ

สัตว์

	 	 Natural		behaviors,		approaching		and		restraining		

methods

 1801  161 หลักการผลิตสัตว์และปรับปรุงพันธุ์ 2(2-0-4)

  Principle  of  Animal  Production  

  and  Breeding

	 	 การน�าหลักพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง 

พันธุ์สัตว์	 	 การวางแผนการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 	พันธุศาสตร์

ประชากร		กระบวนการคัดเลือกสัตว์		การประเมินพันธุกรรมสัตว์		ระบบ

การผสมพันธุ ์สัตว์	 	 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ ์		 

พันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือก

	 	 Application		of		genetics		to		livestock		breeding,		

planning	 	of	 	animal	 	production	 	and	 	breeding,	 	population		

genetic,		principle		of		selection,		genetic		evaluation,		mating		

system,		biotechnology		for		breeding,		molecular		genetic		for		

selection		

 1801  211 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดรา 3(2-3-4)

  ทางสัตวแพทย์

    Veterinary  Bacteriology  and  Mycology

	 	 ลักษณะทางกายวิภาคและคุณสมบั ติทาง ชีว เคมี		 

การจ�าแนกและวินิจฉัยชนิดของแบคทีเรียและเช้ือราก่อโรคในสัตว์และ

มนุษย์	 	 ความรุนแรงและพยาธิก�าเนิดของโรค	 	 เทคนิคการเก็บและ 

การรักษาตัวอย่าง		การท�าให้ปลอดและปราศจากเชื้อ

	 			 Morphology,		biochemical		properties,		classification		

and		diagnosis		of		pathogenic		bacteria		and		fungi		in		animals		

and		human,		virulence		and		pathogenicity,		sample		collection		

and		preservation		techniques,		disinfection		and		sterilization

 1801  212 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย์ 3(2-3-4)

  Veterinary  Helminthology

	 	 อนุกรมวิธานและจ�าแนกชนิดของหนอนพยาธิใบไม้		 

พยาธิตืด	 	และพยาธิตัวกลม	 	ลักษณะทางสัณฐานวิทยา	 	ชีววิทยาทั่วไป		

วงจรชีวิต		วิทยาการระบาด		การน�าโรค		พยาธิก�าเนิด		อาการทางคลินิก		

การตรวจวินจิฉัย		การรกัษา		หลกัการควบคมุและป้องกันโรคหนอนพยาธิ

ที่ส�าคัญในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์		โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน

	 	 Taxonomy	 	 and	 	 classification	 	 of	 	 trematodes,		

cestodes	 	 and	 	 nematodes,	 	morphological	 	 characteristics,		

general	 	 biology,	 	 life	 	 cycle,	 	 epidemiology,	 	 transmission,		

pathogenesis,		clinical		signs,		diagnosis,		treatment,		principles		

of		control		and		prevention		of		important		parasitic		diseases		in		

companion		animals		and		livestock,		zoonotic		diseases

 1801  221 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์  1 3(2-3-4)

  Veterinary  Physiology  1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 121 กายวิภาคศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์ 1

 Prerequisite : 1801 121 Veterinary Anatomy  

1

	 	 ความรู้พื้นฐานด้านสรีระวิทยาของเซลล์ร่างกายในภาวะ

ปกติ		โครงสร้าง		หน้าที่		กระบวนการ		และกลไกควบคุมการท�างานของ

เนื้อเยื่อในระบบต่างๆของร่างกาย		ระบบประสาท		กล้ามเนื้อและโครงร่าง		

ฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ	 	 ระบบไหลเวียนเลือดและโลหิตวิทยา	 	 การควบคุม

อุณหภูมิ		การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภาวะเครียดในสัตว์

	 	 Basic		knowledge		of		cell		physiology		in		normal		

condtion,		structures,		functions,		processes		and		mechanical		
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control	 	 in	 	 various	 	 of	 	 body	 	 systems,	 	 nervous	 	 system,		 

muscular	 	 system,	 	 skeletal	 	 system,	 	 endocrine	 	 system,	 

circulatory	 	 system	 	 and	 	 hematology,	 	 thermoregulation,		 

adaptation		to		environment		including		stress		in		animals

 1801  222 วิทยาฮิสโตทางสัตวแพทย์ 3(2-3-4)

  Veterinary  Histology

   เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 225 กายวิภาคศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์  2

 Prerequisite : 1801 225 Veterinary Anatomy  

1

	 	 การเตรียมเนือ้เยือ่สตัว์		การจ�าแนกชนดิของเซลล์และองค์

ประกอบพืน้ฐานของเนือ้เย่ือสตัว์		ลกัษณะทางจุลกายวภิาคและหน้าทีข่อง

เนื้อเยื่อในระบบอวัยวะต่าง		ๆ 		ภายในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม		

สัตว์ปีก		และสัตว์น�้า		

	 	 Animal		tissue		preparation,		classification		of		cell		

types		and		components		of		basic		animal		tissues,		histological		

characteristics		and		function		of		tissues		in		various		organs		

system		of		mammal,		avian		and		aquatic		animals

 1801  223 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์  2 3(2-3-4)

  Veterinary  Physiology  2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 221 สรรีวทิยาทางสตัวแพทย์  

1

 Prerequisite : 1801 221 Veterinary 

   Physiology 1

	 	 การท�างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด	 	 ระบบหายใจ		

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ		และการควบคุมสมดุลกรด-เบส

	 	 Cardiovascular	 	 function,	 	 respiratory	 	 system,		

urinary		system		and		acid-base		balance		control

 1801  224 การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2(1-3-2)

  Use  of  Animals  for  Scientific  Purposes

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 122 พฤติกรรมสัตว์  

 Prerequisite : 1801 122 Animal Behavior

	 	 กฎหมาย		จรรยาบรรณ		และสวสัดภิาพสตัว์		ประเภทและ

สายพนัธุข์องสตัว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์		การควบคมุคณุภาพ		หตัถการ

ที่ใช้กับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์		อาหาร		การเลี้ยงดู		โรงเรือน		โรค		

การรักษา		การควบคุมโรค		และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน		

	 	 Laws,		ethics		and		animal		welfare,		species		and		

breeds		of		animals		for		scientific		purposes,		quality		control,		

techniques	and	procedures	of	animals	for	scientific	purposes,		

nutrition,		husbandry,		housing,		diseases,		treatments,		disease		

control		and		occupational		health		

 1801  225 กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์  2 4(2-6-4)

  Veterinary  Anatomy  2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 121 กายวิภาคศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์  1

 Prerequisite : 1801 121 Veterinary Anatomy  

1

	 	 การเปรยีบเทียบลกัษณะทางมหกายวิภาคของระบบต่างๆ

ระหว่างม้า		สัตว์เคี้ยวเอื้อง		สุกร		สัตว์ปีก		และสัตว์น�้า		ปฏิบัติการโดยใช้

ตัวอย่างสัตว์ช�าแหละ

	 	 Comparision		of		systemic		gross		anatomy		among		

horse,	ruminants,	pig,	poultry	and	aquatic	animals,	laboratory		

of		specimen		dissection

 1801  226 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์ 2(1-3-2)

  Veterinary  Embryology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 121 กายวิภาคศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์  1  

 Prerequisite : 1801 121 Veterinary Anatomy  

1

	 	 ขั้นตอนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ		การเจริญ

ในระยะแรกของตัวอ่อนเซลล์ต้นก�าเนิดจากตัวอ่อน	 	 เยื่อหุ้มตัวอ่อนและ

รก		การเจริญของอวัยวะระบบต่าง		ๆ		และความผิดปกติที่มีมาแต่ก�าเนิด

	 	 Stages	 	 of	 	 gametogenesis	 	 and	 	 fertilization,		

early	 	embryonic	 	development,	 	embryonic	 	stem		cell,	 	 fetal		

membranes	 	 and	 	placenta,	 	 organogenesis	 	 and	 	 congenital		

disorder

 1801  261 หลักการผลิตสัตว์น�้า 1(1-0-2)

  Principle  of  Aquatic  Animal  Production

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 161 หลักการผลิตสัตว์และ

ปรับปรุงพันธุ์

 Prerequisite : 1801 161 Principle  of  Animal  

Production and Breeding

	 	 หลกัการเพาะเลีย้งและผลติสตัว์น�า้		พนัธุแ์ละการปรบัปรงุ

พนัธุส์ตัว์น�า้		การวเิคราะห์คณุภาพน�า้		การสร้างบ่อเลีย้งสตัว์น�า้และอปุกรณ์		

อาหารและการให้อาหารสตัว์น�า้		การเพาะขยายพนัธ์ุและอนบุาลสตัว์น�า้จืด		

การจัดการสุขภาพสัตว์น�้า		การแปรรูปและถนอมอาหารจากสัตว์น�้า		ธุรกิจ

สัตว์น�้าและการขนส่งสัตว์น�้า

	 	 Principle	 	of	 	aquaculture	 	and	 	aquatic	 	animal		

production,	 	breeds	 	and	 	genetic	 	 improvement	 	of	 	aquatic		

animals,	 	water	 	 quality	 	 analysis,	 	 pond	 	 construction	 	 and		

equipments,		aquatic		animal		feed		and		feeding,		breeding		and		

nursing	 	 of	 	 freshwater	 	 animals,	 	 aquatic	 	 animals	 	 health		 
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management,	 	 processing	 	 and	 	 preservation	 	 of	 	 aquatic		 

products,		aquatic		business		and		transportation		

 1801  262 หลักการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว 2(2-0-4)

  Principle  of  Non-Ruminant  Production  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  161  หลกัการผลติสตัว์และ

ปรับปรุงพันธุ์  

 Prerequisite : 1801 161 Principle  of  Animal  

Production  and  Breeding

			 	 หลักการผลติ		กายวภิาคและสรรีะของระบบย่อยอาหารใน

สัตว์กระเพาะเดี่ยว		พันธุ์สัตว์		การปรับปรุงพันธุ์		อาหารและการให้อาหาร		

การจัดการโรงเรือน		การจัดการฟาร์มและสิ่งแวดล้อม		วงจรการผลิตและ

ประสิทธิภาพการผลิต		การบันทึกข้อมูล		บัญชีฟาร์มและระบบการตลาด		

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์กระเพาะเด่ียว	 	 ศักยภาพการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว

ในประเทศไทย		

	 	 Principle	of	production,	anatomy	and	physiology		

of		gastrointestinal		tract		in		non-ruminant,	breeds	and	breeding,		

feed		and		feeding,		housing		management,	farm	and	environment		

management,	production	cycle		and		production		efficiency,		farm		

data		record,	farm	accounting	and	marketing,	products,	potential		

of		non-ruminant		production		in		Thailand		

 1801  263 หลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2(2-0-4)

  Principle  of  Ruminant  Production  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 161 หลักการผลิตสัตว์และ

ปรับปรุงพันธุ์

 Prerequisite : 1801 161  Principle of Animal  

Production and Breeding

	 	 หลกัการผลติ		กายวภิาคและสรรีะของระบบย่อยอาหารใน

สัตว์เคี้ยวเอื้อง	 	พันธุ์สัตว์	 	 การปรับปรุงพันธุ์	 	 อาหารและการให้อาหาร		 

การจัดการโรงเรือน		การจัดการฟาร์มและสิ่งแวดล้อม		วงจรการผลิตและ

ประสิทธิภาพการผลิต		การบันทึกข้อมูล		บัญชีฟาร์มและระบบการตลาด		

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 	 ศักยภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องใน

ประเทศไทย		

	 	 Principle		of		production,		anatomy	and	physiology		

of		gastrointestinal		tract		in		non		ruminant,	breeds	and	breeding,		

feed		and		feeding,		housing		management,	farm	and	environment		

management,		production	cycle		and		production	efficiency,		farm		

data		record,	farm	accounting	and	marketing,	products,	potential	

of	ruminant		production		in	Thailand

 1801  271 หลักสถิติทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Principle  of  Veterinary  Statistic

	 	 พื้นฐานของวิธีการทางสถิติ	 	 สถิติพรรณนา	 	 การวัด 

แนวโน้มสู่ส่วนกลาง		การวัดการกระจาย		การน�าเสนอข้อมูล		การแจกแจง

ทวินาม	 	 การแจกแจงปกติ	 	 การทดสอบสมมติฐาน	 	 การทดสอบค่าซ	ี	 

การทดสอบค่าที		การทดสอบไคสแควร์		การประมาณค่า		สหสัมพันธ์และ

การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย

	 	 Basic		of		statistical		methods,	descriptive	statistics,		

measures	 of	 central	 tendency,	 measures	 of	 dispersion,	 

presentations	of	statistical		data,		binomial		distribution,	normal	

distribution,	hypothesis		testing,	Z-test,	T-test,	Chi	–	square		test,		

estimation,	correlation		and		simple		linear		regression

 1801  311 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Veterinary  Virology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 211 วิทยาแบคทีเรียและ

วิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 211 Veterinary 

   Bacteriology and Mycology

	 			 ลักษณะและชีววิทยาของไวรัส		โรคที่เกิดจากไวรัส		พยาธิ

ก�าเนิดและอาการแสดงทางคลินิกท่ีพบในสัตว์	 	 การเก็บตัวอย่างเพื่อ 

การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ		วิธีการ		และเทคนิคที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

วิทยาไวรัส		การควบคุมและการป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัส

			 	 Characteristics	 	 and	 	 biology	 of	 viruses,	 viral		 

diseases,	pathogenesis	and	clinical	signs	in	animals,	collection		

of		specimens		for		laboratory		diagnosis,		methods		and	techniques		

used		in		virology		laboratory,		control		and		prevention		of		viral		

diseases

 1801  312 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Veterinary  Immunology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 211 วิทยาแบคทีเรียและ

วิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์

 Prerequisite  : 1801 211 Veterinary 

   Bacteriology and Mycology

	 			 โครงสร้าง		หน้าทีแ่ละชนดิของแอนติเจน		แอนตบิอด	ี	และ

คอมพลเีมนต์		หลกัการทดสอบในห้องปฏิบติัการส�าหรับตรวจหาแอนตเิจน

และแอนติบอดี	 	 กลไกการสร้างภูมิคุ ้มกัน	 	 การตอบสนองของระบบ

ภูมิคุ้มกันต่อเช้ือก่อโรคต่อเนื้องอกและการปลูกถ่ายอวัยวะ	 	 กลไกของ

ภาวะภูมิไวเกิน	 	 ภาวะพร่องภูมิคุ้มกัน	 	 ภาวะออโตอิมมูน	 	 วัคซีนและ 

การผลิตวัคซีน		

	 			 Structures,	 	 functions	 	 and	 	 types	 	 of	 	 antigen,		

antibody,		and		complements,		principles		of		laboratory		test		for		
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antigen		and		antibody		detection,		immune		response	mechanism,		

immune		response		to		pathogens,		neoplasm		and	transplantation,		

mechanism		of		hypersensitivity		response,	immunodeficiency,		

autoimmune,		vaccines		and		production		of		vaccines

 1801  313 ปฏิบัติการวิทยาไวรัสและวิทยาภูมิคุ้มกัน 1(0-3-0)

  ทางสัตวแพทย์

  Laboratory  of  Veterinary  Virology

  and  Immunology

	 	 การเก็บตวัอย่างเพือ่การชนัสตูรทางห้องปฏบิตักิาร		วธิกีาร		

และเทคนิคที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาไวรัส	 	 หลักการทดสอบในห้อง

ปฏิบัติการส�าหรับตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี		และการผลิตวัคซีน

	 	 Collection		of		specimen		for		laboratory		diagnosis,		

methods	 	 and	 	 techniques	 	 used	 	 in	 	 virology	 	 laboratory,		 

principles	 	 of	 	 laboratory	 	 test	 	 for	 	 antigen	 	 and	 	 antibody		 

detection		and		production		of		vaccines

 1801  314 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์ 3(2-3-4)

  Veterinary  General  Pathology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 222 วทิยาฮีสโตทางสตัวแพทย์

 Prerequisite : 1801 222 Veterinary Histology

	 	 หลักการของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่ของ

เซลล์		การปรับตัวของเซลล์เมื่อได้รับบาดเจ็บ		การเสื่อมและการตายของ

เซลล์	ภาวะขดัข้องของระบบไหลเวยีน		การอกัเสบและการซ่อมแซมเนือ้เยือ่		

พยาธิวิทยาโรคติดเชื้อพบบ่อยในประเทศไทย	 พยาธิวิทยาของระบบ

ภูมิคุ้มกัน	 	 พยาธิวิทยาของเนื้องอก	 	 ภาวะรบกวนและความผิดปกต ิ

ด้านการเจริญเติบโต		เทคนิคการชันสูตรซากเบื้องต้น		

	 	 Principles	 	 of	 	 morphological	 	 changes	 	 and	 

functions,		adaptation		of		cellular		injury,		cell		degeneration		and		

death,	 	 circulatory	 	 disturbances,	 	 inflammation	 	 and	 	 tissue		

healing,	 	 pathogenesis	 	 of	 	 common	 	 infectious	 	 disease	 	 in		

Thailand,		immunopathology,		neoplastic		pathology,		disturbance		

and		abnormality		of		growth		and		basic		necropsy		techniques		

 1801  315 สัตว์ข้อปล้องและวิทยาสัตว์เซลล์เดียว 3(2-3-4)

  ทางสัตวแพทย์

  Veterinary  Arthropods  and  Protozoology

	 	 อนุกรมวิธานและการจ�าแนกชนิดของสัตว์ขาปล้องที่เป็น

พาหะน�าโรค		สตัว์เซลล์เดยีวและรกิเกต็เซยีทีท่�าให้เกดิโรคในสตัว์		ลกัษณะ

ทางสัณฐานวิทยา		ชีววิทยาทั่วไป		วงจรชีวิต		วิทยาการระบาด		การน�าโรค		

พยาธิก�าเนิด	 	อาการทางคลินิก	 	การตรวจวินิจฉัย	 	การรักษา	 	หลักการ

ควบคุมและป้องกันโรคที่ส�าคัญในสัตว์เลี้ยงและ		ปศุสัตว์		โรคสัตว์เซลล์

เดียวและริกเก็ตเซียที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน

	 	 Taxonomy		and		classification		of		arthropod		borne,		

pathogenic		protozoa		and		rickettsiae	in	animals,	morphological		

characteristics,	 general	 	 biology,	 life	 cycle,	 epidemiology,	 

transmission,	pathogenesis,	clinical		signs,		diagnosis,		treatment,		

principles		of		control		and		prevention		of		important		diseases		

in		companion		animals		and		livestock,		zoonotic		protozoa		and		

rickettsiae

 1801  316 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์ 4(3-3-6)

  Veterinary  Systemic  Pathology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 314 พยาธิวิทยาทั่วไปทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite : 1801 314 Veterinary General  

Pathology  

	 	 การเปลีย่นแปลงทางพยาธสิภาพของอวยัวะในระบบต่างๆ		

สาเหตุและพยาธิก�าเนิดของโรค

	 	 Pathological	 	 changes	 	 in	 	 systematic	 	 organs,		

causes		and		pathogenesis		of		disease

 1801  321 สรีรวิทยาทางสัตวแพทย์  3 3(2-3-4)

  Veterinary  Physiology  3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 223 สรรีวทิยาทางสตัวแพทย์  

2

 Prerequisite : 1801 223 Veterinary 

   Physiology  2

	 	 การท�างานของระบบทางเดินอาหาร	 	 เมตาบอลิสมของ

พลังงาน		สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์และการหลั่งน�้านม

	 	 Gastrointestinal		functions,		energy		metabolism,		

physiology		of		reproductive		system		and		lactation

 1801  322 หลักเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 3(2-3-4)

  Principle  of  Veterinary  Pharmacology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 223 สรรีวทิยาทางสตัวแพทย์ 

2

 Prerequisite   : 1801 223 Veterinary 

   Physiology 2

	 	 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์		หลักการและกลไก

การออกฤทธิ์ของยา		ปัจจัยที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาในสัตว์		ยาต้าน

จุลชีพ		ยาต้านปรสิต		ยาต้านไวรัส		ยาต้านเชื้อรา		สารระงับเชื้อ		สารฆ่าเชื้อ		

ยาระงับปวด		ยาลดไข้		ยาต้านการอักเสบ		ออตาคอยส์และสารต้านฤทธิ์		

ยาทีมี่ผลต่อระบบประสาทออโตโนมิค		ยาปรบัพฤตกิรรมในสตัว์		การรกัษา

โรคมะเร็งโดยวิธีเคมีบ�าบัด	 	 เภสัชวิทยาทางระบบภูมิคุ ้มกัน	 ผลทาง

เภสชัวทิยา		ข้อบ่งใช้และข้อห้ามใช้ของยา		ปฏกิริยิาระหว่างยา		ผลข้างเคยีง
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ของยาและการแก้พิษของยาที่ออกฤทธ์ิ	 	 รูปแบบการเตรียมยาชนิดต่างๆ		

วิธีเขียนใบสั่งยา		การบริหารยา		และการปฏิบัติการในห้องทดลอง

	 	 Pharmacokinetics	 	 and	 	 pharmacodynamics,		

principles		and		mechanisms		of		drug		action,		factors		affecting		

drug		disposition		and		drug		action		in		animals,		antimicrobial		

agents,		anti-parasitic,		antiviral,		antifungal		drugs,		disinfectants,		

antiseptics,		analgesic,		antipyretic,		anti-inflammatory		drugs,		

autacoids	 	 and	 	 antagonists,	 	 drugs	 	 acting	 	 on	 	 autonomic		 

nervous		systems,		animal		behavior-modifying		drugs,		cancer		

chemotherapy,		immuno-modulating		agents,		pharmacological		

effects,		indications		and		contraindications,		drug		interactions,		

adverse		effects		and		antidotes,		pharmaceutical		dosage		forms,		

prescription	 	writing,	 	 drug	 	 administration,	 	 and	 	 laboratory		

practices

 1801  323 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Veterinary  Toxicology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 322 หลักเภสัชวิทยาทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 322 Principle of 

   Veterinary Pharmacology

	 	 หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา		ชนิด		การจ�าแนกและแหล่ง

ที่มาของสารพิษ		พิษวิทยาของสารก�าจัดแมลง		สารก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์

ฟันแทะ		สารพิษจากเชื้อรา		พิษจากพืชและสัตว์		พิษจากยา		พิษที่เกิดจาก

น�้าอาหาร		และยา		สารตกค้างในสัตว์		โลหะและแร่ธาตุที่เป็นพิษ		สารพิษ

จากอุตสาหกรรม	 	 และพิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม	 	 กลไกการเกิดพิษและ

อาการทางคลินิกที่เกิดจากสารพิษ	 	 การประเมินความเป็นพิษของสาร		 

การวินิจฉัยเบื้องต้นและการรักษาอาการเป็นพิษในสัตว์	 	หลักการเก็บ

ตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ		

	 	 Principles		of		toxicology,		types,		classification		and		

sources	 	 of	 	 toxic	 	 substances,	 	 toxicology	 	 of	 	 insecticides,		

pesticides,		rodenticides,		mycotoxin,		plant		and		animal		toxins,		

water,		feed		and		drugs		related		toxicoses,		residue		in		animal,		

metal	 	 and	 	mineral	 	 toxicants,	 	 industrial	 	 toxicants,	 	 and		 

environmental		toxicology,		mechanisms		of		poison		and		clinical		

signs		from		toxic		substances,		toxic		evaluation,		preliminary		

diagnosis		and		therapeutics		in		animals,		principles		of		sample		

collection		for		laboratory		confirmation

 1801  324 เภสัชวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์ 3(2-3-4)

  Veterinary  Systemic  Pharmacology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 322 หลักเภสัชวิทยาทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite  : 1801 322 Principle of 

   Veterinary Pharmacology

	 	 หลักการและกลไกการออกฤทธ์ิของยาต่อการท�างานใน

ระบบต่างๆ	 	 ของร่างกายสัตว์	 	 สารเสริมอาหาร	 	 ฮอร์โมนและวิตามิน		 

การรักษาด้วยสมุนไพร	 	 วิธีการใช้ยาการใช้ยาร่วมกันทางคลินิก	 	 และ 

การใช้ยาอย่าง		สมเหตุผล

	 	 Principles		and		mechanisms		of		drug		action		in		

systematic		organs		of		animals,		feed		additives,		hormones		and		

vitamins,		veterinary		herbal		medicine,		veterinary		clinical		drug		

administration		and		drug		combination,		rational		use		of		drugs

 1801  325 โภชนาการและทุโภชนาการ 3(2-3-4)

  Nutrition  and  Malnutrition

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 321 สรรีวทิยาทางสตัวแพทย์  

3

 Prerequisite : 1801 321 Veterinary 

   Physiology 3

	 	 โภชนะและแหล่งของวัตถปุระกอบอาหารสตัว์		คณุค่าทาง

โภชนะ		การตรวจสอบอาหารทางกายภาพ		การควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์		

การค�านวณสตูรอาหาร		ปัญหาสขุภาพเมือ่เกดิความไม่สมดลุทางโภชนาการ		

สารเสริมในอาหาร		สารพิษในอาหาร		การวินิจฉัยและแก้ปัญหา

	 	 Nutritients	 	and	 	 source	 	of	 	 animal	 	 feedstuffs,		

value		of		nutrients,		feed		microscopy		and		quality		control,		feed		

formulation,		health		disorder		under		malnutrition,		feed		additive,		

toxins,		diagnosis		and		approaches		to		problem		solving

 1801  326 หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2(1-3-2)

  Principle  of  Veterinary  Medicine  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 321 สรรีวทิยาทางสตัวแพทย์ 

3

 Prerequisite : 1801 321 Veterinary 

   Physiology 3

	 	 หลกัการซกัประวตั	ิ	ตรวจร่างกาย	สาเหตขุองโรค	การตรวจ

วินิจฉัย		และการพยากรณ์โรคของสัตว์ชนิดต่างๆ

	 	 Principles		of		history		taking,		physical		examina-

tion,		etiology,		diagnosis		and		prognosis		of		diseases		in		animals
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 1801  341 เธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Veterinary  Gynaecology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 321 สรีรวิทยาทางสัตว์ 3

 Prerequisite   : 1801 321 Veterinary  

   Physiology 3

	 	 กายวภิาคและสรรีวทิยาของระบบสบืพนัธุเ์พศเมยี		อทิธพิล

ของปัจจัยต่างๆ	 ต่อการสืบพันธุ ์ของสัตว์	 พฤติกรรมการสืบพันธุ ์	 

การวินิจฉัย	การรักษา	การป้องกันโรคและความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์		

ความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในเพศเมีย		การประเมินลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์		

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์เพศเมีย

	 	 Anatomy		and		physiology		of		female		reproductive		

systems,		influence		of		various		factors		to		animal		reproduction,		

reproductive	 	 behaviors,	 	 diagnosis,	 	 treatment,	 	 prevention 

of	 	reproductive		diseases		and		disorders,	 	 female		 infertility,		

fertility		evaluation,		development		and		increasing		of		female		

reproductive		efficiency		

 1801  342 วิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Veterinary  Andrology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 321 สรีรวิทยาทางสัตว์ 3

 Prerequisite   : 1801 321 Veterinary 

   Physiology 3

	 	 โรคและความผิดปกตใินระบบสบืพนัธุเ์พศผู้		การวนิจิฉยั		

การประเมนิปัญหา		การรกัษาและป้องกัน		การประเมนิความสมบรูณ์พนัธ์ุ

ในเพศผู้

	 	 Male	 	 reproductive	 	 systems	 	 diseases	 	 and		 

disorders,	 	diagnosis,	 	problem	 	assessment,	 	 treatment	 	and		

prevention,		male		fertility		and		infertility		assessment

 1801  343 ปฏิบัติการเธนุเวชวิทยาทางสัตวแพทย์ 1(0-3-0)

  Laboratory  of  Veterinary  Gynaecology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 321 สรีรวิทยาทางสัตว์  3

 Prerequisite : 1801 321 Veterinary 

   Physiology 3

	 	 ปฏบิตักิารตรวจและประเมนิระบบสบืพนัธุใ์นสตัว์เพศเมีย		

การจับสัด	 	การจัดการวงรอบเป็นสัด	 	 การเหนี่ยวน�าให้เป็นสัดพร้อมกัน		

การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์

	 	 Laboratory		of		female		reproductive		examination		

and		evaluation,		oestrous		observation,		oestrous		management,		

synchronization,		fertility		and		infertility		assessment		

 1801  344 ปฏิบัติการวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์ 1(0-3-0)

  Laboratory  of  Veterinary  Andrology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 321 สรีรวิทยาทางสัตว์ 3

 Prerequisite   : 1801 321 Veterinary  

   Physiology 3

	 	 ปฏิบัติการตรวจระบบสืบพันธุ์เพศผู้ในสัตว์ชนิดต่างๆ		 

การรีดและวิเคราะห์คุณภาพน�้าเชื้อ		การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์

	 	 Laboratory		of		male		reproductive		examination,		

semen		collection,		semen		quality		assessment,		fertility		and		

infertility		assessment

 1801  351 วิทยาการระบาดและเวชศาสตร์ป้องกัน 2(2-0-4)

  ทางสัตวแพทย์

  Veterinary  Epidemiology  and  Preventive  

  Medicine

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 271 หลกัสถติทิางสตัวแพทย์

 Prerequisite : 1801 271 Principle of 

   Veterinary Statistic

	 	 ปัจจัยสามทางระบาดวิทยา		รูปแบบการศึกษาทางระบาด

วิทยา		การวัดความถี่ของโรค		การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยง

และการเกิดโรค		วิทยาการระบาดระดับโมเลกุล		การสอบสวนการระบาด		

หลักการการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์	 	 มาตรการและแนวปฏิบัติใน 

การเฝ้าระวงัโรค		หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและควบคมุโรคสตัว์		

	 	 Epidemiological	triad,	study	design	in	epidemiology,  

measures	of	disease	frequency,	measurement	of	risk,	molecular		

epidemiology,		investigation		of		epidemics,		principles		of		disease		

prevention		and		control,	 	disease		surveillance,		international		

policies		institue		for		disease		control		and		prevention

 1801  352 กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 1(1-0-2)

  สัตวแพทย์

  Veterinary  Jurisprudence

  and  Professional  Ethics

	 	 กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข ้องกับวิชาชีพ

สัตวแพทย์	 	 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์	 	 ความรับผิด

ชอบต่อวิชาชีพสัตวแพทย์		องค์กรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย์		สวัสดิภาพ

ของสัตว์และกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์		

	 	 Laws		and		acts		related		to		veterinary		profession,		

ethics	 	 in	 	 veterinary	 	 practices,	 	 responsibility	 	 towards		 

veterinary		profession,		the		board		on		veterinary		profession,		

animal		welfares		and		laws		in		animal		welfares
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 1801  361 ภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  English  for  Veterinary  Studies

	 	 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน	 การอ่านจับใจความ	 

การเขียนภาษาอังกฤษ	 และการใช้ภาษาอังกฤษในการท�างานทางด้าน

สัตวแพทย์	 	 เช่น	 การกรอกใบสมัครงาน	 การแนะน�าสถานที่ท�างาน	 

การส่ือสารทางโทรศัพท์	รวมไปถงึการสือ่สารระหว่างสตัวแพทย์กบัเจ้าของ

สัตว์

	 	 Basic		English		grammar,		comprehensive		reading,		

academic		writing,		and		English		used		in		veterinary		works,		

such		as		filling		job		application		form,		introducing		workplace,		

telephoning,		and		communicating		between		veterinarian		and		

animal		owner

 1801  411 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ 3(2-3-4)

  Veterinary Clinical Pathology

 เง่ือนไขของรายวิชา : 1801 316 พยาธวิทิยาเฉพาะระบบ

ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 316 Veterinary Systemic 

Pathology

	 	 การเกบ็รกัษาและจดัส่งตวัอย่าง		การถ่ายเลอืด		การวนิจิฉยั

โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการโดยตรวจพยาธิสภาพของเลือด	น�้าเลือด		

ปัสสาวะ		อุจจาระ		น�้าในร่างกาย		น�้าไขสันหลัง		เซลล์และผิวหนัง

	 	 Sample		preservation		and		transportation,		blood		

transfusion,	 	 diagnosis	 	 of	 	 animal	 	 disease	 	 based	 	 on	 	 the		 

laboratory		analysis		of		blood,		plasma,		urine,		stool,		body		fluid,		

cerebral		spinal		fluid,		cell,		and		skin

 1801  421 โรคและความผิดปกติของสัตว์เล็ก  1 3(3-0-6)

    Diseases and Disorders of Small Animals  1

 เง่ือนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์

   Prerequisite : 1801 326 Principle of Veterinary 

Medicine  

	 			 โรคติดเชื้อและไม ่ติดเชื้อ 	 โรคและความผิดปกต ิ

ทางพฤติกรรม		โรคผิวหนัง		โรคหู		โรคต่อมไร้ท่อ		โรคในระบบทางเดิน

อาหาร	 	 โรคในระบบไหลเวียนเลือดและน�้าเหลืองในสัตวเล็ก	 โรคจาก 

สารพิษ	 	 สาเหตุ	 อาการ	 การวินิจฉัย	 การรักษาทางอายุรกรรม	 และ 

การพยากรณ์โรค

	 			 Infectious		and		non-infectious		diseases,	diseases		

and		disorders	 	of	 	behavior,	 	skin,	 	ears,	 	endocrine		system,		

digestive		system,		circulation		and		lymphatic		systems		in		small		

animals,		toxins,		etiology,		clinical		signs,		diagnosis,		medical		

treatments		and		prognosis

 1801  422 โรคและความผิดปกติของสัตว์เล็ก  2   3(3-0-6)

    Disease and Disorders of Small

  Animals  2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 421 โรคและความผิดปกติ

ของสัตว์เล็ก 1 

 Prerequisite : 1801 421 Diseases and 

   Disorders of Small Animals 1

	 			 โรคและความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด		

ระบบทางเดินหายใจ		ระบบขับถ่าย		ปัสสาวะ		ระบบสืบพันธุ์		ระบบกล้าม

เนือ้และโครงร่าง		ระบบภมูคิุม้กนั		ระบบประสาท		โรคตา		โรคมะเรง็		สาเหตุ		

อาการ	 	 การวินิจฉัย	 	 การรักษาทางอายุรกรรม	 	 การพยากรณ์โรค		

อายุรศาสตร์ฉุกเฉินในสัตวเล็ก

	 			 Diseases	 	 and	 	 disorders	 	 of	 	 cardiovascular,		 

respiratory	 	 system,	 	urinary	 	 system,	 	 reproductive	 	 system,		

musculoskeletal		system,		immune		system,		neurological		system,		

eyes,	 	 cancer,	 	 etiology,	 	 clinical	 	 signs,	 	diagnosis,	 	medical		

treatments,		prognosis,		emergency		medicine		in		small		animals

 1801  423 โรคและความผิดปกติของสัตว์น�้า 2(2-0-4)

    Diseases and Disorders of Aquatic

  Animals

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite : 1801 326 Principle of 

   Veterinary Medicine

	 			 โรคและความผิดปกติของสัตว์น�้า	 ที่มีสาเหตุมาจาก 

การติดเชื้อ	 	 ไม่ติดเชื้อ	 	 อาการและความผิดปกติ	 	 การตรวจวินิจฉัย	 

การรักษา		การป้องกัน		การจัดการคุณภาพน�้าและมาตรฐานฟาร์ม

	 			 Diseases	 	 and	 	 disorders	 	 of	 	 aquatic	 	 animals		

caused		by		infectious		agents,		non-infectious		agents,		clinical		

signs,	 	 diagnosis,	 	 treatments,	 	 preventions,	 	waterquality	 

managements		and		standard		farm

 1801  424 ปฏิบัติการทางอายุรศาสตร์สัตว์ใหญ่ 1(0-3-0)

    Laboratory of Large Animal Medicine

	 	 หลกัการซกัประวัตแิละตรวจสตัว์เคีย้วเอือ้งและม้า		สาเหตุ

และการวนิจิฉยัโรค	การรกัษาสตัว์ทางอายรุกรรมเบือ้งต้น		การเกบ็ตวัอย่าง

เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

	 			 Principles	 	 of	 	 history	 	 taking	 	 and	 	 physical		 

examination		of		ruminant		and		horse;		etiology		and		diagnosis		

of		diseases;		principles		of		treatments		in		veterinary		medicine;		

sample		collection		for		laboratory		diagnosis		of		ruminant		and		

horse
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 1801  425 โรคและความผิดปกติของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(3-0-6)

    Diseases  and  Disorders  of  Ruminants

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ 

ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite : 1801 326 Principle of 

   Veterinary Medicine

	 			 โรคและความผิดปกติของสัตว์เคี้ยวเอื้องมีสาเหตุมาจาก

การตดิเชือ้		ไม่ตดิเชือ้		อาการ		การตรวจวนิจิฉยั		การรกัษาและการป้องกนั		

การจัดการสุขภาพและการท�าวัคซีน

	 			 Diseases		and		disorders		of		ruminants		caused		by		

infectious	 	 agents,	 	 non-infectious	 	 agents,	 	 clinical	 	 signs, 

diagnosis,		treatments		and		preventions,		health		management		

and		vaccination

 1801  426 โรคและความผิดปกติของม้า 2(2-0-4)

    Diseases  and  Disorders  of  Horses

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ 

ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite : 1801 326 Principle of 

   Veterinary Medicine  

	 			 โรคและความผิดปกตขิองม้า		ทีม่สีาเหตมุาจากการตดิเชือ้		

ไม่ตดิเชือ้	โรคทางพนัธกุรรม	อาการทางคลนิกิ	การตรวจวนิจิฉยั	การรกัษา		

การป้องกัน		การจัดการสุขภาพและการท�าวัคซีน

	 			 Diseases		and		disorders		of		horses		caused		by		

infectious		agents,		non-infectious		agents,		genetic		diseases,		

clinical	 	 signs,	 	 diagnosis,	 	 treatments,	 	 preventions,	 	 health		

management		and		vaccination	

 1801  431 หลักศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา 2(2-0-4)

  ทางการสัตวแพทย์

  Principle  of  Veterinary  Surgery  

  and  Anesthesia

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 324 เภสัชวิทยาตามระบบ

ทางสัตวแพทย์  

 Prerequisite : 1801 324 Veterinary 

   Systemic Pharmacology  

	 	 หลักศัลยศาสตร์เบื้องต้น	 หลักการไร้เชื้อทางศัลยกรรม		

เครื่องมือทางศัลยกรรม	 วัสดุผูกเย็บ	 วิธีการเย็บแผล	 บาดแผลและ

กระบวนการหายของบาดแผล	 การเตรียมตัวเพื่อการศัลยกรรม	 

สารน�้าบ�าบัด	 	 การวางยาสลบ	 การจัดการความเจ็บปวด	 การเฝ้าระวัง 

การสลบ		การแก้ไขภาวะฉกุเฉนิระหว่างสลบ		การดแูลหลงัผ่าตดั	ศลัยกรรม

ทางเลือก

	 	 Principles		of		basic		surgery,		sterile		techniques,		

surgical		instruments,		suture		materials,		suture		techniques,		

wound	 	 and	 	wound	 	 healing,	 	 surgical	 	 preparation,	 fluid	 

therapy,	anesthesia,	pain		management,	anesthetic		monitoring,		

management		of		anesthetic		emergency,		post-operative		cares,		

alternative		surgery

 1801  432 ปฏิบัติการศัลยศาสตร์และวิสัญญี 1(0-3-0)

  ทางการสัตวแพทย์

  Laboratory  of  Veterinary  Surgery

  and  Anesthesia

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 324 เภสัชวิทยาตามระบบ

ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 324 Veterinary 

   Systemic Pharmacology

	 	 ปฏิบัติการเบื้องต้นด้านศัลยศาสตร์	 	การใช้เครื่องมือทาง

ศัลยกรรม		หลักการไร้เชื้อทางศัลยกรรม		วิธีการเย็บแผล		การเตรียมตัว

สัตว์ก่อนการศัลยกรรม	 	การให้สารน�้าทางศัลยกรรม	 	 การวิสัญญีทั่วตัว		

การระงับความรู้สึกเฉพาะที่	 	การระงับความเจ็บปวด		การสอดท่อหลอด

คอ	 	การสวนท่อปัสสาวะ	 	การสวดท่อหลอดสวนให้อาหาร	 	การติดตาม

สภาวะการสลบ		การเปิดผ่าส�ารวจช่องท้อง		การศลัยกรรมท่ีท�าลายเนือ้เยือ่

น้อย		การศัลยกรรมด้วยไฟฟ้า		

	 	 Basic	 	 surgical	 	 practice,	 	 surgical	 	 instrument		

techniques,		sterile	techniques,	suture	techniques,	pre-operative		

care,		fluid		administration,		general		anesthesia,	local	anesthesia,		

pain	management,	endotracheal	intubation,	urethral	catheteri-

zation,	nasogastric		intubation,		monitoring,		laparotomy,		mini-

mal		invasive		surgery,		electrosurgery

 1801  433 รังสีวิทยาและอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย 3(2-3-4)

  Diagnostic  Imaging

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 326 Principle of 

   Veterinary Medicine

	 	 หลกัการเกีย่วกบัรงัสแีละคลืน่ทางฟิสกิส์		อนัตรายจากรงัสี

และการป้องกัน	 	 เทคนิคการถ่ายภาพรังสีและอัลตราซาวด	์ 	 การแปลผล

ลักษณะปกติและพยาธิสภาพของอวัยวะระบบต่างๆ

	 	 Principles	 	 of	 	 physical	 	 radiation	 	 and	 	wave,		

danger	 	 from	 	 radiation	 	 and	 	prevention,	 	 radiography	 	 and	 

ultrasonography,		interpretation		of		normal		and		pathological		

findings		in		various		organs
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 1801  434 ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 2(2-0-4)

  Small  Animal  Surgery

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 431 หลักศัลยศาสตร์และ

วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์  

 Prerequisite : 1801 431 Principle of 

   Veterinary Surgery and

    Anesthesia  

	 	 การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก	 	การรักษาความผิดปกติทาง

ศัลยกรรมในสัตว์เล็ก		ยกเว้นในระบบกระดูก		ข้อต่อและระบบประสาท

	 	 Clinical	 	examination,	 	 surgical	 	 treatments	 	 for		

disorder		of		small		animals		exclude		skeletal,		joint		and		nervous		

systems

 1801  435 ปฏิบัติการทางด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 2(0-6-0)

  Laboratory  of  Small  Animal  Surgery  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  432  ปฏบิตักิารศลัยศาสตร์

และวิสัญญีทางการสัตวแพทย์  

 Prerequisite   :  1801 432 Laboratory of 

   Veterinary Surgery and

    Anesthesia  

	 	 ปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านการตรวจร่างกาย		การประเมิน

สัตว์และการเตรียมตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัด		การท�าศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

พื้นฐานที่จ�าเป็นทางด้านสัตวแพทย์		การดูแลหลังการผ่าตัดในสัตว์เล็ก

	 	 Basic	practice	in	clinical	examination,	pre-opera-

tive		assessment		and		preparation		for		common		soft		tissue		

surgery,		post-operative		care		in		small		animals

 1801  441 สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Veterinary  Obstetrics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 341 เธนุเวชวิทยาทาง

สัตวแพทย์  

 Prerequisite   : 1801 341 Veterinary 

   Gynaecology

	 	 การผสมพนัธุ	์	การปฏิสนธ	ิ	การตัง้ท้อง		และความผดิปกติ

ระหว่างการตั้งท้อง	 	 การคลอดและการแก้ไขปัญหาการคลอดที่ผิดปกติ		

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังคลอด	 	 การดูแลสัตว์แรกคลอดในสัตว์เลี้ยง

และปศุสัตว์

	 	 Mating,		fertilization,	pregnancy	and	abnormality		

during	 	pregnancy,	 	parturition	 	and	 	correction	 	of	abnormal		

parturition,	post	parturient	disorders,	neonatal	care	in	companion  

animals		and		livestock		

 1801  442 ปฏิบัติการสูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 1(0-3-0)

  Laboratory  of  Veterinary  Obstetrics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 341 เธนุเวชวิทยาทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite : 1801 341 Veterinary 

   Gynaecology

	 	 การตั้งท้อง	 	 และความผิดปกติระหว่างการตั้งท้อง		 

การคลอดและการแก้ไขปัญหาการคลอดที่ผิดปกติ	 	 ความผิดปกติ 

ที่เกิดขึ้นหลังคลอดในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์		

	 	 Pregnancy		and		abnormality		during		pregnancy,		

parturition	 	 and	 	 correction	 	 of	 	 abnormal	 	 parturition,	 	 post		

parturient		disorders		in		companion		animals		and		livestock

 1801  451 โรงฆ่าสัตว์และสุขศาสตร์เนื้อสัตว์   3(2-3-4)

    Abattoirs  and  Meat  Hygiene

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 411 พยาธิวิทยาคลินิกทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite : 1801 411 Veterinary  Clinical  

Pathology 

	 			 หลักการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์	 	 โรคสัตว์ท่ีต้อง

ควบคุมและตรวจเป็นพิเศษ	 	 การกักกันสัตว์	 	 สุขศาสตร์โรงงานฆ่าสัตว์		

กระบวนการฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานสากล		การตัดแต่งซากสัตว์		มาตรฐาน

ด้านคุณภาพของซาก	การเปลี่ยนแปลงภายหลังการฆ่าและการเน่าเปื่อย

ของเนื้อสัตว์	 การตรวจเนื้อสัตว์	 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์		การบ�าบัดของเสียจากโรงฆ่าสัตว์		และโรงงานแปรรูป

เนื้อสัตว์

	 			 Animal	 	 transportation	 	 to	 	 abattoirs,	 	 animal		 

disease		requiring		special	 	control	 	and		specific		inspection,		

pre-slaughter	 	 quarantine,	 	 abattoir	 	 hygiene,	 	 international		

standard		of		slaughtering		process,		carcass		dressing,		standard		

carcass		quality		setting,		post-mortem		changes		and		spoilage		

of	 	meat,	 	meat	 	 inspection,	 	meat	 	processing	 	 and	 	quality		

control		of		products,		waste		treatment		from		abattoirs		and		meat		

processing		plants

 1801  452 เศรษฐศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1(1-0-2)

  Animal Health Economics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 271 หลกัสถติทิางสตัวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 271 Principle of 

   Veterinary Statistic

	 	 ความสมัพนัธ์ของทรัพยากรและสขุภาพสตัว์		ทางเลอืกใน

การใช้ทรัพยากร		ต้นทุนและผลตอบแทน		ข้อจ�ากัดของการจัดการสขุภาพ

สตัว์		โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจ		ความเสีย่งและความ
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ไม่แน่นอน		การบริหารความเสี่ยง		การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากโรคระบาดในสัตว์	 	 การตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันโรคสัตว์ภายใต้

สถานการณ์ความเสี่ยง

	 	 Relationship		among		resources		and		animal		health,		

alternative		choices		of		resources,		cost		and		benefit,		constraints		

in		animal		health		management,		computer		program		for	decision		

making,		risk		and		uncertainty,		risk		management,		economic		

impact		analysis		of		animal		disease		outbreak,		risky		decision		

making		for		disease		prevention		

 1801  453 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่ 2(2-0-4)

  Zoonotic  and  Emerging  Diseases  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 311 วทิยาไวรสัทางสตัวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 311 Veterinary Virology

	 	 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน		ปัจจัยเสี่ยงและการแพร่กระจาย

ของโรค	 	 วิวัฒนาการของเชื้อก่อโรค	 	 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ�้า		 

เชื้อก่อโรคที่ถูกน�ามาใช้เป็นอาวุธชีวภาพ	 	 สถานการณ์และปัญหาของ 

โรคสัตว์สู่คนที่พบในปัจจุบัน		สุขภาพหนึ่งเดียวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 Zoonotic	 	 diseases,	 risk	 factors	 and	 disease		 

transmission,	 zoonotic	 agent	 evolution,	 emerging	 and	 

re-emerging		disease,		biological		weapon,		current		situation		of		

zoonotic		diseases,		one		health		and		related		organizations

 1801  461 สุขภาพหนึ่งเดียวและการฝึกปฏิบัติงาน   2(1-5-0)  

  ภาคสนามด้านสัตวแพทยศาสตร์ชุมชน

  One  Health  and  Field  Practice

  in  Community  Veterinary  Medicine  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 351 วิทยาการระบาดและ

เวชศาสตร์ป้องกนัทางสตัวแพทย์

 Prerequisite  : 1801 351 Veterinary 

   Epidemiology and Preventive 

Medicine

	 	 การศึกษาด้านสุขภาพหนึ่งเดียว	 	 งานภาคสนามทาง

สัตวแพทย์	 	และการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น		ๆ		เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ

ในชุมชนชนบท

	 	 Study	 	 on	 	 One	 	 Health,	 	 Field	 	 practice	 	 in		 

veterinary		medicine		and		integrating		with		other		related		fields		

to		health		solving		problems		in		rural		community

 1801  462 ปฏิบัติการประยุกต์ทางสัตวศาสตร์ 2(0-4-2)

  Application  Laboratory  Animal  Science

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 161 หลักการผลิตสัตว์และ

ปรับปรุงพันธุ์

 Prerequisite  : 1801 161 Principle of Animal  

Production and Breeding

	 	 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห ้องปฏิ บั ติการด ้ าน 

สัตวศาสตร์	 	 อาหารสัตว์	 	 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 	 สิ่งแวดล้อม	 	 และ 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของปศุสัตว์

	 	 Diagnostic		techniques		in		laboratory		of		animal		

sciences,	 	 feed	 	stuffs,	 	animal	 	breeding,	 	environment	 	and		

efficiency		analysis		of		livestock		production		

 1801  463 การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์ 2(2-0-4)

  Herd  Health  Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 271 หลกัสถติทิางสตัวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 271 Principle of 

   Veterinary Statistic

	 	 ระบบการผลิต	 	 การเลี้ยง	 	 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

จัดการฝูงปศุสัตว์	 	 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 	 ปัญหาสุขภาพฝูงปศุสัตว์และการวิเคราะห์ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ	 	การติดตามและประเมินสุขภาพสัตว์ในระดับฝูง	 	การป้องกัน

โรคติดต่อที่ส�าคัญในการผลิตปศุสัตว์

	 	 Livestock		production		system,		husbandry,		using		

of		information		system		for		herd		management,		data		collection		

for	 computerized	 programs,	 herd	 health	 problems	 and	 

economic	 	 impact	 	 analysis,	 	 herd	 	 health	 	monitoring	 	 and		

evaluation,		prevention		of		important		contagious		diseases		in		

livestock		production

 1801  471 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ 3(2-3-4)

  ทางสถิติส�าหรับการวิจัยทางสัตวแพทย์

  Experimental  Design  and  Statistic

  Analysis  for  Veterinary  Research

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 271 หลกัสถติทิางสตัวแพทย์

 Prerequisite : 1801 271 Principle of 

   Veterinary Statistic

	 	 สถิ ติพื้นฐานและหลักของการวางแผนการทดลอง 

การเปรียบเทียบประชากร		2		กลุ่มด้วย		t-test		การวางแผนการทดลอง

แบบสุม่สมบรูณ์,		การวางแผนการทดลองแบบบลอ็กสมบรูณ์,		การทดลอง

แบบจตุรัสละติน,		การจัดปัจจัยแบบแฟคทอเรียล		การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย

ทรตีเมนต์		การวางแผนการทดลองประยกุต์		การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์		และ

การถดถอยเชิงเส้น	 	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 	การวิเคราะห์ข้อมูล 
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เชิงพรรณนา	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การอยู่รอด

	 	 Basic		statistical		and		principles		of		experimental		

designs,		comparing		two		populations		by		t-test,		CRD,		RCBD,		

LSD,	 	 factorial	 	 factorization,	 	 average	 	 treatment	 	 analysis,		 

application		experimental		design,		correlation		and		regression		

analysis,	 	 covariant	 	 analysis,	 	 discrete	 	 data	 	 analysis,		 

multivariate		data		analysis,		survival		analysis

 1801  472 สัมมนาทางสัตวแพทย์ 1(0-2-1)

  Seminar  in  Veterinary  Medicine

	 	 สัมมนาในหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาการด้านสตัวแพทย์และ

ด้านที่เกี่ยวข้อง		

	 	 Seminar	 	 in	 	 veterinary	 	 sciences	 	 and	 	 related		

topics

 1801  521 โรคและความผิดปกติของสุกร 3(3-0-6)

    Diseases  and  Disorders  of  Swine

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ 

ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 326 Principle of 

   Veterinary Medicine  

	 	 โรคและความผิดปกติของสุกร	 	 สาเหตุของการเกิดโรค		

พยาธิก�าเนดิ		อาการทางคลนิกิ		การตรวจวนิจิฉยั		การรกัษาและการป้องกนั		

	 	 Diseases	 	 and	 	disorders	 	 of	 	 swine,	 	 causative		

agents,		pathogenesis,		clinical		signs,		diagnoses,		treatments		

and		preventions

 1801  522 โรคและความผิดปกติของสัตว์ปีก 3(3-0-6)

    Diseases  and  Disorders  of  Poultry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ 

ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 326 Principle of 

   Veterinary Medicine  

	 	 การจดัการฟาร์มและโรงฟักสตัว์ปีก		โรคและความผิดปกติ

ในสตัว์ปีก		ทีม่สีาเหตมุาจากการ		ตดิเชือ้		ไม่ตดิเชือ้		อาการทางคลนิิก		การ

ตรวจวินิจฉัย		การรักษาและการป้องกัน		โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า		

การใช้ยา		เคมีภัณฑ์		ระบบภูมิคุ้มกันและการท�าวัคซีน		

	 	 Poultry	 	 farm	 	 and	 	 hatchery	 	management, 

diseases		and		disorders		in		poultry		caused		by		infectious		agents		

and	 	 non-infectious	 	 agents,	 	 clinical	 	 signs,	 	 diagnosis, 

treatments	 	 and	 	 preventions,	 	 emerging	 	 and	 	 re-emerging		

diseases,	 	 drugs	 	 and	 	 chemical	 	 products	 	 usage,	 	 immune		

system		and		vaccination

 1801  523 โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่า 2(2-0-4)

  และสัตว์ต่างถิ่น

  Diseases  and  Disorders  of  Wildlife

  and  Exotic  Animals

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 326 หลักอายุรศาสตร์ทาง

สัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 326 Principle of 

   Veterinary Medicine  

	 	 โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น	 	 ท่ีมี

สาเหตุมาจากการติดเชื้อ		ไม่ติดเชื้อ		อาการทางคลินิก		การตรวจวินิจฉัย		

การรักษา		การป้องกัน		การจัดการสุขภาพ		การอนุรักษ์และพันธุศาสตร์

ประชากรสัตว์ป่า

	 	 Diseases		and		disorders		of		wildlife		and		exotic		

animals		caused		by		infectious		agents,		non-infectious		agents,		

clinical	 	 signs,	 	 diagnosis,	 	 treatments,	 	 preventions,	 health		

management,	conservation	and	genetics		population		of		wildlife		

 1801  531 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่ 3(2-3-4)

  Large  Animal  Surgery

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 431 หลกัการทางศลัยศาสตร์

และวสิญัญวีทิยาทางการสตัวแพทย์  

 Prerequisite  : 1801 431 Principle of 

   Veterinary Surgery and

    Anesthesia  

	 	 การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก		การรักษาโรคทางศัลยกรรม		

การใช้เทคนิคพิเศษในการผ่าตัดในสัตว์ใหญ่		

	 	 Clinical		examination,		surgical		treatment,		special		

techniques		in		large		animal		surgery

 1801  532 ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ทางสัตวแพทย์ 3(2-3-4)

  Veterinary  Orthopedic  Surgery

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 431 หลักศัลยศาสตร์และ

วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์  

 Prerequisite   : 1801 431 Principle of 

   Veterinary Surgery and 

   Anesthesia

	 	 การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก		การรักษาโรคทางศัลยกรรม

ของระบบกระดูก		ข้อต่อและเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางสัตวแพทย์ในสัตว์เล็ก

	 	 Clinical	 	 examination,	 	 surgical	 	 treatment	 	 of		

skeleton		,		joint		and		rehabilitation		in		small		animals
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 1801  541 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 2(2-0-4)

  Reproductive  Biotechnology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 441 สตูศิาสตร์ทางสตัวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 441 Veterinary Obstetrics

	 	 การเหนี่ยวน�าให้เป็นสัดและการตกไข่	 	การเก็บและรักษา

น�้าเชื้อ		การคัดเพศ		และการผสมเทียม		การปฏิสนธิในหลอดทดลอง		การ

เกบ็รกัษาตวัอ่อน		และการย้ายฝากตวัอ่อน		การประยกุต์เทคโนโลยชีวีภาพ

เพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์และเพิ่มผลผลิต

	 	 Induction	 	 of	 	 estrus	 	 and	 	 ovulation,	 	 semen		 

collection	 	 and	 	 preservation,	 	 sperm	 	 sexing,	 	 artificial	 

	 insemination,	 	 in	 	 vitro	 	 fertilization,	 	 embryo	 	preservation,		

embryo		transfer,		application		of		reproductive		technology		for		

genetic		and		production		improvements

 1801  542 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 1(0-3-0)

  Laboratory  of  Reproductive

  Biotechnology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 441 สติูศาสตร์ทางสตัวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 441 Reproductive

   Biotechnology

	 	 ปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพช่วยการสบืพนัธุ	์	การเกบ็และ

ประเมินคุณภาพเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	 	 เพศผู้และเพศเมีย		วิธีการเก็บรักษา

น�้าเชื้อ		และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย		การผสมเทียม		การผลิตตัวอ่อน		และ

การ		ย้ายฝากตัวอ่อน		การแยกเพศ		การจัดการระบบสืบพันธุ์

	 	 Laboratory		of		assisted		reproductive		technology,		

semen		and		ovum		collection		and		evaluation,		semen		and		ovum		

preservation,		artificial		insemination,		embryo		production		and		

transfer,		sexing,		reproductive		management		

 1801  551 สุขศาสตร์อาหารและน�้านม 3(2-3-4)

  Food  and  Milk  Hygiene  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 211 วิทยาแบคทีเรียและ

วิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 211 Veterinary 

   Bacteriology and Mycology

	 	 กระบวนการผลติอาหารปลอดภัย		มาตรฐานและการตรวจ

สอบคุณภาพ		การปนเปื้อนในอาหาร		การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของ

จุลินทรีย์ในอาหาร		การเสื่อมของอาหารจากเชื้อจุลชีพ		การประเมินความ

เส่ียงทางจลุนิทรย์ีเชงิปริมาณ		การวเิคราะห์ความเสีย่งในห่วงโซ่อาหาร		สาร

ตกค้างในอาหาร		

	 	 Food		safety		procedures,		standard		and		quality		

audit,	food	contaminants,	growth	and	survival	of	microorganisms		

in		food,		microbial		food		spoilage,		quantitative		microbial		risk		

assessment,		risk		analysis		in		food		chain,		residues		in		food

 1801  561 คลินิกปฏิบัติด้านม้า 2(0-4-2)

  Clinical  Practice  in  Horses

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  426 โรคและความผดิปกติ

ของม้า

 Prerequisite   : 1801 426 Diseases and 

   Disorders of Horses

	 	 การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ	 	 การเข้าหาสัตว์์		

การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก		วางแผนการรักษา		และการป้องกันโรคในม้า		

รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์แพทย์์และเจ้าของสัตว์์		

	 	 Clinical		skill		practice		of		history		taking,		animal		

approaching,	 	clinical	 	examination,	 	 therapeutic	 	plans	 	and		

disease		prevention		in		horses		including		veterinarian-client		

interaction		establishment		

 1801  562 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 4(0-8-4)

  Clinical  Practice  in  Ruminant

 เงื่อนไขของรายวิชา :  1801 425 โรคและความผิดปกติ

ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 Prerequisite   : 1801 425 Diseases and  

   Disorders of Ruminant

	 	 การฝึกทักษะพืน้ฐานทางคลนิกิในการซกัประวัติ		การเข้าหา

สัตว์		การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก		วางแผนการรักษาและป้องกันโรคทาง

อายุรกรรม		ศัลยกรรม		และสูติกรรม		การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดใน

ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง	

	 	 Basic		clinical		skill		practice		of		history		taking,		

animal		approaching,		clinical		examination,		therapeutic		plans		

and		prevention		in		medicine,		surgery		and		obstetric		analysis		

and		solving		farm		problems		in		ruminant		farm

 1801  563 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร 3(0-6-3)

  Clinical  Practice  in  Swine

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 521 โรคและความผิดปกติ

ของสุกร

 Prerequisite   : 1801 521 Diseases and 

   Disorders of Swine

	 	 การฝกึทกัษะทางคลนิิกทางอายุรกรรม		ศลัยกรรม		ระบบ

สืบพันธุ์		และอื่น		ๆ		ที่เกี่ยวข้องในสุกร		รวมถึงการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์

และผู้ที่เกี่ยวข้อง		

	 	 Clinical		practice		in		medicine,		surgery,		reproduc-

tion		and		related		skills		in		swine.		Client		communication		with		

swine		owners		and		relevant		figures		
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 1801  564 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ปีก 3(0-6-3)

  Clinical  Practice  in  Poultry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  522  โรคและความผดิปกติ

ในสัตว์ปีก

 Prerequisite   : 1801 522 Diseases and 

   Disorders of Poultry

	 	 การฝึกทกัษะทางคลนิกิในการซกัประวัต	ิ	การตรวจวินจิฉยั

ทางคลินิก		วางแผนการรักษาและการป้องกันโรคในสัตว์ปีก		

	 	 Clinical		skill		practice		of		history		taking,		clinical		

examination,		therapeutic		plans		and		disease		prevention		in		

poultry

 1801  565 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์น�้า 2(0-4-2)

  Clinical  Practice  in  Aquatic  Animals

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 423 โรคและความผิดปกติ

ในสัตว์น�้า

 Prerequisite   : 1801 423 Diseases and 

   Disorders of Aquatic Animals

	 	 การฝึกทักษะทางด้านคลินิกในการซักประวัติ	 	 การตรวจ

วินิจฉัยทางคลินิก	 	 หัตถการพื้นฐาน	 	 การรักษา	 	 การป้องกันโรค	 	 และ 

การจัดการคุณภาพน�้า		

	 	 Clinical		skill		practice		in		history		taking,		clinical		

examinations,		basic		practice		skills,		treatments,		prevention		

of		diseases		and		water		quality		management

 1801  566 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น 4(0-8-4)

  Clinical  Practice  in  Wildlife  

  and  Exotic  Animals

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 523 โรคและความผิดปกติ

ในสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น

 Prerequisite   : 1801 523 Diseases and 

   Disorders of Wildlife and 

Exotic Animals

	 	 การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ	 	 การเข้าหาสัตว์		

การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก	 	 การรักษาและป้องกัน	 	 การวิเคราะห์และ 

แก้ปัญหาที่เกิดในสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น

	 	 Clinical		skill		Practice		of		history		taking,		animal		

approaching,		clinical		examination,		treatments		and		prevention,		

analysis		and		problem		solving		in		wildlife		and		exotic		animals

 1801  571 โครงการวิจัยทางสัตวแพทย์  1 1(0-3-0)

  Research  Project  in  Veterinary  Medicine  1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 471 สัมมนาทางสัตวแพทย์  

 Prerequisite   : 1801 471 Seminar in 

   Veterinary Medicine

	 	 เตรียมเค้าโครงโครงการวิจัยทางสัตวแพทย์ท่ีสอดคล้อง

กับหลักระเบียบวิธีวิจัยและน�าเสนอ

	 	 Preparing	 	 research	 	 proposal	 	 in	 	 veterinary		

medicine		according		with		principles		of		research		methodology		

and		presentation

 

 1801  661 คลินิกปฏิบัติด้านอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 5(0-15-0)

  Clinical  Practice  in  Small  

  Animal  Medicine

 เงื่อนไขของรายวิชา :  1801 422 รายวิชาโรคและความ

ผิดปกติของสัตว์เล็ก  2

 Prerequisite   : 1801 422 Disease and 

   Disorders of Small Animals 2

	 	 การฝึกทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ	 	 การเข้าหาสัตว์		

การตรวจร่างกาย	 การวินิจฉัย	 วางแผนการรักษาและป้องกันโรค	 

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางอายุรศาสตร์ในสัตว์เล็ก	

	 	 Clinical		skill		practice		of		history		taking,		animal		

approaching,		clinical		examination,		diagnosis,		treatment		plan		

and	 	 prevention,	 	 analysis	 	 and	 	 problem	 	 solving	 	 in	 	 small		 

animal		medicine

 1801  662 คลินิกปฏิบัติด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 4(0-12-0)

  Clinical  Practice  in  Small  

  Animal  Surgery

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 434 ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก  

และ 1801 532 ศัลยศาสตร์ออร์โธ

ปิดิกส์ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 434 Small Animal 

   Surgery or 1801 532 

   Veterinary  Orthopedic 

  Surgery

	 	 การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก	 	 และการรักษาโรคทาง

ศัลยกรรมในสัตว์เล็ก		

	 	 Clinical		examination		and		surgical		treatment		in		

small		animals
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 1801  663 คลินิกปฏิบัติด้านสูติศาสตร์สัตว์เล็ก 2(0-4-2)

  Clinical  Practice  in  Small  Animal

  Reproduction

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 441 สติูศาสตร์ทางสตัวแพทย์  

 Prerequisite   : 1801 441 Reproductive 

   Biotechnology

	 	 การฝึกทกัษะทางคลนิกิด้านระบบสบืพนัธุส์ตัว์เลก็ด้วยการ

ซักประวัติ		การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก		การวางแผนรักษาและพยากรณ์

โรค		

	 	 Clinical		practice		in		small		animal		reproduction		

including		history		taking,		clinical		examinations,		therapeutic		

plans		and		prognosis		

 1801  664 คลินิกปฏิบัติด้านพยาธิวิทยา 2(0-4-2)

  Clinical  Practice  in  Pathology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  411  พยาธวิทิยาทางคลนิกิ

ทางสัตวแพทย์

 Prerequisite   : 1801 411 Veterinary  Clinical  

Pathology

	 	 การฝึกปฎิบัติทักษะทางคลินิกด้านพยาธิวิทยา	 	ประกอบ

ด้วย	 	การวินิจฉัยด้วยตาเปล่าและการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา	 	 การเก็บ

ตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 	 การแปลและวิเคราะห์ผลจาก

ประวัติสัตว์ป่วย		อาการทางคลินิก		และผลทางห้องปฎิบัติการ

	 	 Clinical	 	 practice	 	 in	 	 pathology	 	 including	 

macroscopic	 	 and	 	microscopic	 	 examination,	 	 sampling	 	 for		

clinical		diagnosis,		interpretation		and		analysis		from		history		

taking,		clinical		signs		and		laboratory		data		

 1801  665 คลินิกปฏิบัติด้านรังสีวิทยา 2(0-4-2)

  Clinical  Practice  in  Radiology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  433  รังสีวิทยาและอัลตร้า

ซาวด์เพื่อการวินิจฉัย

 Prerequisite   : 1801 433 Diagnostic  Imaging

	 	 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ	 	ทางรังสีวิทยา	 	มาใช้

ในการวินิจฉัยแยกความผิดปกติ		วางแผนการรกัษา		และพยากรณ์โรคใน

สัตว์

	 	 Applications	of	knowledge	and	skills	of	radiology		

to	diagnose	abnormalities	for	therapeutic	plan	and	prognosis		in		

animals

 1801  671 โครงการวิจัยทางสัตวแพทย์  2 1(0-3-0)

  Research  Project  in  Veterinary

  Medicine  2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 571 โครงการวิจัยทาง

สัตวแพทย์  1

 Prerequisite  : 1801 571 Research Project in 

Veterinary Medicine 1

	 	 ท�าการวิจัยที่สอดคล้องกับเค้าโครง	 	 โครงการวิจัยทาง

สตัวแพทย์		วเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู		เขยีนรายงานการวจิยัและการน�า

เสนอ

	 	 Performing		of		research		according		with		research		

proposal,		data		analysis		and		synthesis,		report		writing		and		

presentation		

   2.2.2 กลุ่มรายวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต

 1801  501 เลเซอร์ทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Laser  in  Veterinary  Medicine  

	 	 เลเซอร์ฟิสิกส์พ้ืนฐาน	 	 หลักการใช้เลเซอร์อย่างปลอดภัย		

การประยุกต์ใช้เลเซอร์ทางสัตวแพทย์	 	การบ�าบัดโรคสัตว์โดยใช้เลเซอร	์	

กรณีศึกษา		และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		

	 	 Basic		laser		physics,		principle		of		laser		safety,		

application		of		laser		in		veterinary		medicine,		laser		therapy,		

case		study		and		related		researches

 1801  502 การจัดการสุขภาพกีบขั้นพื้นฐานในโค 2(1-3-2)

    Basic  Hoof  Health  Management  

  in  Bovine

	 			 โครงสร้างและหน้าที่ของกีบของโค	 	สาเหตุความผิดปกติ

ของกีบ	 	 อาการ	 	 การวินิจฉัย	 	 เทคนิคการตัดแต่งกีบและการรักษา		 

การจัดการฟาร์มที่มีผลต่อสุขภาพกีบ

	 			 Structure		and		function		of		hoof		in		cattle,		cause		

of		hoof		disorders,		signs,		diagnosis,		hoof		trimming		techniques		

and		treatment,		farm		management		affect		hoof		health

 1801  503 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง 2(2-0-4)

    Companion  Animal  Management  

	 			 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง		ได้แก่		สายพันธุ์		การดูแล		

การให้อาหาร		โปรแกรมการดูแลสุขภาพ		การท�าความสะอาด		การจัดการ

การผสมพันธุ์		การตั้งท้องและคลอดลูก		ปัญหาและการดูแลสัตว์ป่วย

	 			 General	 	 knowledge	 	 of	 	 companion	 	 animals		 

including		breeding,		caring,		feeding,		health		care		programming,		

cleaning,		mating		management,		pregnancy		and		parturition,		

problems		and		caring		in		patient
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 1801  504 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการฟาร์ม 2(0-4-2)

  ปศุสัตว์

    Data  Anlysis  for  Livestock  Farm 

  Management  

	 			 การจัดการฟาร ์มและประสิทธิภาพฟาร ์มปศุสัตว	์	 

การวางแผนจัดเก็บข้อมูลของฟาร์ม		การจัดการข้อมูลดิบเพื่อใช้วิเคราะห์

ทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 	 ฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุง

สุขภาพฝูงปศุสัตว์และแก้ไขปัญหาฟาร์ม		

	 			 Farm	 	management	 	 and	 	 livestock	 	 farming 

efficiency,		planning		for		data		collection,		raw		data		processing		

for	 	 statistical	 	analysis	 	and	 	computer	 	 software	 	programs,		

database	 	 approaches	 	 to	 	 improve	 	herd	 	health	 	 and	 	 farm		 

solving		problem		

 1801  505 การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

    Application  of  Vetererinary  Anatomy  

	 			 กายวิภาคศาสตร์ของสตัว์		การประยกุต์ใช้กายวภิาคศาสตร์

ของสัตว์ทางสัตวแพทย์		ได้แก่		ด้านอายุรกรรม		ศัลยกรรม		รังสีวินิจฉัย		

การชันสูตรโรคและโรคที่มีความผิดปกติมาแต่ก�าเนิด

	 			 Anatomy	 	 of	 	 animals,	 	 application	 	 of	 	 animal		

anatomy		in		veterinary		medicine		including		medicine,		surgery,		

diagnosis,		imaging,		necropsy		and		congenital		disorders

 1801  506 เวชศาสตร์ฟื้นฟูขั้นพื้นฐานในสุนัข 2(1-3-2)

    Basic  of  Canine  Rehabilitation  

	 			 ความรูพ้ืน้ฐานด้านการตรวจ		การประเมิน		และการวางแผน

ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุนัข	 	และการประยุกต์ส�าหรับรักษาโรคข้อ	 	กระดูก

และระบบประสาท

	 	 Fundamental	 	 knowledge	 	 of	 	 examination,		 

evaluation,	 	 canine	 	 rehabilitation	 	 plan,	 	 application	 	 for 

treatment		diseases		and		disorders		of		joint,		bone		and		nervous		

system		

 1801  507 พันธุศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  และเทคนิคทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

  ขั้นพื้นฐาน

    General Veterinary Genetics  

  and Basic Molecular Genetic Techniques

	 			 หลักการพันธุศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์	 	 รูปแบบของ

การกลายพนัธุ	์	เทคนคิพืน้ฐานในการตรวจและวเิคราะห์ความแปรผนัทาง

พันธุกรรม		พันธวุศิวกรรมในสตัว์และจรยิธรรม		และโรคทีส่มัพนัธ์กบัการ

แปรผันทางพันธุกรรมในสัตว์			

	 			 Principles	 	 of	 	 veterinary	 	 genetics,	 	 types	 	 of		

variations,		basic		genetic		variation		detection		techniques		and		

analysis,		genetic		engineering		in		animals		and		ethical		issue,		

and		disease		associated		with		genetic		variation		in		the		animals

 1801  508 การศึกษาจากปัญหาทางคลินิก 2(2-0-4) 

  ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

    Clinical  Problem  Oriented  Approach

  in  One  Health  

	 			 การศกึษาปัญหาจากกรณีศกึษาทางสตัวแพทย์สาธารณสขุ

ในแนวทางสขุภาพหนึเ่ดยีว		ด้วยการประยกุต์ใช้ความรู้ทางคลนิกิเพือ่การ

วินิจฉัย	 	 การรักษา	 	การควบคุมและการป้องกันโรค	 	การสอบสวนโรค

ตดิต่อระหว่างสตัว์และคน		การเฝ้าระวงัโรค		การประสานงานระหว่างหน่วย

งานสุขภาพคน		สุขภาพสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

	 			 Study	 	 based	 	 on	 	 case-oriented	 	 approach	 	 in		

veterinary		public		health		problem		under		one		health		concept,		

application	 	 of	 	 clinical	 	 knowledge	 	 in	 	 order	 	 to	 	 diagnose,		 

treatment,		control		and		prevention,		zoonoses		investigation,		

surveillance,		collaboration		of		human		health,		animal		health		

and		involving		organizations

 1801  509 อนามัยสิ่งแวดล้อมทางสัตวแพทย์ 2(2-0-4)

  Environmental  Health  in  Veterinary  

  Medicine  

	 	 สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม		พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม		การจัดการ

สิ่งแวดล้อมและการบ�าบัดของเสียจากโรงพยาบาลสัตว์	 	 จากฟาร์มเลี้ยง

สตัว์และกระบวนการผลติผลติภณัฑ์จากสตัว์		การจดัการสิง่แวดล้อมและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน		อาชีวอนามัยทางสัตวแพทย์		

	 	 Environmental		hygiene.	Environmental	toxicology.		

Environmental	 	 management	 	 and	 	 waste	 	management 

from		animal		hospital,		farm		and		animal		product		processing.		

Environmental		management		and		sustainable		development,		

Occupational		Health		in		Veterinary		Medicine

 1801  510 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์   2(2-0-4) 

  Animal  Hospital  Business  Management  

	 			 การจัดการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง	 	 โครงสร้าง	 	 การวาง

แนวทางและแนวคิดในการจัดตั้ง		อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์		การให้บริการ

ด้านคลินิกเฉพาะทาง	 	 กฎหมายที่เก่ียวข้อง	 	 การบูรณาการความรู้ทาง

สัตวแพทย์เพื่อพัฒนาธุรกิจและการลงทุน	 	 รวมถึงการวางแผนและ

วิเคราะห์รายรับ		รายจ่าย		และจุดคุ้มทุนในเชิงธุรกิจทางสัตวแพทย์



37

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 			 Companion	 	 animal	 	 hospital	 	 management,		 

structure,	 	 guidelines	 	 and	 	 concepts	 	 of	 	 establishment,		 

equipments		and		products,		special		clinical		service,		related		

laws,	 	 integration	 	 of	 	 veterinary	 	 knowledge	 	 for	 	 business		 

development	 	 and	 	 investment,	 	 planning	 	 and	 	 analysis	 	 of		

veterinary		business		income		and		expenditures

 1801  601 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านม้า 3(0-6-3)

    Special  Clinical  Practice  in  Horses

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 561 คลินิกปฏิบัติด้านม้า

 Prerequisite   : 1801 561 Clinical Practice  in  

Horses

	 			 การประยุกต์ใช ้ความรู ้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในม้าทาง

สัตวแพทย์	 	 ประกอบด้วยการซักประวัติ	 	 การเข้าหา	 	 การตรวจร่างกาย		 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เหมาะสม	 	การวินิจฉัย

แยกโรค	 	 การรักษาและการพยากรณ์โรค	 	 การป้องกันโรคแทรกซ้อน		 

การฟื้นฟูสภาพ	การติดตามการรักษาและการส่งต่อ	 	การให้ค�าแนะน�าแก่

เจ้าของสัตว์

	 			 Applications		of		knowledge		and		skills		in		equine		

including	 	 history	 	 taking,	 	 animal	 	 approaching,	 	 clinical 

examinations,	 	 laboratory	 	 examinations	 	 and	 	 special		 

investigations,		differential		diagnosis,		treatment		and	prognosis,		

prevention		of		complications,		rehabilitation,		treatment		follow		

up		and		referring,		client		counseling

 1801  602 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(0-6-3)

    Special  Clinical  Practice  in  Ruminant

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  562 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์

เคี้ยวเอื้อง  

 Prerequisite   : 1801 562 Clinical Practice in 

Ruminant

	 			 การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางคลินิกในสัตว์เคี้ยว

เอื้อง		ประกอบด้วย		การซักประวัติ		การเข้าหาสัตว์		การตรวจวินิจฉัยทาง

คลินิก	 	 การรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรม	 	 ศัลยกรรม	 	 และ

สตูกิรรม		วเิคราะห์และแก้ปัญหาทีเ่กิดในฟาร์ม		การให้ค�าแนะน�ากับเจ้าของ

สัตว์		

	 			 Applications	 	of	 	knowledge	 	and	 	clinical	 	 skill		

practice	 	 in	 	 ruminants	 	 including	 	 history	 	 taking,	 	 animal		 

approaching,		clinical		examination,		treatment		and		prevention		

in	 	medicine,	 	 surgery	 	 and	 	 obstetrics,	 	 farm	 	 analysis	 	 and		

problem		solving,		client		counseling

 1801  603 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสุกร 3(0-6-3)

    Special  Clinical  Practice  in  Swine

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 563 คลินิกปฏิบัติด้านสุกร

 Prerequisite   : 1801 563 Clinical Practice  in  

Swine

	 			 การประยกุต์ใช้ทกัษะทางคลนิกิทางอายุรกรรม		ศลัยกรรม		

ระบบสืบพันธุ์	 	พยาธิชันสูตร	 	และ	 	อื่น	 	ๆ	 	ที่เกี่ยวข้องในสุกร	 	รวมถึง 

การสื่อสารกับเจ้าของสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 			 Application	 	of	 	clinical	 	practice	 	 in	 	medicine,		

surgery,		reproduction,		necropsy		and		related		skills		in		swine.		

Client		communication		with		pig		owners		and		relevant		figures		

 1801  604 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์ปีก 3(0-6-3)

    Special  Clinical  Practice  in  Poultry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801  564  คลนิกิปฏบิตัด้ิานสตัว์

ปีก

 Prerequisite   : 1801 564 Clinical Practice  in  

Poultry

	 			 การประยุกต์ใช้ทักษะทางคลินิก	 ประกอบด้วย	 การซัก

ประวัติ		การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก		การรักษาและการป้องกันโรคในสัตว์

ปีก	

	 			 Applications		of		clinical		skill		practice		including		

history	 	 taking,	 	 clinical	 	 examination,	 	 treatments	 	 and		 

prevention		in		poultry

 1801  605 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์น�้า 3(0-6-3)

    Special  Clinical  Practice  

  in  Aquatic  Animals

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 565 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์

น�้า

 Prerequisite   :  1801 565 Clinical Practice  in  

Aquatic Animals

	 			 การประยกุต์ใช้ทักษะทางคลนิกิในการซกัประวัติ		การตรวจ

วินิจฉัยทางคลินิก	การรักษา	การป้องกันโรคในสัตว์น�้า	 	การจัดการและ

ตรวจคุณภาพน�้า

	 			 Applications		of		clinical		skill		practice		including		

history	taking,	clinical	examination,	treatments	and	prevention		

in		aquatics,		water		quality		and		management
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 1801  606 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์ป่า 3(0-6-3)

  และสัตว์ต่างถิ่น

    Special  Clinical  Practice  in  Wildlife  

  and  Exotic  Animals

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 566 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์

ป่าและสัตว์ต่างถิ่น

 Prerequisite   : 1801 566 Clinical Practice in 

Wildlife and Exotic Animals

	 			 การประยุกต์ใช้ทักษะทางคลินิก	 	ประกอบด้วย	 	การซัก

ประวัติ	 	 การเข้าหาสัตว์	 	 การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก	 	 การรักษาและ 

การป้องกันโรคในสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถิ่น	

	 			 Applications		of		clinical		skill		practice		including		

history	 	 taking,	 	animal	 	approaching,	 	clinical	 	examination,		

treatments		and		prevention		in		wildlife		and		exotic		animals

 1801  607 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางด้านสัตว์เล็ก 3(0-6-3)

    Special Clinical practice in Small

  Animals

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1801 661 คลินิกปฏิบัติด ้าน

อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 

 Prerequisite : 1801 661 Clinical Practice  in  

Small  Animal  Medicine

	 			 การประยกุต์ทักษะทางคลนิกิ		ประกอบด้วย		การซกัประวัติ		

การเข้าหาสตัว์		การตรวจ		การวนิจิฉยัทางคลนิกิ		การรกัษาและการป้องกนั

โรคทางอายุรศาสตร์ในสัตว์เล็ก

			 	 Applications		of		clinical		skill		practice		including		

history	 	 taking,	 	animal	 	approaching,	 	clinical	 	examination,		

treatment		and		prevention		in		small		animal		medicine

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 	 ให้นสิติเลอืกลงทะเบยีนรายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม		จ�านวนไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

  0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและอนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา



ก-9

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence structures for daily-life communication; 

listening to basic conversations for main ideas; reading 

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar 

frequently found in different social situations; practice 

of listening and responding in various situations; reading 

for comprehension and writing short messages in 

response to texts

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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  English vocabulary and expressions found 

in global media and entertainment; basic English 

grammatical and sentence structures; English listening 

and pronunciation; basic techniques of reading for 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

co r respondence ;  Eng l i sh  fo r  c ross -cu l tu ra l 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various travel situations; basic reading techniques for 

comprehension; English listening and pronunciation for 

effective communication; English for cross-cultural 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

English vocabulary and expressions for 

academic presentation; English listening and 

pronunciation for effective communication; basic reading 

techniques for academic text comprehension; basic 

academic writing 

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชพีอิสระ

Approaches in developing specific Thai 

skills including listening, speaking, reading and writing 

Thai; integration of Thai skills for communicative 

competence enhancement and opportunities in career 

development in public and private organizations; 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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  Culture and communicative arts for 

happiness and pleasure creation in Thai social contexts; 

creativity and language play; applications for value and 

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  General characteristics of Chinese; Roman 

alphabets used to transcribe sounds of Chinese 

consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of 

Chinese alphabets; greetings; introducing; counting; 

time; classroom activity; studying; places in university; 

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation necessary in daily life; learning of culture 

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Vietnamese vocabulary and language use 

in daily-life communication; learning of culture and 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Laos vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 
and ethics

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  Definition, importance, and concepts of 
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen 

identities; privacy management; critical thinking; screen 

time management; cyberbullying management; digital 

footprints; cybersecurity management; digital empathy; 

information, media, and digital skills and literacies; 

searching and usage; innovation creation; identity and 

quality of life; technology learning; digital citizens’ use 

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษา
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 Definition of data analytics; importance of 
data analytics; types of data; basic data analytics; data 
analytical tool usability; data presentation using graphs; 
data analytics evaluation; case studies

 0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล
  Definition of digital media; types of content 
and digital media; principles and approaches in content 
design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of 
digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 Science and innovations for mega trends; 
smart life development; digital lifestyle and technology; 
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for 
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

Electrical system; communication; use of 
energy-saving electrical devices; use and care of 
computers; use and maintenance of motorcycles, 
cars and agricultural machinery; fundamentals of 
construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste 
management; safety at work

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
  Definition, scope and meaning of global 
health; risk and problems of international populations; 
inequality in social and economic behavior; medical and 
public health system; effects of natural resource 
limitations; borderless globe; disease epidemics from 
national to international levels; digital-age lifestyle 
diseases; disease prevention innovations and 
technology; health promotion in areas of public health; 
context-specific collaborations of medicine, health 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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  Concepts, definition and importance of 

health literacy in health management, health promotion 

and illness prevention; sex education; first aid care and 

basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and 

tobacco consumption; perception of health information; 

judgment in decision making regarding health; 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  Concepts of holistic health promotion; 

hygienic and disease prevention; basic health care and 

disease prevention in different age groups; basic mental 

health evaluation and management; relationships, love, 

preparation for family establishment and family planning; 

laws involving sexual abuse; health care under the 

principles of Thai traditional medicine; sufficient 

economy and Thai’s life style; health insurance rights 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  Physical and mental changes at different 

stages of life; illnesses; food; activities; physical and 

mental health care, and first aid care for people of 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

Nutrition; food selection; popular food; 

dietary control for weight loss; principles and importance 

of health and physical fitness; doing exercise and playing 

sports for health and beauty; exercise planning and 

evaluation; promoting positive attitudes towards doing 

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

มีวิจารณญาณ

General principles of drug use; use of 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms and common diseases; facts on popular dietary 

supplements, cosmetics and other health products; 

choosing drugs and health products with discretion
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 0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  Concepts of inter-professional education; 

principles of family medicine; house design and 

landscape development; environmental management for 

communities; one health; transmitted diseases from 

animals to humans; communicating with patients; 

community visits; local medicine and herbs; holistic 

community health promotion planning; media creation 

and ethics in media creation; safety in use of household 

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  Definition, importance, and components of 

the 21st century life skills; thinking and decision making 

skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 

emotional quotient; l i fe skil l  development for 

interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 

positioning oneself in a romantic relationship; spouse 

selection; resilience quotient; facing and coping with 

disappointments; constructive life problem-solving 

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

Concepts and importance of personality; 
factors influencing personality; personality improvement 
for enhancing positive image; other skil ls for 
self-development and career success including general 
social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective 
interpersonal relations

 0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร สารพิษ การจลาจล
  Knowledge of disasters; impacts of disasters 
on health and environment; global warming; climate 
change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins 
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Situat ions,  causes and ef fects  of 
environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution management; 
sustainable solutions to environmental problems; 

environmental-friendly lifestyles and communities 
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 0042 012  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for 

ventilation and temperature for ergonomics; life quality 

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู  เบื้องต นเ ก่ียวกับกัญชา 

กฎหมายที่ เกี่ยวข อง สายพันธุ กัญชา การขยายพันธุ และ

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย นวัตกรรมกัญชา 

  History and knowledge of cannabis; 

relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation, 

breeding, planning and care; extraction of cannabinoid 

oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis 

of cannabis related compound and contaminant; 

applications in cannabinoid medicine; cannabis 

innovation

 0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  Benefits of companion animal and livestock; 

classification of companion animal and livestock; pet and 

livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 

management of companion animal and livestock; health 

care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and 

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

Conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; large-scale 

problem-solving; using creativity and different 

perspectives to construct problem-solving methods; 

method testing and redefining; developing innovations 

to address users’ needs and problematic situations; user 

experience design 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

A study of models and methods of 

creativity and creativity management through which the 

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  Business data; types of investment; finance 
theories related to investment; risk management; 
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating 
rate of return; presenting business data; data analysis 
for decision making

 0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  Innovation and creativity; creative economy;
idea evaluation process; trends; startups; business 
opportunities; translating ideas to products and services; 
writing business plans; analyzing business possibilities 

 0043 005  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship and social problems; 
adding value to social entrepreneurship; principles of 
social entrepreneurship; business process management 
for social change and social capital construction with 
priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim 

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

Introduction to business and online 

business; business opportunities; sales content creation; 

revenue generation models; marketing; auction; trading 

and online business laws and ethics

 0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

Pitching business ideas to attract 

interested customers or investors; showcasing 

a company’s capabilities and expertise; types of 

communication; written and spoken communication; 

communication techniques for entrepreneurs; 

negotiations; persuasion; successful communication 

skills; personality development

 0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

Personal financial planning techniques; 

systematic financial planning; personal budgeting; 

personal financial planning; insurance; savings; 

property and securities investment; personal income 

tax; asset and liability management; financial planning 

for retirement
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 0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d 

communication technology in smart living; smart living 

infrastructure and platforms; standards of communication 

and networking system; internet of things; privacy and 

data security; case studies of the application of 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes; safe food production; smart farming for food 

production from plants and animals; current trends in 

food product development; technologies in food 

processing and preservation; innovation in food 

packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice 

(GMP), biotechnology innovation in food production

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Definit ion and importance of  the 

University’s mission; roles of the University in serving 

communities; collaborations with communities and 

stakeholders; community-based learning with the 

integration of diverse disciplines to strengthen 

communities; development of public-mindedness; 

applications of knowledge for community service in 

accordance with Mahasarakham University’s philosophy 

and identity

 0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

Leadership; leaders in the disruption era; 

the characteristics and roles of leadership for change; 

the roles of team leader; building an effective team; 

personality; leadership techniques; creating team pride 

and building team spirit; conflict management; 

team-based problem-solving and decision-making 



ก-19

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  Definition and meaning of citizenship; 

characteristics of citizenship; promoting an awareness 

of current issues at the local and national levels; 

promoting public-mindedness; understanding of plural 

culture and society; citizenship with an orientation 

towards well-being; capabilities in seeking peaceful 

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

สิทธิมนุษยชน

  General  knowledge of  laws;  legal 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and freedom; justice; rights in criminal proceedings; 

rights in civil proceedings; rights in administrative 

proceedings; claiming rights in an effort to denounce 

injustice and denied compensation; consumer’s rights; 

disability rights; rights of accident victims; human rights 

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  General knowledge of laws and law 

enforcement; laws related to daily life; relevant laws for 

employment such as laws related to civil servants, labor 

and social security laws, business laws, tax laws, 

information technology laws, and intellectual property 

laws

 0044 006  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His 

Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the 

sufficiency economy; New Theory Agriculture; 

sustainable development goals; application of the King’s 

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม



ก-20

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

  Definition and development of beliefs and 

religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 

religious and belief diversity; understanding of self and 

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  Human brain and human learning; physical, 

mental and cognitive development; the understanding 

of self and others through contemplative education and 

dialogue; transformative learning ; being able to set life 

goals; practicing holistic thinking for peaceful 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness; concentration; the meaning 

of mind power; the benefits of meditation in daily life; 

the relationship of mindfulness, concentration and 

wisdom; emotional management; mindful listening; 

meditation and world peace 

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f 

environmental volunteerism; understanding the 

principles of environmental volunteerism; creating 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in the community; service activities, volunteerism; 

volunteering with the community; promoting 

environmental volunteerism 

5.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing Arts; skills and process of Fine and Applied 

Arts creation and innovation in the 21st century; 

integrating learning with the application of Thai and 

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 Introduction to regional music and 

performing art; definition, importance, background, 

development and types of music and Isan performing 

arts; culture of clothing; biography of most outstanding 

artists; commercialization of entertainment business 



ก-21

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

 0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  Definition, condition and types of wisdom; 

wisdom and its relationships with beliefs, culture and 

Isan traditions; environment and natural resources in the 

community; application of knowledge of science and 

technology embedded in local wisdom in daily life 

 0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ ารงอยู  ของมนุษย ภายใต กระแส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social and cultural diversity; important 

characteristics of Eastern and Western cultures; humans 

and values and beauty in the midst of cultural diversity; 

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

Background, relationship, ethnicity; 

settlements in relation to geography; wisdom; art and 

culture; autobiography of local dignitaries; thought 

processes; co-identities among Mekong countries; 

regional development for cultural heritage; tourism 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

Isan in a globalized context; sociocultural 

groups; local wisdom; livelihood and cultural capital; 

a transition from classical to modern Isan; resource 

allocation; creative economy; cultural products and 

healthy Isan

 0045 008  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  History, importance and wisdom of food 

and local beverages; process and hygiene in the 

production; benefits and nutrients; innovation and 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

พระเครื่องในประเทศไทย

Principles, definition, history, development, 

and types of Thai Buddha amulets; preservation 

techniques; production methods; materials used to make 

amulets; amulet identifications and confirmation by us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

The origin and logic of the Eastern beliefs 

for living and trading; feng shui based on strategic 

locations; building orientation and location selection; 

space design for different areas of the house and 

workplace by considering good and bad power and the 

mixed methods; applications of design principles in 

daily life and work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 

and ethics

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; problem-solving; 

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving methods; method testing and redefining; 

developing innovations to address users’ needs and 

problematic situations; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




