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1. สําเร็จการศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
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หมายเหตุ : *สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน เทคนิคการสัตวแพทย สัตวศาสตร และสาขาทาง
วิทยาศาสตรที่ไดเรียนวิชากายวิภาคศาสตร
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หมายเลขโทรศัพท
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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
ก . วิชาเอก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
สัมมนา
2
หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
วิชาเอกบังคับ 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
ข . วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
36
หนวยกิต
รายวิชา
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 4
หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนา
2
หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01501597 สัมมนา
1,1
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
2
หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01501591 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
(Research Methodology in Veterinary Anatomical Science)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36
หนวยกิต
01501599 วิทยานิพนธ
1-36
(Thesis)
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
ก . วิชาเอก ไมนอยกวา
24
หนวยกิต
สัมมนา
2
หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
9
หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
13
หนวยกิต
ข . วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12
รายวิชา
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา
24
- สัมมนา
2
01501597 สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ
9
01501512 มหกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบทางสัตวแพทย I
(Comparative Veterinary Gross Anatomy I)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
1,1
หนวยกิต
3(2-3-6)

01501522 วิทยาศาสตรของเซลลและโมเลกุล
2(2-0-4)
(Cell and Molecular Science)
01501523 จุลกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทยของเซลลและเนื้อเยื่อ
2(1-3-4)
(Veterinary Microanatomy of Cell and Tissue Structure)
01501591 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
(Research Methodology in Veterinary Anatomical Science)
- วิชาเอกเลือก
13
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 13 หนวย
กิต และ/หรือ เลือกเรียนวิชาในภาควิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีเลขรหัสสามตัวหลัง ตั้งแต 500 ขึ้นไป
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําภาควิชา
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
01501513 มหกายวิภาคเปรียบเทียบทางสัตวแพทย II
2(1-3-4)
(Comparative Veterinary Gross Anatomy II)
01501524 จุลกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทยของอวัยวะในรางกาย 3(2-3-6)
(Veterinary Microanatomy of Organs in the Body)
01501531 การเจริญกอนคลอดของตัวออนสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
(Prenatal Development of Conceptus in Domestic Animals)
01501532 ชีววิทยาของเซลลตนกําเนิด
3(3-0-6)
(Stem Cell Biology)
01501542 ประสาทกายวิภาคศาสตรของสัตวทดลอง
3(2-3-6)
(Neuroanatomy of Experimantal Animals)
01501592 เทคนิควิจัยมหกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย
3(1-6-5)
(Research Techniques in Gross Veterinary Anatomy)
01501593 เทคนิควิจัยวิทยาศาสตรจุลกายวิภาคทางสัตวแพทย
3(1-6-5)
(Research Techniques in Veterinary Microanatomical Science)
01501594 เทคนิคการวิจัยเซลล
3(1-6-5)
(Cell Research Techniques)
01501596 เรื่องเฉพาะทางในวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย
1-3
(Selected Topics in Veterinary Anatomical Science)
01501598 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
01501599 วิทยานิพนธ
1-12
(Thesis)

คําอธิบายรายวิชา
01501512

มหกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบทางสัตวแพทย I
3(2-3-6)
(Comparative Veterinary Gross Anatomy I)
มหกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของอวัยวะทุกระบบในสุนัขและสัตวทดลอง
Comparative gross anatomy of all systems in dog and experimental animals.

01501513

มหกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบทางสัตวแพทย II
2(1-3-4)
(Comparative Veterinary Gross Anatomy II)
วิชาพื้นฐาน: 01501512
มหกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของอวัยวะในระบบสูบฉีดโลหิต ระบบหายใจ
ระบบ ยอยอาหาร และ ระบบขับถายและสืบพันธุ ในสุกร โค และมา
Comparative gross anatomy of cardiovascular system, respiratory system,
digestive system and urogenital systems in porcine, bovine and equine.

01501522

วิทยาศาสตรของเซลลและโมเลกุล
2(2-0-4)
(Cell and Molecular Science)
ลักษณะโครงสรางและหนาที่ของออรกาเนล การเพิดีเ่มอ็นเอ การแสดงออกของยีน
การสรางโปรตีน วงจรของเซลล การเคลื่อนของเซลล การสงสัญญาณในเซลล
Structures and functions of organelles, DNA duplication, gene expression, protein
synthesis, cell cycle, cell migration, cell signaling

01501523

จุลกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทยของเซลลและเนื้อเยื่อ
2(1-3-4)
(Veterinary Microanatomy of Cell and Tissue)
องคประกอบของเซลลยูคาริโอท สัณฐานระดับจุลภาคขององคประกอบของเซลลที่
เห็นจากกลองจุลทรรศนธรรมดา และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน สัณฐานวิทยาและ
การทําหนาที่ขององคประกอบภายในเซลล โครงสรางระดับจุลภาคของเนื้อเยื่อ
พื้นฐานในสัตวชั้นสูง ความสัมพันธเชิงหนาที่ของโครงสรางเนื้อเยื่อ
Components of eukaryotic cells, microscopic morphology of cell components
under light and electron microscopes, morphology and functions of
intracellular components, microscopic structure of basic tissues in higher
animals, functional correlation of tissue structures.

01501524

จุลกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทยของอวัยวะในรางกาย
3(2-3-6)
(Veterinary Microanatomy of Organs in the Body)
วิชาพื้นฐาน: 01501523
สัณฐานระดับจุลภาคขององคประกอบและโครงสรางอวัยวะในระบบตางๆ ของ
รางกายสัตวชั้นสูงที่เห็นจากกลองจุลทรรศน
ธรรมดา และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน ความสัมพันธเชิงหนาที่ขององคประกอบและโครงสรางอวัยวะ

Microscopic morphology of components and structures of organs in various
systems of higher animal body under light and electron microscopes, functional
correlation of components and structures in organs.
01501531

การเจริญกอนคลอดของตัวออนสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
(Prenatal Development of Conceptus in Domestic Animals)
พื้นฐานดานการเจริญกอนคลอดของตัวออน การสรางอวัยวะจากเนื้อเยื่อตนกําเนิด
Basis of prenatal development, organogenesis from germ layers.

01501532

ชีววิทยาของเซลลตนกําเนิด
3(3-0-6)
(Stem cell Biology)
วิชาพื้นฐาน: 01501522
ชีววิทยาของเซลลตนกําเนิด ลักษณะ การจําแนก การแยกเก็บและการเลี้ยงเซลลตน
กําเนิดจากเอมบริโอและเซลลตนกําเนิดแบบมีเซนไคม การเคลื่อนที่ของเซลลตน
กําเนิด การเหนี่ยวนําใหเกิดเซลลตนกําเนิด การนําเซลลตนกําเนิดใชในการรักษา
Biology of stem cells, characteristics, characterization, isolation and cultures
of embryonic stem cells and mesenchymal stem cell, stem cell migration,
induction of pluripotent stem cells, therapeutic aspects of stem cell.

01501542

ประสาทกายวิภาคศาสตรของสัตวทดลอง
3(2-3-6)
(Neuroanatomy of Experimental Animals)
วิชาพื้นฐาน: 01501512, 01501523
ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร และจุลกายวิภาคศาสตรของระบบประสาทใน
สัตวทดลองประเภท สุนัข หนู และ กระตาย
Gross anatomical and microscopic morphology of nervous system in canine,
mouse, rat and rabbit.

01501591

วิธีวิจัยวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
(Research Methodology in Veterinary Anatomical Science)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย การวิเคราะหปญหา
เพื่อกําหนดหัวของานวิจัย การรวบรวบขอมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกําหนด
ตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํา
รายงานเพื่อการเสนอในการประชุม
Principles and research methods in Veterinary Anatomical Science, problem
analysis for research topic identification, data collection for research planning,
interpretation and discussion of research result; report writing for presentation
and publication.

01501592

เทคนิควิจัยมหกายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย
3(1-6-5)
(Research Techniques in Veterinary Gross Anatomy)
วิชาพื้นฐาน: 01501512
เทคนิคทางมหกายวิภาคศาสตรในการเตรียมซากสัตวทดลอง กระดูก อวัยวะตางๆ
เพื่อใชในการวิจัย และเปนอุปกรณชวยสอน
Gross anatomical techniques for animal carcass, bone and organ
preparation for research and teaching aids.

01501593

เทคนิควิจัยวิทยาศาสตรจุลกายวิภาคทางสัตวแพทย
3(1-6-5)
(Research Techniques in Veterinary Microanatomical Science)
วิชาพื้นฐาน: 01501523
หลักการเตรียมเนื้อเยื่อจากสัตวชั้นสูงเพื่อศึกษาทางวิทยาศาสตรจุลกายวิภาค
เกณฑวิธีและสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรจุลกายวิภาค เทคนิค
การเตรียมเนื้อเยื่อสําหรับกลองจุลทรรศน ธรรมดา เทคนิคการสเมียร เทคนิค
พาราฟน เทคนิคตัดแบบเยือกแข็ง เทคนิคทางอิมมูโนฮีสโตเคมิสตรีย และเทคนิค
การยอมสีเนื้อเยื่อ เทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อสําหรับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนทั้ง
แบบสองกราดและสองผาน
Principles of higher animal tissue preparation for Microanatomical Science
studies, protocols and chemical reagents in Microanatomical Science
laboratory, tissue preparation techniques for light microscope, smear technique,
paraffin technique, frozen section technique, immunohistochemical technique
and tissue staining technique, tissue preparation techniques for scanning
electron microscope and transmission electron microscope.

01501594

เทคนิคการวิจัยเซลล
3(1-6-5)
(Cell Research Techniques)
วิชาพื้นฐาน: 01501522
เทคนิคการวิจัยเซลล การแยกเซลล การเลี้ยงเซลล การเก็บรักษาเซลล การยึดติดของ
เซลล การเคลื่อนที่ของเซลล การเพิ่มจํานวนเซลล การตายของเซลล ลักษณะของเซลล
Techniques in cell researches, cell isolation, cell culture, cell preservation, cell
adhesion, cell migration, cell proliferation, cell death, cell morphology.

01501596

เรื่องเฉพาะทางในวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทย
1-3
(Selected Topics in Veterinary Anatomical Science)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทยในระดับปริญญาโท หัวขอ
เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in Veterinary Anatomical Science at the master’s degree
level. Topics are subject to change each semester.

01501597

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทาง วิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตว
แพทยในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in Veterinary
Anatomical Science at the master’s degree level.

01501598

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรกายวิภาคทางสัตวแพทยในระดับปริญญาโท
แลวเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in Veterinary Anatomical Science at the master’s
degree level and compile into a written report.

01501599

วิทยานิพนธ
1-36
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

