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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๓๓๓ ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSPA 333  Veterinary Parasitology  

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๕ (๓-๖-๘)       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.  ปฏิบัติ ๖ ชม. เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๘ ชม. /สัปดาห์) 
    
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๔.๑.๑ ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ (CJ) ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๕๓๕ E-mail: charoonluk.jir@mahidol.edu 
 ๔.๑.๒ ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์  สังข์ประดิษฐ์ (SS) ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๕๒๕  E-mail: sivapong.sun@mahidol.edu 
 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        
 ๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ.ธนศักดิ์   ช่างบรรจง (TC) ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๒๐๑ E-mail: tanasak.cha@mahidol.edu 

  ๔.๒.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ (CJ) ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๕๓๕ E-mail: charoonluk.jir@mahidol.edu 
 ๔.๒.๓ ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์  สังข์ประดิษฐ์ (SS) ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๕๒๕ E-mail: sivapong.sun@mahidol.edu 
 ๔.๒.๔ นายธนกร  ระวังชื่อ (TR) หน่วยงาน ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๘๐๓ E-mail: bank_k09@yahoo.com 

๔.๒.๕ นายทิฑเวท   เวฬุวนารักษ์ (TW)  หน่วยงาน ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและ
สัตว์อพยพ โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๒๐๑ E-mail: thekhawet.wel@mahidol.edu 

๔.๒.๖ นางสาวอรุณี แจ้งแสงทอง (AJ) ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๐๙๓๓ ต่อ ๑๖๐๑ E-mail: arunee.jan@mahidol.edu 

       
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
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    ๒  

 

 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
      วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต 
        
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี    
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดจำแนก สัณฐานวิทยา วงชีวิต พยาธิสภาพ  

และระบาดวิทยา ของสัตว์ขาปล้อง โปรโตซัว และหนอนพยาธิทางการสัตวแพทย์ เพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยปรสิตในสัตว์ 
รวมถึงการรักษา ป้องกันและควบคุมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
       เมื่อนักศึกษาสำเร็จการเรยีนในรายวชิา จะมีคุณสมบัติ ดงันี้ 

๒.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดจำแนก สัณฐานวิทยา วงชีวิตของปรสิตในปศุสัตว์ (สัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร 
สัตว์ปีก) และสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว ม้า) ได้แก่ สัตว์ขาปล้อง โปรโตซัว และหนอนพยาธิ ตลอดจนพยาธิสภาพ รวมถึง
ระบาดวิทยา อย่างถูกต้อง 

๒.๑.๒ มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปรสิตหนอนพยาธิ ที่มีความสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดย
แบ่งตามชนิดสัตว์ (Host orientation) และตามระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 
หมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง นัยน์ตา และสืบพันธุ์  

๒.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับชนิดโปรโตซัว ตามระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน
หายใจ หมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และสืบพันธุ์ ที่มีความสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง  

๒.๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับชนิดสัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการสัตวแพทย์ และเป็นพาหะนำโรคในปศุสัตว์
และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง  

๒.๑.๕ มีทักษะในการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างอุจจาระ เลือด เนื้อเยื่อ และสิ่งขับถ่าย
อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑. CLO1 อธิบายชนิด สัณฐานวิทยา วงชีวิตของปรสิตในปศุสัตว์ (สัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร สัตว์ปีก) และสัตว์เลี้ยง 

(สุนัข แมว ม้า) ได้แก่ สัตว์ขาปล้อง โปรโตซัว และหนอนพยาธิ ตลอดจนพยาธิสภาพ รวมถึงระบาดวิทยา อย่างถูกต้อง 
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    ๓  

 

 

๒. CLO2 อธิบายชนิดปรสิตหนอนพยาธิ ที่มีความสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยแบ่งตามชนิด
สัตว์ (Host orientation) และตามระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หมุนเวียนโลหิต 
กล้ามเนื้อ ผิวหนัง นัยน์ตา และสืบพันธุ์  

๓. CLO3 อธิบายชนิดโปรโตซัว ตามระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 
หมนุเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และสืบพันธุ์ ที่มีความสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง  

๔. CLO4 อธิบายชนิดสัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการสัตวแพทย์ และเป็นพาหะนำโรคในปศุสัตว์และสัตว์
เลี้ยง อย่างถูกต้อง  

๕. CLO5 ปฏิบัติการตรวจวินจิฉัยในห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างอุจจาระ เลือด เนื้อเยื่อ และสิ่งขับถ่ายอ่ืนๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

                        
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) การจัดจำแนก สัณฐานวิทยา วงชีวิต พยาธิสภาพ และระบาดวิทยา ของสัตว์ขาปล้อง โปรโตซัว และ
หนอนพยาธิทางการสัตวแพทย์ เพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัยปรสิตในสัตว์ รวมถึงการรักษา ป้องกันและควบคุม 
(ภาษาอังกฤษ) Classification, morphology, life cycle, pathogenesis and epidemiology of arthropods,     
protozoa and helminths in veterinary science; for diagnosis of the animal parasites, treatment; pre-
vention and control 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ๙๐ ๑๒๐ 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
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    ๔  

 

 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายชนิด สัณฐานวิทยา วงชีวิตของปรสิตในปศุสัตว์ (สัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร สัตว์ปีก) และสัตว์

เลี้ยง (สุนัข แมว ม้า) ได้แก่ สัตว์ขาปล้อง โปรโตซัว และหนอนพยาธิ ตลอดจนพยาธิสภาพ รวมถึง
ระบาดวิทยา อย่างถูกต้อง 

๒. CLO2 อธิบายชนิดปรสิตหนอนพยาธิ ที่มีความสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยแบ่งตาม
ชนิดสัตว์ (Host orientation) และตามระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน
หายใจ หมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง นัยน์ตา และสืบพันธุ์  

๓. CLO3 อธิบายชนิดโปรโตซัว ตามระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 
หมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และสืบพันธุ์ ที่มีความสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง  

๔. CLO4 อธิบายชนิดสัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการสัตวแพทย์ และเป็นพาหะนำโรคในปศุสัตว์และสัตว์
เลี้ยง อย่างถูกต้อง  

๕. CLO5 ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างอุจจาระ เลือด เนื้อเยื่อ และสิ่งขับถ่ายอ่ืนๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
ของรายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/ สาธิต สอบข้อเขียน (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) 

 CLO2 บรรยาย/ สาธิต/มอบหมายงานกลุ่ม 
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ)/

ผลงานกลุ่ม นำเสนอ 

 CLO3 บรรยาย/ สาธิต/มอบหมายงานกลุ่ม 
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ)/

ผลงานกลุ่ม นำเสนอ 

CLO4 บรรยาย/ สาธิต/มอบหมายงานกลุ่ม 
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ)/

ผลงานกลุ่ม นำเสนอ 
CLO5 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขียน (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) 
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    ๕  

 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึกปฏิบัต ิ

1 สัตว์ขาปล้องทางการสัตว
แพทย์  

๑๒    ๒๑ บรรยายและสาธิตโดยการตั้ง
กล้อง 

ธนศักดิ์ และ
คณะ 

2 1. สัตว์ขาปล้องทางการสตัว
แพทย์  
2. โปรโตซัวทางการสัตวแพทย ์

 
 

๙ 

๗ 
 

๑๔ 

ปฎิบัติการเตรียมสัตว์ขาปล้อง 
บรรยาย สาธิตโดยการตั้งกล้อง 
และปฏิบตัิการปรสิตในเลือด 

ธนศักดิ์ และ
คณะ 
จารุญลักษณ์และ
คณะ 

3 1. หนอนพยาธิทางการสัตว
แพทย์: พยาธิใบไม ้
2. การตรวจวินิจฉัยปรสิตขั้น
สูง 
3. สัมมนา I: สัตว์ขาปล้องและ
โปรโตซัว 

๖ 
 
 

๓ 

๖ 
 

 
๓ 

บรรยาย สาธิตโดยการตั้งกล้อง 
และสัมมนา 

จารุญลักษณ์และ
คณะ 

4 1. หนอนพยาธิทางการสัตว
แพทย์: พยาธิตัวตืด 
2. หนอนพยาธิทางการสัตว
แพทย์: พยาธิตัวกลม  

๖ 
 
 

๓ 

๗ 
 
 

๔ 

บรรยายและสาธิตโดยการตั้ง
กล้อง 

ศิวะพงษ์และ
คณะ 

5 1. หนอนพยาธิทางการสัตว
แพทย์: พยาธิตัวกลม 
2. สัมมนา II: พยาธิใบไม้และ
พยาธิตัวตืด 

๖ ๑๕ 
 
 

๓ 

บรรยาย สาธิตโดยการตั้งกล้อง 
สัมมนา และปฏบิัติการเตรียม
ตัวอย่างพยาธ ิ

ศิวะพงษ์และ
คณะ 

6 1. หนอนพยาธิทางการสัตว
แพทย์ 
2. สัมมนา III: พยาธิตัวกลม 

 ๗ 
 
 

๓ 

ปฏิบัติการตรวจอุจจาระและ
สัมมนา 

ศิวะพงษ์และ
คณะ 

                  รวม ๔๕ ๙๐   
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    ๖  

 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 
 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายชนิด สัณฐานวิทยา วงชีวิต
ของปรสิตในปศุสัตว์ (สัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร 
สัตว์ปีก) และสัตว์ เลี้ยง (สุนัข แมว ม้า) 
ได้ แ ก่  สั ต ว์ ข าป ล้ อ ง  โป ร โต ซั ว  แ ล ะ
หนอนพยาธิ ตลอดจนพยาธิสภาพ รวมถึง
ระบาดวิทยา อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
อัตนัย  ๑๒.๕ 

    ๒๒.๕ 

สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติการ): 
อัตนัย ๑๐.๐ 

CLO2 อธิบายชนิดปรสิตหนอนพยาธิ ที่มี
ค ว า ม ส ำ คั ญ ใ น 
ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยแบ่ง
ตามชนิดสัตว์ (Host orientation) และตาม
ระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดิน
อาหาร ทางเดินหายใจ หมุนเวียนโลหิต 
กล้ามเนื้อ ผิวหนัง นัยน์ตา และสืบพันธุ์ 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
อัตนัย  

๑๒.๕ 

๒๔.๐ สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติการ): 
อัตนัย 

๑๐.๐ 

ผลงานกลุ่ม นำเสนอ ๑.๕ 

CLO3 อธิบายชนิดโปรโตซัว ตามระบบของ
ร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร 
ทางเดินหายใจ หมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ 
ผิวหนัง และสืบพันธุ์ ที่มีความสำคัญในปศุ

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
อัตนัย 

๑๒.๕ ๒๒.๕ 
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    ๗  

 

 

สัตว์และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติการ): 
อัตนัย  

๑๐.๐ 

CLO4 อธิบายชนิดสัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญ
ทางการสัตวแพทย์ และเป็นพาหะนำโรคใน
ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
อัตนัย 

๑๒.๕ 

๒๔.๐ สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติการ): 
อัตนัย  

๑๐.๐ 

ผลงานกลุ่ม นำเสนอ ๑.๕ 

CLO5 ป ฏิ บั ติ ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างอุจจาระ เลือด 
เนื้อเยื่อ และสิ่งขับถ่ายอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม  
ความตั้งใจในห้องปฏิบัติการ 

๗.๐ ๗.๐ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม   โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว
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    ๘  

 

 

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการสืบ

ข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการต่อไป 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑. Zajac AM, Conboy GA. Veterinary Clinical Parasitology, 8th ed. Black well publishing: Iowa. 

2012. 
๒. Jacobs D, Fox M, Gibbons L, Hermosilla C. Principles of Veterinary Parasitology, 4th ed. 

Wiley- Blackwell 2015. 
๓. Taylor MA, Coop ED, Wall RL. Veterinary Parasitology, 4th ed. Wiley-Blackwell 2016. 
๔. Hendrrix CM, Robinson ED.  Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians. 5th ed. Mis-

souri: Mosby Elsevier 2016. 
๕. Guadalupe MC, Bowman DD. Atlas of Parasitological Diagnosis in dogs and cats (volume I: 

Endoparasites). 1st ed. Servet 2018. 
๖. Saari S, Näreaho A, Nikander S. Canine Parasites and Parasitic Diseases. 1st ed. Academic 

Press 2018. 
๗. Mullen G, Durden L. Medical and Veterinary Entomology. 3rd ed. Academic Press 2018. 
๘. Bowman DD. Georgis' Parasitology for Veterinarians (Georgis’ Parasitology for Veterinari-

ans), 11st ed. Saunders 2021. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials):  
- 
๓.  ทรัพยากรอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
- 
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    ๙  

 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน   และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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   ๑๐  

 

 

(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือกำหนด
ประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา ปรสิตวิทยาทางการสัตว
แพทย์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส333 R, P P  R     

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค 450 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายชนิด สัณฐานวิทยา วงชีวิตของ
ปรสิตในปศุสัตว์ (สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร สัตว์ปีก) 
และสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว ม้า) ได้แก่ สัตว์ขา
ปล้อง โปรโตซัว และหนอนพยาธิ ตลอดจน
พยาธิสภาพ รวมถึงระบาดวิทยา อย่างถูกต้อง 

๑.๒        

CLO2 อธิบายชนิดปรสิตหนอนพยาธิ ที่มี
ความสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่าง
ถูกต้อง โดยแบ่งตามชนิดสัตว์ (Host orienta-
tion) และตามระบบของร่างกายสัตว์ได้แก่ 
ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 
หมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง นัยน์ตา 
และสืบพันธุ์ 

๑.๒   ๔.๒     

CLO3 อธิบายชนิดโปรโตซัว ตามระบบของ ๑.๒   ๔.๒     
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   ๑๑  

 

 

ร่างกายสัตว์ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร 
ทางเดินหายใจ หมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ 
ผิวหนัง และสืบพันธุ์ ที่มีความสำคัญในปศุสัตว์
และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง 
CLO4 อธิบายชนิดสัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญ
ทางการสัตวแพทย์ และเป็นพาหะนำโรคในปศุ
สัตว์และสัตว์เลี้ยง อย่างถูกต้อง 

๑.๒   ๔.๒     

CLO5 ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยใน
ห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างอุจจาระ เลือด 
เนื้อเยื่อ และสิ่งขับถ่ายอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ ๒.๔       

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
 
 
 

PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๔ เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
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   ๑๒  

 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส ๓๓๓ 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
1 จ 9 ส.ค. 64 8.40-11.30 

 
 
 
12.40-16.30 
 

บรรยาย 
- บทนำกีฏวิทยาทางสัตวแพทย ์
- ลักษณะทั่วไปของสตัว์ขาข้อท่ีมคีวามสำคญัทางสัตวแพทย ์
- แมลงสาบ เรือด และมวนท่ีมีความสำคญัทางสัตวแพทย ์
ปฏิบัติการ 
- ลักษณะทั่วไปของแมลง 
- ลักษณะโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน 
- ส่วนปากของแมลงและชนิดปากของแมลง 

TC 
 
 
 
TC/SS/CJ/TW 

2. อ 10 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
12.40-16.30 

บรรยาย 
- แมลงมีปีกที่มีความสำคญัทางสตัวแพทย์ 
ปฎิบัติการ 
- แมลงสาบ เรือด และมวน 
- ริ้นดำ ริ้นน้ำเคม็ ริ้นฝอยทราย และยุง 

TC 
 
TC/SS/CJ/TW 

3. พ 11 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
12.40-16.30 

บรรยาย 
- เหาและหมัดที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย ์
ปฎิบัติการ 
- ระยะตัวเต็มวัยของเหลือบ แมลงวันบ้าน แมลงวันคอกสัตว์ แมลงวัน
เขาสัตว์ แมลงวันหลังลาย และแมลงวันหัวเขียว 
- ตัวอ่อนระยะต่าง ๆ ของแมลงวัน 

TC 
 
TC/SS/CJ/TW 

4. ศ 13 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
12.40-17.30 
 

บรรยาย 
- เห็บและไรทีม่ีความสำคัญทางสัตวแพทย์ 
ปฏิบัติการ 
- ลักษณะทั่วไปของเหากดัและเหาดูด 
- ชนิดของเหากัด 
-  ชนิดของเหาดูด  
-  ชนิดของหมัด 

TC 
 
TC/SS/CJ/TW 
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   ๑๓  

 

 

5 จ 16 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
 
 

ปฎิบัติการ 
- ศึกษาลักษณะทั่วไปของเห็บและชีพจักร 
- ชนิดของเห็บ 
- ศึกษาลักษณะทั่วไปของไรขี้เรื้อนและไรอื่น ๆ 
- ชนิดของไรขี้เรื้อนและไรอื่น ๆ 

TC/SS/CJ/TW 

6 อ 17 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
12.40-16.30 

 บรรยาย 
- บทนำท่ัวไปและโครงสรา้งของโปรโตซัว 
- Phylum Apicomplexa: Blood protozoa 
ปฎิบัติการ 
- โครงสร้างทั่วไปของโปรโตซัว 
Babesia spp., Hepatozoon canis, Theileria spp., Avian ma-
laria, Haemoproteus columbae, Leucocytozoon spp. 

CJ 
 
 
CJ/SS/TC/TW 

7 พ 18 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
12.40-16.30 
 

บรรยาย 
Phylum Apicomplexa: Tissue protozoa 
ปฎิบัติการ 
Eimeria spp., Isospora spp., Toxoplasma gondii, Sarcocystis 
spp. and Cryptosporidium spp. 

CJ 
 
 
CJ/SS/TC/TW 

8 พฤ 19 ส.ค. 64 9.40-12.30 
 
12.40-15.30 
 

บรรยาย 
Flagellate and ciliate protozoa, Entamoeba spp. 
ปฎิบัติการ 
Trypanosoma spp., Leishmania spp., Giardia duodenalis, 
Balantidium coli, Entamoeba spp. 

CJ 
 
CJ/SS/TC/TW 
 

9 ศ 20 ส.ค. 64 
 

8.40-11.30 
 
 
 
12.40-15.30 

บรรยาย 
- บทนำของพยาธิใบไม้  
- พยาธิใบไม้ที่สำคญัในสุนัขและแมว 
- พยาธิใบไม้ที่สำคญัในคน 
ปฎิบัติการ 
- โครงสร้างทัว่ไปของพยาธิใบไม ้
- พยาธิใบไม้ของสุนัขและแมว 
- พยาธิใบไม้ในเลือดในสำคญัในคน 

CJ 
 
 
 
CJ/SS/TC/TW 
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10 จ 23 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
 
 
12.40-15.30 

บรรยาย 
- พยาธิใบไม้ที่สำคญัในสตัว์เคี้ยวเอือ้ง 
- พยาธิใบไม้ที่สำคญัในสุกร 
- พยาธิใบไม้ของม้า 
- พยาธิใบไม้ที่สำคญัในสตัว์ปีก 
ปฎิบัติการ 
- พยาธิใบไม้ในสตัว์เคี้ยวเอื้อง 
- พยาธิใบไม้ในสุกร 
- พยาธิใบไม้ในสตัว์ปีก 

CJ 
 
 
 
 
CJ/SS/TC/TW 
 

11 อ 24 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
12.40-15.30 

บรรยาย 
การตรวจวินจิฉัยทางปรสติขั้นสูง 
สัมมนาครั้งท่ี 1 
- กีฏวิทยาวิทยา 
- โปรโตซัว 

CJ 
 
CJ/SS/TC/TW 

12 พ 25 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
 
12.40-15.30 
 

บรรยาย 
- บทนำท่ัวไปของพยาธิตัวตืด 
- พยาธิตัวตืดที่สำคญัในสุนัขและแมว 
ปฎิบัติการ 
- ลักษณะทั่วไปของพยาธิตัวตืด 
- พยาธิตัวตืดทีส่ำคัญในสุนัขและแมว 

SS 
 
 
SS/TR /CJ/TC/TW 
 
 

13 พฤ 26 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
 
12.40-16.30 
 

บรรยาย 
- พยาธิตัวตืดที่สำคญัในสตัว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์ปีก 
- พยาธิตัวตืดทีส่ำคัญในมา้  
- พยาธิตืดที่ติดต่อจากสัตว์สูค่น 
ปฎิบัติการ 
- พยาธิตัวตืดที่สำคญัในสตัว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์ปีก 
- พยาธิตัวตืดที่สำคญัในม้า 
- พยาธิตืดที่ติดต่อจากสัตว์สูค่น 

SS 
 
 
 
SS/TR /CJ/TC/TW 
 
 

14 ศ 27 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
 
12.40-16.30 

บรรยาย 
- บทนำท่ัวไปของหนอนพยาธิตัวกลม 
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในสตัว์ปีก 
ปฎิบัติการ 
- ลักษณะทั่วไปของหนอนพยาธิตัวกลม 

SS 
 
 
 
SS/TR/CJ/TC/TW 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ปรสิตวิทยาทางการสัตวแ์พทย์                                                 คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๓๓๓                                                                          ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๕  

 

 

15 จ 30 ส.ค. 64 8.40-11.30 
 
 
 
12.40-16.30 

บรรยาย 
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในสุนัขและแมว 
- พยาธิตัวกลมทีส่ำคัญในสุกร 
- การเก็บตัวอย่างอุจจาระ 
ปฎิบัติการ 
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในสตัว์ปีก 
- พยาธิตัวกลมในสุนัขและแมว 

SS 
 
 
 
SS/TR/CJ/TC/TW 

16 อ 31 ส.ค 64 8.40-11.30 
 
 
12.40-16.30 

บรรยาย 
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในสตัว์เคี้ยวเอื้อง  
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในม้า 
ปฎิบัติการ 
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในสุกร 
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในสตัว์เคี้ยวเอื้อง 
- พยาธิตัวกลมที่สำคัญในม้า 

SS 
 
 
SS/TR/CJ/TC/TW 

17 พ 1 ก.ย.64 8.40-11.30 
12.40-16.30 

ปฏิบัติการ 
- เตรียมตัวอย่างสตัว์ขาข้อ 

TC/SS//CJ/TW 

18 พฤ 2 ก.ย. 64 8.40-11.30 
12.40-16.30 

ปฏิบัติการ 
- ปรสิตในเลือด 

CJ/TC/SS/TW/AJ  

19 ศ 3 ก.ย. 64 8.40-11.30 
12.40-16.30 

ปฏิบัติการ 
- เตรียมตัวอย่างพยาธ ิ

CJ/SS/TC/TW 

20 จ 6 ก.ย. 64 8.40-11.30 
12.40-16.30 

ปฎิบัติการ  
- การตรวจอุจจาระด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative fecal exami-
nation) 
- การตรวจอุจจาระด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative fecal exam-

ination) 

SS/TR/CJ/TC/TW 
 
 
 
SS/TR/CJ/TC/TW 

21 อ 7 ก.ย 64 8.40-11.30 
 
 
 

สัมมนาครั้งท่ี  2 
-  พยาธิใบไม ้
- พยาธิตัวตืด 
- พยาธิตัวกลม 

SS/CJ/TC/TW 

22 จ 13 ก.ย. 64 9.00-11.00 
13.00-15.00 

สอบครั้งท่ี 1 กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์ 
- สอบข้อเขียน (บรรยาย) ห้อง 1301, 1303 
- สอบข้อเขียน (ปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการชั้น 6 

TC/SS//CJ/TW 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ปรสิตวิทยาทางการสัตวแ์พทย์                                                 คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๓๓๓                                                                          ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๖  

 

 

23 พ 15 ก.ย. 64 9.00-11.00 
13.00-15.00 

สอบครั้งท่ี 2 โปรโตซัววิทยาทางสตัวแพทย์ 
- สอบข้อเขียน (บรรยาย) ห้อง 1301, 1303 
- สอบข้อเขียน (ปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการชั้น 6 

CJ/TC/SS/TW 

24 ศ 17 ก.ย. 64 9.00-11.00 
13.00-15.00 

สอบครั้งท่ี 3 ส่วนพยาธิใบไม้และตัวตืดทางสตัวแพทย์ 
- สอบข้อเขียน (บรรยาย) ห้อง 1301, 1303 
- สอบข้อเขียน (ปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการชั้น 6 

CJ/TC/SS/TW 

25 จ 20 ก.ย. 64 9.00-11.00 
13.00-15.00 

สอบครั้งท่ี 4 ส่วนพยาธิตัวกลมทางสัตวแพทย์ 
- สอบข้อเขียน (บรรยาย) ห้อง 1301, 1303 
- สอบข้อเขียน (ปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการชั้น 6 

SS/CJ/TC/TW 

 


