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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  VSCL ๔๔๒ ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ สพวค 442  Veterinary Diagnostic Imaging  

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๒ (๑-๓-๓)      
  (ทฤษฎี ๑ ชม.  ปฏิบัติ ๓ ชม. เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาห์) 
    
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
     ๔.๑.๑ ผศ.ดร.น.สพ. สมเกียรติ  ห้วยจันทึก  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๔๐๑๑๘๑  E-mail : somkiat.hua@mahidol.ac.th 
     ๔.๑.๒ น.สพ. กฤติน ช่วยชู   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท ์๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒  E-mail: krittin.chu@ mahidol.ac.th 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน      

๔.๒.๑ ผศ.ดร. ปารณีย์  ญาติมาก  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๖๗๑๘๑  E-mail : paranee.yat@mahidol.ac.th 

 ๔.๒.๒ ผศ.ดร.น.สพ. สมเกียรติ  ห้วยจันทึก   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๔๐-๑๑๘๑  E-mail : somkiat.hua@mahidol.ac.th 

 ๔.๒.๓ ผศ.น.สพ. รุ่งโรจน์  โอสถานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๒๕-๘๘๙๑     E-mail : rungrote.osa@mahidol.ac.th   
๔.๒.๔ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรรณา  ศิริมานะพงษ์   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๑-๑๕๖๗  E-mail: wanna.sir@mahidol.ac.th 

 ๔.๒.๕ อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒  E-mail: nae.tan@ mahidol.ac.th 
๔.๒.๖ สพ. ญ.  พรรษประภา จันทร์ดี  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท๐์๒-๔๔๑-๕๒๔๒   E-mail: pusprapa.jan @mahidol.ac.th 
๔.๒.๗ น.สพ. กฤติน ช่วยชู    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒  E-mail: krittin.chu@ mahidol.ac.th 
๔.๒.๘ สพ.ญ. พฤกษา จุฬพันธ์ทอง  โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๘๐-๙๖๕๕  E-mail: pruksa.jul@ mahidol.ac.th 
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    ๒  
 

 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
     ๖.๑  สพปส ๓๓๕   
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี    
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
๑.๑ อธิบายความหมาย การทำงานและความสำคัญของฟิสิกส์ทางรังสี และบอกถึงการใช้งานและ 
ความสำคัญของเครื่องมืออุปกรณ์ทางภาพรังสีและอัลตร้าซาวน์ รวมทั้งเครื่องมีอวินิจฉัยอื่นๆได้ 
๑.๒ ถ่ายภาพรังสี จัดท่าทางสัตว์ ล้างฟิล์ม และบอกความผิดพลาดที่เกิดจากภาพถ่ายทางรังสีได้ 
๑.๓ แปลผลภาพถ่ายทางรังสีปกติและผิดปกติได้ 
๑.๔ อธิบายหลักการประยุกต์ใช้รังสีรักษาและอัลตร้าซาวน์ทางการสัตวแพทย์ และสามารถที่จะใช้ 
เครื่องมือ ทางรังสีและอัลตร้าซาวน์ได้ รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากรังสีต่อบุคคากรได้ 
๑.๕ อธิบายถึงหลักการและการทำงานของเครื่องมือพิเศษทางสัตวแพทย์เช่น ฟลูโอโลสโคป คลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้า 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา: อธิบายจากมุมมองความตั้งใจของผู้สอนรายวิชาในภาพกว้างว่า จากหลักการ ความรู้ ทักษะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชามีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาทักษะใดให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน  
หรือการทำงานในอนาคต มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว ้

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
       เมื่อนักศึกษาสำเร็จการเรยีนในรายวชิา จะมีคุณสมบัติ ดงันี้ 

เพ่ือให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ ๔   มีความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยในวิชาชีพทางสัตวแพทย์โดยเฉพาะ
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ในการวินิจฉัยโรคต่างๆในแต่ละระบบได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง
และมีความม่ันใจ  ตลอดจนกระท่ังสามารถเชี่อมโยงความรู้พ้ืนฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในระดับคลินิกและ
ประกอบอาชีพการงานเพ่ือมาตรฐานทางวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป  
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    ๓  
 

 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 อธิบายความหมาย การทำงานและความสำคัญของฟิสิกส์ทางรังสี และบอกถึงการใช้งานและ
ความสำคัญของเครื่องมืออุปกรณ์ทางภาพรังสี 
๒.  CLO2 ถ่ายภาพรังสี จัดท่าทางสัตว์ ล้างฟิล์ม และบอกความผิดพลาดที่เกิดจากภาพถ่ายทางรังสีได้ 
๓.  CLO3 แปลผลภาพถ่ายทางรังสีปกติและผิดปกติได้ 
๔.  CLO4 อธิบายหลักการประยุกต์ใช้รังสีรักษาและอัลตร้าซาวน์ทางการสัตวแพทย์ และสามารถที่จะใช้
เครื่องมือ ทางรังสีและอัลตร้าซาวน์ได้ 
๕.  CLO5 อธิบายถึงหลักการและการทำงานของเครื่องมือพิเศษทางสัตวแพทย์เช่น ฟลูโอโลสโคป คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย)  ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ การจัดท่า เทคนิคการถ่ายภาพรังสี การล้างฟิล์ม การแปลผลภาพรังสี  เทคนิค
เบื้องต้นในการบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและการแปลผล   การใช้เครื่องถ่ายเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
สร้างภาพเอ็มอาร์และรังสีบำบัดทางสัตวแพทย์  คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
(ภาษาอังกฤษ) Diagnostic imaging in veterinary medicine, positioning, radiographic techniques, radio-
graphic interpretations, ultrasonic applications and interpretations, computed tomography, magnetic 
resonance imaging and radiotherapy, ethics and veterinary jurisprudence 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕ ๔๕ ๔๕ 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
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    ๔  
 

 

 ๑.  CLO1 อธิบายความหมาย การทำงานและความสำคัญของฟิสิกส์ทางรังสี และบอกถึงการใช้งานและความสำคัญ
ของเครื่องมืออุปกรณท์างภาพรังสี 

 ๒.  CLO2 ถ่ายภาพรังสี จัดท่าทางสัตว์ ล้างฟิล์ม และบอกความผิดพลาดที่เกิดจากภาพถ่ายทางรังสีได้ 
 ๓.  CLO3 แปลผลภาพถ่ายทางรังสีปกติและผิดปกติได้ 
 ๔.  CLO4 อธิบายหลักการประยุกต์ใช้รังสีรักษาและอัลตร้าซาวน์ทางการสัตวแพทย์ และสามารถที่จะใช้เครื่องมือ ทาง

รังสีและอัลตร้าซาวน์ได้ 
 ๕.  CLO5 อธิบายถึงหลักการและการทำงานของเครื่องมือพิเศษทางสัตวแพทย์เช่น ฟลูโอโลสโคป คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/ สาธิต สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO4 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO5 บรรยาย สอบข้อเขียน 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ อาจารย์ผู้สอน 

กิจกรรม  
ในชั้น
เรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑.  

Principles of  Veterinary Radiology 
Diagnostic radiology, Nuclear medicine 
imaging (NM), Radiology Therapy 
Small animal radiographic position 
, Radiosafety 

๒ 0 

บรรยาย  
มอบหมายงาน 
powerpoint 

อ.ปารณีย์ 
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    ๕  
 

 

Special Radiographic Procedure, Radio-
graphic quality 

๒ 0 
บรรยาย  

มอบหมายงาน 
powerpoint 

อ.กฤติน 

๒.  
Lab 1 : Procedures for radiographic 
technique and position 
 
 

0 ๔ 
ฝึกปฏิบัติ   อ.ปารณีย์ 

อ.สมเกียรติ 

๓.  

Musculoskeletal system I: Extremity ๑ 0 บรรยาย  
มอบหมายงาน 

 

อ.สมเกียรติ 

Lab 2 : Musculoskeletal system I: 
Extremity radiographs, Radiographic in-
terpretation 

0 ๓ 

ฝึกปฏิบัติ   
อ.สมเกียรติ 
และคณะ 

๔.  

Musculoskeletal system II: Joint ๑ 0 บรรยาย  
มอบหมายงาน 

 

อ.สมเกียรติ 

Lab 2 : Musculoskeletal system II: 
Joint Radiographs, Radiographic interpre-
tation 

0 ๓ 

ฝึกปฏิบัติ   
อ.สมเกียรติ 
และคณะ 

๕.  

Musculoskeletal system III: Skull & Ax-
ial 

๑ 0 บรรยาย  
มอบหมายงาน 

 

อ.สมเกียรติ 

Lab 3 : Abdomen system I 
 

0 ๓ 
ฝึกปฏิบัติ   

อ.กฤติน 
และคณะ 

๖.  

Abdomen system I: Primary GI ๑ 0 บรรยาย  
มอบหมายงาน 

 

อ.กฤติน 

Lab 3 : Abdomen system II 
Primary GI radiographs, Radiographic in-
terpretation 

0 ๓ 
ฝึกปฏิบัติ   อ.กฤติน 

และคณะ 

๗.  

Abdomen system II: Secondary GI ๑ 0 บรรยาย  
มอบหมายงาน 

 

อ.กฤติน 

Lab 4 : Thorax system I 
radiographs, Radiographic interpretation 

0 ๓ 
ฝึกปฏิบัติ   อ.กฤติน 

และคณะ 

๘.  
Abdomen system III: Urogenital sys-
tem & peritoneal cavity 

๑ 0 
บรรยาย  

มอบหมายงาน 
 

อ.กฤติน 
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    ๖  
 

 

Lab 4 : Thorax system II : 
Radiographs, Radiographic interpretation 

0 ๓ 

ฝึกปฏิบัติ   
อ.สมเกียรติ 
และคณะ 

๙.  

Thorax system I: Heart & vessel ๑ 0 บรรยาย  
มอบหมายงาน 

 

อ.สมเกียรติ 

Lab 5 : Special diagnostic imaging, NM, 
Therapy (CT, MRI, SPECT, Cobalt, LINAC) 
 

0 ๓ 
ฝึกปฏิบัติ   

อ.ปารณีย์ 
และคณะ 

๑๐.  
Thorax system II: Lung ๑ 0 บรรยาย  

มอบหมายงาน 
 

อ.สมเกียรติ 

Lab 5 : review& discussion  
 

0 ๓ 
ฝึกปฏิบัติ   อ.ปารณีย์ 

และคณะ 

๑๑.  

Thorax system III: Thoracic cavity ๑ 0 บรรยาย  
มอบหมายงาน 

 

อ.สมเกียรติ 

Lab 6: Special diagnostic imaging, NM, 
Therapy (CT, MRI, SPECT, Cobalt, LINAC) 
 

0 ๓ 
สาธิต 

ศึกษาดูงาน 
อ.สมเกียรติ 
และคณะ 

๑๒.  

Lab 8 : Special Animal 
Radiographic interpretation of  horse  
Radiographic interpretation of  fish Ra-
diographic interpretation of  exotic 
 

0 ๓ 

ฝึกปฏิบัติ   อ.พรรษ
ประภา 

อ.วรรณา 
อ.เนต์ 

๑๓.  Lab 7: Case study : X-ray 0 ๕ 
ฝึกปฏิบัติ   อ.ปารณีย์ 

และคณะ 

๑๔.  Lab 9: Review& discussion 0 ๔ 
ฝึกปฏิบัติ   อ.ปารณีย์ 

และคณะ 

๑๕.  

Lab 10: Ultrasound 
Ultrasonography (Abdominal) 
Ultrasound  interpretation (Abdomen) 

๑ ๑ 
บรรยาย  

มอบหมายงาน 
ฝึกปฏิบัติ   

อ.สมเกยีรติ 

Ultrasonography (Echocardiography) 
Ultrasound interpretation (Echocardiog-
raphy) 

๑ ๑ 
บรรยาย  

มอบหมายงาน 
ฝึกปฏิบัติ   

อ.รุ่งโรจน์ 
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    ๗  
 

 

รวม ๑๕ ๔๕   

 
 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวดัผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1อธิบายความหมาย การทำงานและ
ความสำคัญของฟิสิกส์ทางรังสี และบอกถึง
การใช้งานและความสำคัญของเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางภาพรังสีและอัลตร้าซาวน์ 
รวมทั้งเครื่องมีอวินิจฉัยอื่นๆไดรวมทั้ง
อันตรายที่เกิดจากรังสีต่อบุคคากรได้ " 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๐ ๑๐ 

CLO 2ถ่ายภาพรังสี จัดท่าทางสัตว์ ล้าง
ฟิล์ม และบอกความผิดพลาดที่เกิดจาก
ภาพถ่ายทางรังสีได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ 
สอบปฎิบัติ 

๓๐ ๓๐ 

CLO 3แปลผลภาพถ่ายทางรังสีปกติและ
ผิดปกติได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ 
สอบปฎิบัติ 

๓๐ ๓๐ 

CLO 4อธิบายหลักการประยุกต์ใช้รังสีรักษา สอบข้อเขียน: MCQ ๒๐ ๒๐ 
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    ๘  
 

 

และอัลตร้าซาวน์ทางการสัตวแพทย์ และ
สามารถที่จะใช้เครื่องมือ ทางรังสีและอัลต
ร้าซาวน์ได้ 

  

CLO 5อธิบายถึงหลักการและการทำงาน
ของเครื่องมือพิเศษทางสัตวแพทย์เช่น 
ฟลูโอโลสโคป คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๐ ๑๐ 

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

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการ

ต่อไป 
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    ๙  
 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) Alasdair Hotston Moore. BSAVA Manual of Advanced Veterinary Nursing. Britis Small Animal 

Vetrinary Association; 1999. 
๒) Connie M Han, Cheryl D. Hurd. Practical Diagnostic Imaging For The Veterinary  Technician. 3rd 

edition. ELSEVIER MOSBY; 2005. 
๓) Charles S Farrow. Veterinary Diagnostic Imaging: The Dog and Cat. Mosby; 2003. 
๔) Charles S Farrow, Ronald Green, Michael Shively. Radiology of the Cat. Mosby; 1994. 
๕) Donald  E Thrall.Veterinary Diagnostic Radiology.4th  edition. SB saunder; 2003. 
๖) John S Mattoon,Thomas G Nyland.Veterinary Diagnostic Ultrasound .2nd edition. W.B Saunders 

company. 2003. 
๗) Kevin J Kealy, Hester McAllister. Diagnostic Radiology Ultrasonography of the Dog And Cat. 4th 

edition. Elsevier Saunder; 2005. 
๘) Margaret Moore,Gill simpson. BSAVA Manual of Veterinary Nursing. Britis Small Animal Veteri-

nary Association; 1999. 
๙) Wolfgang Kahn .Veterinary Reproductive Ultrasonography. 1st ed. Mosby; 1994. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials): - 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมวดที่ 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 
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   ๑๐  
 

 

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 
(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาทัศนวินิจฉัยทางสัตว
แพทย์                                                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๒  R P       

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1อธิบายความหมาย การทำงาน
และความสำคัญของฟิสิกส์ทางรังสี 
และบอกถึงการใช้งานและความสำคัญ
ของเครื่องมืออุปกรณ์ทางภาพรังสี
และอัลตร้าซาวน์ รวมทั้งเครื่องมีอ
วินิจฉัยอื่นๆไดรวมทั้งอันตรายที่เกิด
จากรังสีต่อบุคคากรได้ " 

๑.๑        

CLO 2ถ่ายภาพรังสี จัดท่าทางสัตว์ 
ล้างฟิล์ม และบอกความผิดพลาดที่เกิด
จากภาพถ่ายทางรังสีได้ 

๑.๑ ๒.๑       

CLO 3แปลผลภาพถ่ายทางรังสีปกติ
และผิดปกติได้ 

๑.๑        

CLO 4อธิบายหลักการประยุกต์ใช้รังสี
รักษาและอัลตร้าซาวน์ทางการสัตว
แพทย์ และสามารถที่จะใช้เครื่องมือ 
ทางรังสีและอัลตร้าซาวน์ได้ 

๑.๑        

 ๑.๑        
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ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
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ตารางเรียนรายวิชา ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์  รหัสวิชา VSCL 442 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

วันที ่ เวลา หัวข้อ ชม อ.ผู้สอน 
จ 9 สค.64 

 
8.40-10.30 

 
1 Principles of Veterinary Radiology: Diagnostic radiolo-

gy, Nuclear medicine imaging (NM), Radiology Therapy, 
Radiographic position, Radiation safety  

2 
 

อ.ปารณีย ์

10.30-12.30 2 Special Radiographic Procedure, Radiographic quality 2 อ.กฤติน 
13.40-17.30 Lab 1: Procedures for radiographic technique, position and 

safety 
4 อ.ปารณีย ์

และคณะ 
อ10 สค.64 

 
8.40-11.30 3 Musculoskeletal system: Extremity, Joint, Skull&Axial 3 อ.สมเกียรต ิ

12.40-17.30 
 

Lab 2 :Musculoskeletal system  
Extremity &Joint radiographs,Radiographic interpretation 

5 อ.สมเกียรต ิ
และคณะ 

พ 11 สค.64 8.40-11.30 4 Thorax system: Heart & vessels, Lung&Thoracic cavity 3 อ.สมเกียรต ิ

จ16 สค.64 exam1 (หัวข้อ 1,2,3)  Musculoskeletal system (lecture+lab) 

12.40-17.30 Lab 3: Case study : X-Ray  5 อ.สมเกียรต ิ
และคณะ 

อ17สค.64 
 

8.40-13.30 Lab 4 :Thorax system  
Thoraciccavity radiographs,Radiographic interpretation 

5 อ.สมเกียรต ิ
และคณะ 

14.40-17.30 Lab 5: Special Diagnostic radiology CT,MRI 
Nuclear medicine imaging (NM) SPECT,  
Radiology Therapy LINAC 

3 อ.ปารณีย ์
และคณะ 

พ18สค.64 8.40-9.30 6 Lab 7:  Radiographicinterpretation of  Fish 1 อ.วรรณา 

 9.40-12.30 5 Abdomen system : Primary GI & Secondary GI,  
Urogenital system &peritoneal cavity  

3 อ.กฤติน 

13.40-18.30 
 

Lab 6 : Abdomen system: 
Abdominal radiographs,Radiographic interpretation 

5 อ.กฤติน 
และคณะ 

จ23 สค.64 
 

9.40-10.30 7 Lab 7:  Radiographicinterpretation of  Horse 1 อ.พรรษ
ประภา 

10.40-11.30 8 Lab 7:  Radiographicinterpretation of  Exotic 1 อ.เนติ ์

12.40-17.30 Lab 8: Case study : X-Ray ,CT 5 อ.ปารณีย ์
และคณะ 
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วันที ่ เวลา หัวข้อ ชม อ.ผู้สอน 

อ24สค.64 
 

8.40-10.30 
 

9 Ultrasound Ultrasonography & Interpretation (Abdo-
men) 
Lecture 1 ชม, Lab 1 ชม  

2 อ.สมเกียรต ิ

10.40-12.30 
 

10 Ultrasound Ultrasonography & Interpretation (Echocar-
diography)  
Lecture 1 ชม, Lab 1 ชม  

2 อ.รุ่งโรจน ์

13.40-17.30 Lab 9 :ดูงานห้อง CT รพ.สัตว์ (ออนไลน์) 4 อ.สมเกียรต ิ
และคณะ 

จ30สค.64 
 

8.40-12.30 
 

Lab 10: Case study : US, CT 4 อ.สมเกียรต ิ
และคณะ 

midterm & lecture+lab  Abdomen, Thorax system  

Final (พุธ 15 กย 64) – 13.30-15.00 น.- Lecture หัวข้อ 6-10  
 

 
 
 
 


