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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชือ่รายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๔๓๖ พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ์
ภาษาอังกฤษ VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๒-๓-๕)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัต ิ๓ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ชม. /สัปดาห์)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อ.ดร.น.สพ. ภานพ วิไลนาม 

 อ.ดร.น.สพ. ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์ 
   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสต์ประยุกต์  โทรศัพท ์๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒  
   e-mail : panop.wil@mahidol.edu 
 kripitch.sut@mahidol.edu 

๔.๒  อาจารยผ์ู้สอน  ๑. อ.ดร.น.สพ. ภานพ วิไลนาม  
๒. ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ ตันสถิตย์  
๓. ผศ.ดร.น.สพ. ปริญ สุวรรณประภา 
๔. ผศ.ดร.สพ.ญ. นลิน อารียา  
๕. ผศ.ดร.ชุติเพ็ญ  บูรณะสัมฤทธิ์ (ภาคปฺฎิบัติการ) 
๖. อ.ดร.น.สพ. ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ ์

          
๕.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

๕.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)   

สพปส ๓๓๕ 
   

๗.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
  ไม่มี  
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

mailto:panop.wil@mahidol.edu
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    ๒  

 

 

 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการเก็บตัวอย่างที่ได้จากสัตว์ 
เพื่อส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ และสามารถแปลผลการตรวจที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้อง 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑. วิธีการเก็บตัวอย่างอย่างเหมาะสมจากตัวสัตว์ การขนส่งตัวอย่าง และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างที่
เหมาะสม 
๒. การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ การเลือกใช้ และการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างเหมาะสม 

  ๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 เก็บ รักษา ขนส่ง ตัวอย่างที่ได้จากสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  แปลและวิเคราะห์ผลการตรวจที่ได้จากห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  การเก็บตัวอย่างเซลล์ เลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ซีรั่ม น้ าไขสันหลัง และของเหลวอื่นๆในร่างกาย การเก็บ 
รักษาตัวอย่าง การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยโรค 
  The collection of cells, blood, feces, urine, serum, cerebrospinal fluid and body fluid, 
preparation and shipment of laboratory specimens, and interpretation of laboratory findings.  
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ 
(๑๕ x ๒)  

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๗๕ 
(๑๕ x ๕) 
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    ๓  

 

 

  
 
๓.  จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใหค้ าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล  

๒ ชม. / สัปดาห์  
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวชิาของนักศึกษา 

๑.  สรุปสั้นๆ เกีย่วกับความรู ้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวงัที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 เกบ็ รักษา ขนส่ง ตัวอย่างที่ได้จากสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2 แปลและวิเคราะห์ผลการตรวจที่ได้จากห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 

๒.  วิธีการจัดประสบการณก์ารเรียนรูเ้พื่อพัฒนาความรู ้หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู ้

 CLO1 บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติ สอบข้อเขียน / สอบบรรยายภาคปฏิบัติการ 
 CLO2 บรรยาย / สาธิต / ปฏิบัติ สอบข้อเขียน / สอบบรรยายภาคปฏิบัติการ 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่ใช ้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ โลหิตวิทยา (๑ -๒) บทน า 
การวิ เคราะห์ เชิ งคุณภาพ
คุณภาพและปริมาณของเม็ด
เลือดแดง ภาวะโลหิตจาง
และการแปลผล 

๔ 

- 

การสอนบรรยายเชงิปฏสิัมพันธ์ / 
powerpoint  
 
 

ทวีวัลย ์

๒ โ ล หิ ต วิ ท ย า  (๓ )  ก า ร
วิเคราะห์ เชิงคุณภาพและ
ปริมาณของเม็ดเลือดขาว 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
ปฏิบัติการทดลอง / ตัวอย่าง
ทดลอง  

ทวีวัลย ์

๓ โลหิตวิทยา (๔) ภาวะมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว พยาธิในเม็ด

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 

ไกรพิชญ์ 
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    ๔  

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่ใช ้ ผู้สอน 
เลือด และการแปลผลเชิง
คุณภาพและปริมาณของเม็ด
เลือดขาว 

  
ปฏิบัติการทดลอง / ตัวอย่าง
ทดลอง 

๔ ภาวะการแข็งตัวของเลือด 
โรคและความผิดปกติของ
การแข็งตัวของเลือดและการ
ตรวจหาความผิดปกติทาง
ห้องปฏิบัติการ 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
ปฏิบัติการทดลอง / ตัวอย่าง
ทดลอง 

ไกรพิชญ์ 

๕ การตรวจวินิจฉัยทางเซลล์
วิทยา (๑) 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
ปฏิบัติการทดลอง / ตัวอย่าง
ทดลอง 

ปริญ 

๖ การตรวจวินิจฉัยทางเซลล์
วิทยา (๒) 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
ปฏิบัติการทดลอง / ตัวอย่าง
ทดลอง 

ปริญ 

๗ การตรวจวินิจฉัยทางเซลล์
วิทยา (๓) 

๒ - การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
กรณีศึกษา 

ปริญ 

๘ การตรวจวินิจฉัยโรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ (๑) 

๒ - การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
กรณีศึกษา 

ภานพ 

๙ การตรวจวินิจฉัยโรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ (๒) 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
กรณีศึกษา 

ภานพ 

๑๐ การตรวจวินิจฉัยโรคตับ ๒ ๑ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
กรณีศึกษา 

ปริญ 

๑๑ ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค
กล้ามเนื้อและกระดูก 

๒ ๑ การสอนบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ์ / 
power point 
  
กรณีศึกษา 

นลิน 

๑๒ การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดิน
อาหารและตับอ่อน 

๒ ๑ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 

ภานพ 
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    ๕  

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่ใช ้ ผู้สอน 
  
กรณีศึกษา 

๑๓ การตรวจวินิจฉัยโรคระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
ปฏิบัติการทดลอง / ตัวอย่าง
ทดลอง 

ไกรพิชญ์ 

๑๔ ก ารต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ค ว าม
ผิดปกติของอิ เล็กโตรไลท์ 
ภาวะกรด เบส 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ / 
power point 
  
สาธิตแครื่อง blood gas analysis 

นลิน 

๑๕ สัมมนากรณีศึกษา  ๑๘ กรณีศึกษา  คณาจารย ์
                  รวม ๓๐ ๔๕   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้
ก.  การประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแกผู่้เรียน 
(feedback) เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมนิเพื่อตัดสนิผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ ์

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 เก็บ รักษา ขนส่ง ตัวอย่างที่
ได้จากสัตว์ เพ่ือส่งตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: ปรนัย / อัตนัย ๓๕ 

๔๓ สอบปฎิบัติ ๘ 

CLO2 แปลและวิเคราะห์ผลการ
ตรวจที่ได้จากห้องปฏิบัติการเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวินิจฉัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: ปรนัย / อัตนัย ๔๐ ๖๗ 
สอบปฎิบัติ ๖ 

น าเสนอกรณีศึกษา ๑๑ 
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    ๖  

 

 

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

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Clinical Pathology for the Veterinary Team 2010 
๒) Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition 2011 
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    ๗  

 

 

๓) Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology, 2nd Edition 2011 
๔) Veterinary Hematology and Clinical Chemistry 2nd Edition 2012 

 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

๑) Journal of The American Veterinary Medical Association  
๒) Veterinary clinical pathology (Journal) 
๓) Vet record (Journal) 

 
๓.  ทรัพยากรอื่นๆ (ถ้าม)ี 

๑) วัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ 
๒) ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ สิ่งคดหลั่ง และ เนือ้เยื่อจากสัตว์ 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี ้ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน ์

 ๒.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปน้ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรยีมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
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    ๘  

 

 

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศกึษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎทีางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครัง้ก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพื่อก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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    ๙  

 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชาพยาธิวิทยาคลินิกทางสัตว

แพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพปส 436 R P       

ตารางที่ ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส 436 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 เก็บ รักษา ขนส่ง 
ตัวอย่างที่ได้จากสัตว์เพื่อส่ง
ตรวจทางห้องปฎิบัติการได้
อย่างถูกต้อง 

 ๒.๔       

CLO2 แปลและวิเคราะห์ผล
การตรวจที่ได้จาก
ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวินิจฉัยได้อย่าง
ถูกต้อง  

๑.๑        

ตารางที่ ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๑ แปลผลขอ้มูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 

PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๔ เก็บ รักษา และขนส่งตวัอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
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   ๑๐  

 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาพยาธวิิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์ รหัสวิชา สปวพ ๔๓๖ 

ล าดั
บที่ 

วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 13 สค 64 11.00-17.00 Introduction to Hematology 
Hematology (I) 
Hematology (II) 

TT 
 

2 20 สค 64 10.40-12.30 
13.00-15.00 
15.00-17.00 

Hematology (III) 
Hematology (IV) 
Hemostasis, Bleeding disorders and laboratory investigation 

TT 
KS 
KS 

3 27 สค 64 11.00-17.00 Cytology ( I ) : Introduction, specimen collection    
Cytology (II) : Cytologic interpretation of body fluid                         
Cytology (III): Cytologic of specific organs                                                                  

PS 

4 3 กย 64  10.40-12.30 
13.00-15.00 
15.00-18.00 

Laboratory investigation of renal diseases 
Laboratory investigation of water, electrolyte disorders 
Lab: water, electrolyte disorder 
  

KS 

NA 

Staff  

5 10 กย 64 10.40-12.30 
13.00-16.00 

Laboratory investigation of liver 
Lab: Liver disease 

PS  
Staff 

6 17 กย 64 10.40-12.30 
13.00-16.00 

Laboratory investigation of GI-tract & exocrine pancreas diseases   

Lab: GI and pancrease 

PW 
Staff 

 

7 24 กย 64 10.40-12.30 

13.00-16.0 

Laboratory investigation of muscle and bone disease 

Lab: muscle and bone disease 

NA 
Staff 

8 1 ตค 64  11.00-18.00 Laboratory investigation of endocrinopathy I-II                         

Lab: Endocrine diseases  

PW 
Staff 

9 8 ตค 64 10.40-19.30 Lab: Hematology I-III Staff 

10 15 ตค 64 10.40-17.30 Lab: Hemostasis 

Lab: Urinalysis 

Staff 

11 29 ตค 64 10.40-17.30 Lab: Cytology I-II Staff 

12 12 พย 64 10.40-17.30 Conference Staff 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย ์                                                     คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สปปส ๔๓๖                                                                                 ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตสศาสตร์ประยุกต์ 
 

   ๑๑  

 

 

ล าดั
บที่ 

วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

13 19 พย 64 11.00-12.00 
13.00-16.00 

Lab examination I (Hematology+Hemostasis) 
Lecture examination I (Hematology I-III+Hemostasis)I 

Staff 
 

14 26 พย 64 13.00-16.00 Examination II (Hematology IV+Cytology I-III) 
Lab examination (cytology) 
 

Staff 
 

15 3 ธันวาคม 64 13.00-16.00 Examination III (renal+electrolyte+liver+GI) Staff 

16 7-21 ธันวาคม 64 9.00-12.00 Final examination (Endrocrine I-II, Muscle&bone disease) Staff 

 
อาจารยผ์ูส้อน  

1. ผศ.ดร.สพ.ญ. ทววีลัย ์ตนัสถติย ์(TT)  
2. ผศ.ดร.สพ.ญ. นลนิ อารยีา (NA)   
3. อ.ดร.น.สพ. ภานพ วไิลนาม (PW)  
4. ผศ.ดร.น.สพ. ปรญิ สุวรรณประภา (PS)  
5. ผศ.ดร.ชุตเิพญ็  บูรณะสนิทรพัย ์ (SB) (สอนปฏบิตักิาร) 
6. อ.ดร.น.สพ. ไกรพชิญ ์สุธรรมมาภรณ์ (KS) 

 

 


