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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย สพวค ๕๕๔  เวชศาสตร์สัตว์น้ำ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 554  Aquatic Animal  Medicine 

๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๔ (๓ – ๓ – ๗) หน่วยกิต         
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาห์)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๑๑๕๖๗ 
E-mail : wanna.sir@mahidol.ac.th 
 
อ.สพ.ญ.แพรวพรม ไทยจงรักษ์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒ ตอ่     
E-mail: prawporn.tha@mahidol.ac.th  
 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   
๔.๒.๑ สพ.ญ.ราชาวดี จันทรา  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก 
โทรศัพท์ -     E-mail: beeracha242@gmail.com 
๔.๒.๒ อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรักษ์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒ ตอ่    E-mail: prawporn.tha@mahidol.ac.th 
๔.๒.๓ รศ.ดร.จรูญโรจน์ โชตวิิวัฒนกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑๕๘๘๓   E-mail: charoonroj.cho@mahidol.ac.th 
๔.๒.๔ อ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ   คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๒๙๒๔   E-mail: prapansaks@yahoo.com 
๔.๒.๕ อาจารย์พรพันธ์ ยุทธรักษานุกูล บริษัท ฟิชเชอรี่ ไซเอ็นซ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
โทรศัพท ์๐๒-๘๘๘๑๓๐๙   E-mail: pyutharaksanukul@gmail.com 
๔.๒.๖ ผศ.ดร.สพ.ญ. วรรณา ศิริมานะพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๒๐  E-mail: wanna.sir@mahidol.ac.th 
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    ๒  
 

 

๔.๒.๗ น.สพ. คมศิลป์ สหตระกูล  Animal Health Department, Resorts World Sentosa 
โทรศัพท์ -     E-mail: komsin.s@rwsentosa.com 
 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ /  ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

…....................-........................................... 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   

…...........................-....................................      
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 
๑.๑  อธิบายเรื่องคุณภาพน้ำ  ระบบการจัดการและการผลิตสัตว์น้ำชนิดต่างๆ กระบวนการของปัญหาสุขภาพสัตว์น้ำ ที่
เกิดจากการจัดการผิดพลาด ผลกระทบทางสุขภาพสัตว์ และผลกระทบเชิงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑.๒  อธิบายกระบวนการเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษา และการควบคุม ในตัวอย่างโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ 
ได้แก่ ปลา กุ้ง สัตว์ตระกูลเต่า จระเข้ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
๑.๓  วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ การให้ยาสัตว์น้ำ โภชนาการสัตว์น้ำ วิทยาภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ พิษวิทยาสัตว์น้ำ   
๑.๔  อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจริยธรรมในการทำงานอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
เพ่ือให้นักศึกษามีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพสัตว์น้ำอันเกิดจากเชื้อก่อโรค คุณภาพน้ำและการจัดการที่

ผิดพลาด รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การวินิจฉัย การรักษา และการควบคุมโรคในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลา กุ้ง 
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    ๓  
 

 

หอย สัตว์ตระกูลเต่า จระเข้ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม รวมถึงประเด็นเสริมในด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งด้านธุรกิจและการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และจริยธรรมในการทำงานอายุรศาสตร์สัตว์น้ำ 

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

CLO1 อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา จุลกายวิภาค พยาธิวิทยา และจุลพยาธิวิทยาของโรคสัตว์น้ำที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง 
CLO2 สามารถวิเคราะห์และแปลผลตรวจคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 
CLO3 อธิบายระบบพยุงชีพในสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 
CLO4 อธิบายกระบวนการเกิดโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
CLO5 วางแผนแนวทางการวินิจฉัย การรักษา และการควบคุมโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
CLO6 หัตถการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ และการทำศัลยกรรมเบื้องต้นในสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) การจัดการคุณภาพดินและน้ำ ระบบพยุงชีวิต ระบบภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย รักษาและควบคุม โรคปรสิต โรค
ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ ปัญหาโภชนาการในปลา กุ้ง หอย เต่า และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พิษวิทยาของสัตว์น้ำ เทคนิคการ
บริหารยา การวางยาสลบและศัลยกรรมในปลา คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
(ภาษาอังกฤษ) Soil and water quality management, life support system, immunology, diagnosis, treat-
ment and control of parasitic disease, infectious and non-infectious diseases, nutritional disorder in 
fish, shrimp, shellfish, turtle and amphibian, toxicology, drug administration, general anesthesia and 
surgery in fish, ethics and veterinary jurisprudence 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
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๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยหลังเลิกเรียน และช่วงเวลาพักกลางวันในแต่ละวันนักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาและการรักษาสัตว์น้ำที่เป็นกรณีศึกษาในห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ชั้น ๔ และนักศึกษาสามารถนัด
หมายและเข้าปรึกษาได้ตามวันและเวลาที่สะดวก  

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา จุลกายวิภาค พยาธิวิทยา และจุลพยาธิวิทยาของโรคสัตว์น้ำที่สำคัญได้อย่าง 
๒.  CLO2 สามารถวิเคราะห์และแปลผลตรวจคุณภาพน้ำที่เก่ียวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 อธิบายระบบพยุงชีพในสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 อธิบายกระบวนการเกิดโรคท่ีพบได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๕.  CLO5 วางแผนแนวทางการวินิจฉัย การรักษา และการควบคุมโรคท่ีพบได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 หัตถการที่เก่ียวข้องกับสัตว์น้ำ และการทำศัลยกรรมเบื้องต้นในสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สอบข้อเขียน 

 CLO2 บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้นำเสนอ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/นำเสนอ/สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สอบข้อเขียน 

CLO4 บรรยาย/ให้นำเสนอ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/นำเสนอ/สอบ

ข้อเขียน 

CLO5 บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้นำเสนอ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/ผลงานรายบุคคล/
นำเสนอ/สอบข้อเขียน 

CLO6 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/สอบข้อเขียน 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ                                                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชาสพวค ๕๕๔...................................                                                                      ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๕  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อของปลา 

๓ ๓ บรรยาย/บทปฏิบัติการที่ 1 ฝึก
การตรวจวินิจฉัยและรักษาปลา
สวยงาม (1)  

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา      
ศิริมานะพงษ์ 

๒ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา  การป้องกันและ
ควบคุมโรคพยาธิของปลา 

๓ ๓ บรรยาย/บทปฏิบัติการที่ 2 ฝึก
การตรวจวินิจฉัยและรักษาปลา
สวยงาม (2) (ออกภาคสนาม) 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา      
ศิริมานะพงษ์ 

๓ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา  การป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดเชื้อของปลา 

๓ ๓ บรรยาย/บทปฏิบัติการที่ 3 ฝึก
การตรวจวินิจฉัยและรักษาปลา
สวยงาม (3) (ออกภาคสนาม) 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา      
ศิริมานะพงษ์ 

๔ การวางยาสลบ และการ
ทำศัลยกรรมในสัตว์น้ำ โดย
ใช้ ป ล า เป็ น ตั ว อ ย่ า ง ใน
การศึกษา 

๓ ๓ บรรยาย/บทปฏิบัติการที่ 4เทคนิค
การทำศัลยกรรมผ่าเปิดช่องท้องใน
ปลา และการดูแลหลังการ
ทำศัลยกรรม 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา      
ศิริมานะพงษ์ 

๕ คุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องกับโรค
สัตว์น้ำ 

๓ ๓ บ รรย าย /บ ท ป ฏิ บั ติ ก า รที่  5
วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ ใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์น้ำและการแปลผล 

คุณพรพันธ์ 
ยุทธรักษานุกูล 

๖ บทบาทสัตวแพทย์สัตว์น้ำ ๓ ๓ บรรยาย/นำเสนองานตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย และอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา      
ศิริมานะพงษ์ 

๗ การจัดการระบบน้ำสำหรับ
สัตว์น้ ำ Life support sys-
tem ระบบกรอง (ทั้ งปลา
ส ว ย ง า ม แ ล ะ กุ้ ง ป ล า
เศรษฐกิจ) 

๓ ๓ บรรยาย/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เช่น ฟาร์มสัตว์น้ำ สถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำ / ฝึกตรวจรักษาจริงที่
โรงพยาบาลสัตว์ 

น.สพ. คมศิลป์ 
สหตระกูล 

๘ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา  การป้องกันและ
ควบคุมโรคของกุ้ง : ลักษณะ
ทางกายวิภาค จุลกายวิภาค 
และระบบภูมิคุ้มกันในกุ้ง 

๓ ๓ บ รรย าย /บ ท ป ฏิ บั ติ ก า รที่  6 
ลักษณะทางกายวิภาค จุลกาย
วิภาค และระบบภูมิคุ้มกันในกุ้ง 

อ.สพ.ญ.แพรวพร 
ไทยจงรัก 

๙ การจัดการและโรคของกุ้ง
ก้ามกราม 

๓ ๓ บรรยาย/นำเสนองานตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย และอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

อ.ดร.ประพันธ์
ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 
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    ๖  
 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
๑๐ การเก็บตัวอย่าง เทคนิคการ

ตรวจวินิจฉัย การรักษา การ
ป้องกันและควบคุมโรคของ
กุ้ง 

๓ ๓ บรรยาย/บทปฏิบัติการที่ 7 การ
เก็บตัวอย่าง  เทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยโรคของกุ้ง 

อ.สพ.ญ.แพรวพร 
ไทยจงรัก 

๑๑ ลักษณะทางกายวิภาค และ
จุลพยาธิวิทยาของโรคไวรัสที่
พบในกุ้ง 

๓ ๓ บรรยาย/บทปฏิบัติการที่ 8
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรค
กุ้งที่สำคัญ 

ผศ.ดร.จรูญ
โรจน ์
โชติวิวัฒนกุล 

๑๒ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคของหอย 

๓ ๓ บรรยาย/บทปฏิบัติการที่ 9 เก็บ
ตัวอย่าง เทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยโรคของหอย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๓ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคในเต่าน้ำจืดและ
เต่าทะเล 

๓ ๓ บรรยาย/นำเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๔ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคของสัตว์สะเทิน
น้ำสะเทินบก 

๓ ๓ บรรยาย/นำเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๕ โรค การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคที่พบในสัตว์น้ำที่
เลี้ยงลูกด้วยนม 

๓ ๓ บรรยาย/นำเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

สพ.ญ.ราชาวดี 
จันทรา 

                  รวม ๔๕ ๔๕   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
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    ๗  
 

 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา 
จุลกายวิภาค พยาธิวิทยา และจุล
พยาธิวิทยาของโรคสัตว์น้ำที่สำคัญ
ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 15 

20 รายงานรายบุคคล 5 

CLO2 สามารถวิเคราะห์และแปล
ผลตรวจคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 5 10 

รายงานรายกลุ่ม 
5 

CLO3 อธิบายระบบพยุงชีพในสัตว์
น้ำได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 5 10 
รายงานรายกลุ่ม 5 

CLO4 อธิบายกระบวนการเกิดโรค
ที่พบได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สอบข้อเขียน: MCQ 20 25 

รายงานรายบุคคล 5 

CLO5 วางแผนแนวทางการวินิจฉัย 
การรักษา และการควบคุมโรคท่ีพบ
ได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 20 25 

รายงานรายบุคคล/กลุ่ม 
5 

CLO6 หัตถการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
น้ำ และการทำศัลยกรรมเบื้องต้น
ในสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 5 10 

รายงานรายกลุ่ม 5 

รวม   100 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  
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    ๘  
 

 

(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 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Albert GJ. Tacon. Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. 
Vol. 1. Redmond: Argent Laboratory Press; 1990. 

๒) Bell TA, Lightner DV. A Handbook of Normal Shrimp Histology. Kansas: World Aquaculture So-
ciety; 1988. 

๓) Bell TA, Lightner DV. Chemotherapy in aquaculture today-current practice in shrimp culture: 
available treatments and their efficacy. In: Michel C, Alderman DJ, editors. Chemotherapy in 
aquaculture: from theory to reality. Paris: Office International des Epizooteis; 1992. p. 45-57. 

๔) Boyd CD. Water quality management for pond fish culture. New York: Elseveir; 1982.  
๕) Brettelin M. Immunity in invertebrates. Berlin: Springer-Verlag; 1986. 
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    ๙  
 

 

๖) Brown L. Aquaculture for veterinarians, fish husbandry and medicine. New York: Pergamon 
Press; 1993. 

๗)  Dierauf LA, Gullend FMD, editors. Marine Mammal Medicine. 2nd ed. USA: CRC Press; 2001.   
๘)  Goldstein R. Disease of aquarium fishes. New Jersey: TFH Publications; 1971. 
๙)  Johnson SK. Handbook of shrimp diseases. Texas: Texas A&M University; 1990. 
๑๐)  Mader DR. Reptile medicine and surgery. Philadelphia: Saunders; 2005. 
๑๑)  McArthur S. Veterinary management of tortoises and turtles. USA: Blackwell Science; 1996. 
๑๒)  Noga EJ. Fish diseases diagnosis and treatment. St. Louis: Mosby Year Book; 1996. 
๑๓)  Plumb DC. Veterinary drug handbook. Minesota: Pharma Vet. Publishings; 1991. 
๑๔)  Robert RJ. Fish pathology. New York: Macmillan Publishing; 1978. 
๑๕)  Stickney RR. Encyclopedia of aquaculture. Texas: Wiley-Interscience Publication; 2000. 
๑๖)  Stoskopf MK. Fish medicine. Pensylvania: W.B.Saunders; 1993. 
๑๗)  Wildgoose WH. BSAVA manual of ornamental fish. 2nded. Gloucester: BSAVA Press; 2001. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 
๑) นนทวิทย์ อารีย์ชน. การวินิจฉัยและการควบคุมโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;์ 2537. 
๒) ประจวบ หลำอุบล. สรีรวิทยาของกุ้ง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2537. 
๓)  มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์. การจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ. ม.ป.ท.: 

2538. 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   ๑๐  
 

 
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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   ๑๑  
 

 

(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๔ R P P/R      

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๔ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายกายวิภาค สรีรวิทยา 
จุลกายวิภาค พยาธิวิทยา และจุล
พยาธิวิทยาของโรคสัตว์น้ำที่สำคัญ
ได้อย่าง 

1.2        

CLO2 สามารถวิเคราะห์และแปล
ผลตรวจคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำได้อย่าง
ถูกต้อง 

  3.1      

CLO3 อธิบายระบบพยุงชีพในสัตว์
น้ำได้อย่างถูกต้อง 

  3.1      

CLO4 อธิบายกระบวนการเกิดโรค
ที่พบได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  3.1      
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   ๑๒  
 

 

CLO5 วางแผนแนวทางการวินิจฉัย 
การรักษา และการควบคุมโรคที่พบ
ได้บ่อยในสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.2        

CLO6 หัตถการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
น้ำ และการทำศัลยกรรมเบื้องต้นใน
สัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง 

 2.1-
2.3 

      

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

1.2  วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.1. จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
2.2. บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
2.3. ทำหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุม่สัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

3.1. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพื่อใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ รหัสวิชาสพคน ๕๕๔ 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ล ำดับที ่ วันที ่ เวลำ หัวข้อ อำจำรยผู้์สอน 

1 

13 สิงหาคม 2564 8.40 – 12.00 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อของปลา ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

13.00 – 16.30 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา  การป้องกัน
และควบคมุโรคพยาธิของปลา ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

2 

20 สิงหาคม 2564 8.40 – 12.00 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคไมต่ิดเชื้อของปลา ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

13.00 – 16.30 น. การวางยาสลบ และการทำศลัยกรรมในสัตว์น้ำ โดย
ใช้ปลาเป็นตัวอย่างในการศึกษา ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

3 

27 สิงหาคม 2564* 9.30 – 12.00 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคของสัตว์ครึ่งน้ำ-ครึ่งบก ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

13.00 – 16.30 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคในเต่าน้ำจดืและเตา่ทะเล ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

4 

3 กันยายน 2564 8.40 – 12.00 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคของหอย 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

13.00 – 16.30 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา  การป้องกัน
และควบคมุโรคของกุ้ง : ลักษณะทางกายวิภาค จุล

กายวิภาค ระบบภูมคิุ้มกันในกุ้ง 
อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

5 

10 กันยายน 2564 8.40 – 12.00 น. การเก็บตัวอย่าง เทคนิคการตรวจวินิจฉัย การรักษา 
การป้องกันและควบคมุโรคของกุ้ง อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

13.00 – 16.30 น. ระบบการจัดการและโรคสำคญัใน 
กุ้งก้ามกราม อ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ

6 

17 กันยายน 2564* 8.40 – 12.00 น. ลักษณะทางกายวภิาค และจุลพยาธิวิทยาของโรค
ไวรัสที่พบในกุ้ง 

รศ.ดร.จรญูโรจน์ โชติวิวัฒนกุล 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 
13.00 – 16.30 น. คุณภาพน้ำท่ีเกีย่วข้องกับโรคสัตวน์้ำ อาจารย์พรพันธ์ ยุทธรักษานุกูล 

7 

24 กันยายน 2564 8.40 – 12.00 น. การจัดการระบบน้ำสำหรับสัตว์นำ้   
Life support system ระบบกรอง  น.สพ. คมศลิป์ สหตระกลู 

13.00 – 16.30 น. โรค การตรวจวินิจฉยัและการรักษา การป้องกันและ
ควบคุมโรคที่พบในสัตว์น้ำท่ีเลี้ยงลูกด้วยนม สพ.ญ.ราชาวดี จันทรา 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ                                                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชาสพวค ๕๕๔...................................                                                                      ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๔  
 

 

27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 สอบกลางภาค 

 
8 

8 ตุลาคม 2564* 9.30 – 12.00 น. นำเสนองานตามหัวข้อที่ไดร้ับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 1 

คลินิกปฏิบตัิสตัว์น้ำ กลุ่ม 4 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

13.00 – 16.30 น. บทปฏิบัติการที่ 1 ฝึกการตรวจวินจิฉัยและรักษา
ปลาสวยงาม 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

9 
 

15 ตุลาคม 2564 8.40 – 12.00 น. นำเสนองานตามหัวข้อที่ไดร้ับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 2 

คลินิกปฏิบตัิสตัว์น้ำ กลุ่ม 3 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

13.00 – 16.30 น. บทปฏิบัติการที่ 2 เทคนิคการทำศัลยกรรมผ่าเปดิ
ช่องท้องในปลา และการดูแลหลังการทำศัลยกรรม 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

 22 ตุลาคม 2564 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

10 
 
 

29 ตุลาคม 2564* 9.30 – 12.00 น. นำเสนองานตามหัวข้อที่ไดร้ับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 3 

คลินิกปฏิบตัิสตัว์น้ำ กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

13.00 – 16.30 น. 
บทปฏิบัติการที่ 3 วิเคราะห์คณุภาพน้ำที่ใช้ในการ

เลี้ยงสตัว์น้ำและการแปลผล 

อาจารย์พรพันธ์ ยุทธรักษานุกลู 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 
11 
 

5 พฤศจิกายน 2564 หยุดวันจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 

ฝึกการตรวจวินิจฉัยและรักษาปลาสวยงาม 1 (ออกภาคสนาม) 

12 
6 พฤศจิกายน 2564 หยุดวันจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 

ฝึกการตรวจวินิจฉัยและรักษาปลาสวยงาม 2 (ออกภาคสนาม) 
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12 พฤศจิกายน 2564 8.40 – 12.00 น. นำเสนองานตามหัวข้อที่ไดร้ับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 4 

คลินิกปฏิบตัิสตัว์น้ำ กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

13.00 – 16.30 น. บทปฏิบัติการที่ 4 ลักษณะทางกายวิภาค จุลกาย
วิภาค และระบบภูมิคุ้มกันในกุ้ง 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 
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19 พฤศจิกายน 2564* 8.40 – 12.00 น. บทปฏิบัติการที่ 5 การเก็บตัวอย่าง  เทคนิคการ
ตรวจวินิจฉัยโรคของกุ้ง 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 
13.00 – 16.30 น. 

บทปฏิบัติการที่ 6 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ
โรคกุ้งที่สำคญั 

รศ.ดร.จรญูโรจน์ โชติวิวัฒนกุล 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ                                                                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชาสพวค ๕๕๔...................................                                                                      ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๕  
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26 พฤศจิกายน 2564 8.40 – 12.00 น. บทปฏิบัติการที่ 7 เก็บตัวอย่าง เทคนิคการตรวจ
วินิจฉัยโรคของหอย 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 
13.00 – 18.00 น. นำเสนองานคลินิกปฏิบัตสิัตว์น้ำ  

นำเสนองานการตรวจวินิจฉัยภาคสนาม และ
อภิปราย 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศริิมานะพงษ์ 

อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรัก 

7-21 ธันวาคม 2564 สอบปลายภาค 

 

หมายเหตุ ลำดับที่ 1-7 เป็นการสอนบรรยายออนไลน์ 
 ลำดับที่ 8-14 เป็นการทำปฏิบัติการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ และฟาร์ม 

 


