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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  โครงการวิจัย 
ภาษาอังกฤษ Research Project 

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๖ (๐-๑๘-๖)       
  (ทฤษฎี ๐ ชม.   ปฏิบัติ ๑๘ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๑.๑ รศ.น.สพ.ดร.กัมพล     แก้วเกษ   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท์ 0-24415242 ต่อ 1526   E-mail : kampon.kae@mahidol.edu  
 ๔.๑.๒ รศ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท์ 0-24415242 ต่อ 1530   E-mail : shutipen.bur@mahidol.edu  
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
  คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ – ๒  /  ชั้นปีที่ ๖ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพวค ๔๐๖ บูรณาการกระบวนการวิจัยทางสัตวแพทย์ 
สพวค ๔๕๘ เวชศาสตร์สัตว์ทดลอง 

   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

-   
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

mailto:kampon.kae@mahidol.edu
mailto:shutipen.bur@mahidol.edu
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    ๒  
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา ตระหนักถึงจรรยาบรรณ คุณธรรมและศีลธรรมของการทำวิจัย
สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัยและเขียนรายงานผลงานวิจัยตามแบบสากลเพ่ือการตีพิมพ์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการได้ 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการเรยีนในรายวชิา จะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑.๑ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและศีลธรรมของการทำวิจัย 
๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยและสามารถดำเนินงานวิจัยได้ 
๒.๑.๓ สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัย วิจารณ์ และสรุปผลการวิจัยได ้
๒.๑.๔ สามารถเขียนรายงานการวิจัยในรูปต้นฉบับสำหรับการส่งพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ ได้ 
๒.๑.๕ สามารถนำเสนอผลงานในรูปการบรรยายหรือโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการได้ 

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

๑.  CLO1  ตระหนักถึงจรรยาบรรณ คุณธรรมและศีลธรรมของการทำวิจัย  
๒.  CLO2  อธิบายระเบียบวิธีวิจัยและการดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง  
๓.  CLO3  วิเคราะห์ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุปผลได้อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4 เขียนรายงานการวิจัยในรูปต้นฉบับสำหรับการส่งพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ ได้ 
๕.  CLO5 นำเสนอผลงานในรูปการบรรยายหรือโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการได้ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย)  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การทำวิจัย การเขียนรายงานผลงานวิจัยตามแบบสากลเพ่ือการตีพิมพ์ 
การนำเสนอผลงานวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย 

(ภาษาอังกฤษ) Proposal writing, research practice, scientific writing for publication, presentation, 
moral and ethics of researcher  

 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 - ๕๔๐ ๑๘๐ 
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    ๓  

 

 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  ตระหนักถึงจรรยาบรรณ คุณธรรมและศีลธรรมของการทำวิจัย  
๒.  CLO2  อธิบายระเบียบวิธีวิจัยและการดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง  
๓.  CLO3  วิเคราะห์ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุปผลได้อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4 เขียนรายงานการวิจัยในรูปต้นฉบับสำหรับการส่งพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ ได้ 
๕.  CLO5 นำเสนอผลงานในรูปการบรรยายหรือโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการได้ 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 อาจารย์ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  

 CLO2 

การใช้ปัญหาเป็นหลัก 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
การเรียนจากประสบการณ์ตรง 
การฝึกปฏิบัติ 
อาจารย์ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง 

การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
การประเมินทักษะการปฏิบัติ 
 

 CLO3 การนำเสนอ 
การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

 CLO4 
การนำเสนอ 
การฝึกปฏิบัติ 
 

การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

 CLO5  การนำเสนอ 
การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
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    ๔  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

๑-๙ ดำเนินงานวิจัย  ๑๖๒ ดำเนินงานวิจัย อ.ท่ีปรึกษา
ประจำกลุ่ม 

๑๐ นำเสนอความก้าวหน้า
โครงงานวิจัย 

 ๑๘ สื่อ power point คณาจารย์ของ
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๑๑-๒๗ ดำเนินงานวิจัย  ๓๐๖ ดำเนินงานวิจัย อ.ท่ีปรึกษา
ประจำกลุ่ม 

๒๘ นำเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร ์

 ๑๘ โปสเตอร ์ คณาจารย์ของ
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๒๙-๓๐ นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
รายงานวิจัย 

 ๓๖ สื่อ power point 
รายงานวิจัย 

คณาจารย์ของ
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

                  รวม  ๕๔๐   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
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    ๕  

 

 

 
ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO1 ตระหนักถึงจรรยาบรรณ 
คุณธรรมและศีลธรรมของการทำ
วิจัย 

การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 5 5 

CLO2 อธิบายระเบียบวิธีวิจัยและ
การดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
การประเมินทักษะการปฏิบัติ 

10 
5 
5 
5 

25 

CLO3 วิเคราะห์ผลการวิจัย 
วิจารณ์ สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 

การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

5 
5 
5 

15 

CLO4 เขียนรายงานการวิจัยในรูป
ต้นฉบับสำหรับการส่งพิจารณา
ตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ ได้ 

การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

5 
5 
20 

30 

CLO5 นำเสนอผลงานในรูปการ
บรรยายหรือโปสเตอร์ในที่ประชุม
วิชาการได้ 

การสอบวัดความรู้ 
การนำเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

10 
10 
5 

25 

รวม   100 
 

(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    
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    ๖  

 

 

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) กัลยา วานิชย์บัญชา. การ ใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ฉบับปรับปรุง). ภาควิชาสถิติ คณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2017. 

๒) Bland, Martin. An introduction to medical statistics. Oxford University Press (UK), 2015. 
๓) Petrie, Aviva, and Paul Watson. Statistics for veterinary and animal science. John Wiley & Sons, 

2013. 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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    ๗  
 

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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    ๘  

 

 

(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา โครงการวิจัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค  ๖๐๗     P, R    

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค  ๖๐๗ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 ต ร ะ ห นั ก ถึ ง จ ร ร ย า บ ร ร ณ 

คุณธรรมและศีลธรรมของการทำวิจัย 

    5.3    

CLO2 อธิบายระเบียบวิธีวิจัยและการ

ดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

    5.1    

CLO3 วิเคราะห์ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุป

ผลได้อย่างถูกต้อง 

    5.2    

CLO4 เขี ย น รายงาน การวิ จั ย ใน รู ป

ต้นฉบับสำหรับการส่งพิจารณาตีพิมพ์ ใน

วารสารต่างๆ ได้ 

        

CLO5 นำเสนอผลงานในรูปการบรรยาย

หรือโปสเตอร์ในท่ีประชุมวิชาการได้ 

    5.4    
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    ๙  

 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO5 ผลิตงานวิจัยแบบกลุ่มด้าน
สัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์โดย
ยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 

5.1 ตั้งคำถามหรือโจทย์วิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์ได้ 
5.2 วิพากษ์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพื่อนำมาแก้ปัญหาโจทย์วิจัยได้ 
5.3 ดำเนินการวิจัยเป็นรายกลุ่มโดยยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 
5.4 นำเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

 
ตารางเรียนรายวิชา โครงการวิจัย รหัสวิชา สพวค ๖๐๗ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๖ ประจำภาค ต้น-ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จัดการเรียนการสอน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล  

ลำดับ
ที ่

วันที่/สัปดาห์ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑. สัปดาห์ที่ ๑ – ๙  ดำเนินงานวิจัย อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

๒. ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิจัย คณาจารย์ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

๓. สัปดาห์ที่ ๑๑ – ๑๒  ดำเนินงานวิจัย อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 
๔. ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ อ. ผู้ประสานงานรายวิชา 

๕. สัปดาห์ที่ ๑๓ – ๒๐  ดำเนินงานวิจัย อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

๖. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ อ. ผู้ประสานงานรายวิชา 
๗. สัปดาห์ที่ ๒๑ – ๒๗  ดำเนินงานวิจัย อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 

๘. ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อ. ผู้ประสานงานรายวิชา 
๙. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ คณาจารย์ของคณะสัตว

แพทยศาสตร์ 

๑๐. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา คณาจารย์ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

๑๑. ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา คณาจารย์ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

 


