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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพปส ๓๓๔ พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ  VSPA 334 Veterinary General Pathology 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต     ๔ (๓-๓-๗)  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)       
                              (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาห์)    
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๔.๑.๑  ผศ.ดร.สพ.ญ. นลิน อารียา  

โทรศัพท์ ๑๕๒๓  อีเมล์ : nlin.ary@mahidol.edu 
  ๔.๑.๒  อ.น.สพ.ฐานิต กสานติกุล 

โทรศัพท ์-   อีเมล์ : tanitkasantikul@gmail.com 
 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน       
๔.๒.๑  ผศ.ดร.สพ.ญ. นลิน อารียา  

โทรศัพท์ ๑๕๒๓  อีเมล์: nlin.ary@mahidol.edu 
  ๔.๒.๒  อ.น.สพ.ฐานิต กสานติกุล 

โทรศัพท ์-   อีเมล์: tanitkasantikul@gmail.com 
๔.๒.๓  อ.ดร.สพ.ญ.สิรินทรา ศิริวิสูตร  

โทรศัพท ์-   อีเมล์: sirintra.sir@mahidol.edu 
 ๔.๒.๔ อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์  
โทรศัพท์ -   อีเมล์: kripitch.sut@mahidol.edu 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ต้น / ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๒๒๒, สพปส ๒๒๓   

mailto:sirintra.sir@mahidol.edu
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    ๒  
 

 

 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี     
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานความรู้ทางพยาธิวิทยาได้แก่ค าศัพท์

ทางพยาธิวิทยาสัตวแพทย์ รอยโรคและความแตกต่างของรอยโรคที่มีสาเหตุที่แตกต่างกัน พยาธิก าเนิดในระดับเซลล์ 
เนื้อเยื่อและอวัยวะ และผลที่ตามมาภายหลังการเกิดพยาธิสภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อทางพยาธิวิทยา
เฉพาะระบบ พยาธิวิทยาทางคลินิกและการฝึกปฏิบัติทางพยาธิวิทยาต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจทางพยาธิวิทยาทั่วไป ได้แก่ ค าศัพท์ทางพยาธิวิทยา การระบุรอยโรคมหพยาธิวิทยาและ

จุลพยาธิวิทยา พยาธิก าเนิด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเกิดขึ้นภายหลังการเกิดพยาธิสภาพ และเพ่ือปรับปรุงเนื้อหา
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑. CLO1 อธิบายและให้ค าจ ากัดความของค าศัพท์ต่างๆ ทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
๒. CLO2 อธิบายถึงพยาธิก าเนิดและผลที่เกิดตามมาภายหลังของความผิดปกติต่างๆได้  
๓. CLO3 ระบุรอยโรคทางมหพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 อธิบายความแตกต่างของรอยโรคที่มีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันได้ 
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    ๓  
 

 

 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  ศัพท์ทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ กลไกการบาดเจ็บ การเสื่อม การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบ
และการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน การรบกวนการไหลเวียนเลือด พยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อ พยาธิ
วิทยาสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา พยาธิวิทยาทางโภชนาการ การเจริญของเซลล์ที่ผิดปกต ิและการเกิดมะเร็ง 

Terminology in veterinary pathology, mechanism of cell injury, degeneration, adaptation and 
cell death, inflammation and tissue healing, immunopathology, circulatory disturbance, infectious 
diseases, environmental and toxicopathology, nutritional pathology, and neoplasia 

 (ภาษาอังกฤษ) 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ ๔๕ ๑๐๕ 

  
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถติดต่อนัดพบอาจารย์ได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ และนอกจากนี้อาจารย์ยังจัดเวลาที่สามารถ
ให้นักศึกษาเข้าพบได้สัปดาห์ละ ๑ ครั้งเป็นอย่างต่ า 

 
หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 อธิบายและให้ค าจ ากัดความของค าศัพท์ต่างๆ ทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
๒. CLO2 อธิบายถึงพยาธิก าเนิดและผลที่เกิดตามมาภายหลังของความผิดปกติต่างๆได้  
๓. CLO3 ระบุรอยโรคทางมหพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4อธิบายความแตกต่างของรอยโรคที่มสีาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันได้ 
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    ๔  
 

 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย สอบข้อเขียน 

 CLO2 
บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้

น าเสนอ 
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/ผลงานกลุ่ม/

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน/น าเสนอ 

 CLO3 
บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้

น าเสนอ 
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/ผลงานกลุ่ม/

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน/น าเสนอ 

CLO4 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ 
สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/ผลงานกลุ่ม/

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน/น าเสนอ 
 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

๑ การบาดเจ็บของเซลล์และการ
ปรับตัวของเซลล ์

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ให้น าเสนอ 

คณาจารย ์

๒ การอักเสบชนิดเฉียบพลัน ๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๓ การอักเสบเรื้อรัง และการหาย
ของแผล 

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๔ ความผิดปกติของระบบไหลเวียน
โลหิต 

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๕ พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน ๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/มอบหมายงานกลุม่/
ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๖ พยาธิวิทยาทางสิ่งแวดล้อม ๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/มอบหมายงานกลุม่/
ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา พยาธิวิทยาทัว่ไปทางการสัตวแพทย์                                                 คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา VSPA334                                                                                   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

    ๕  
 

 

๗ พยาธิวิทยาทางโภชนาการ ๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/มอบหมายงานกลุม่/
ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๘ โรคตดิเช้ือ Prion และ Virus (1) ๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๙ โรคตดิเช้ือ Prion และ Virus (2) ๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๑๐ โรคตดิเช้ือ Bacteria และ
Fungus 

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๑๑ โรคตดิเช้ือ Parasite, Protozoa, 
Rickettsiae และ arthropod  

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๑๒ โรคทางพันธุกรรม ๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๑๓ บทน ามะเร็งวิทยาและกลไกการ
เกิดมะเร็ง (1) 

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๑๔ มะเร็งวิทยาและกลไกการเกิด
มะเร็ง (2) 

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

๑๕ มะเร็งวิทยาและกลไกการเกิด
มะเร็ง (3) 

๓ ๓ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมาย
งานกลุ่ม/ใหน้ าเสนอ 

คณาจารย ์

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
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    ๖  
 

 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมิน 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล น้ าหนักการประเมินผล (ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายและให้ค าจ ากัดความของค าศัพท์ต่างๆ 
ทางพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๑๘.๘๕ ๑๘.๘๕ 

CLO2 อธิบายถึงพยาธิก าเนิดและผลที่เกิดตามมา
ภายหลังของความผิดปกติต่างๆได้ 

สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/
ผลงานกลุ่ม/สังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน/น าเสนอ 

 
๒๗.๐๕ 

 
๒๗.๐๕ 

CLO3 ระบุรอยโรคทางมหพยาธิวิทยาและจุลพยาธิ
วิทยาได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/

ผลงานกลุ่ม/สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน/น าเสนอ 
๒๗.๐๕ ๒๗.๐๕ 

CLO4 อธิบายความแตกต่างของรอยโรคที่มีสาเหตุ
การเกิดที่แตกต่างกันได้ 
 

สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/
ผลงานกลุ่ม/สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน/น าเสนอ 
๒๗.๐๕ ๒๗.๐๕ 

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

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้ น   

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 จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน
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    ๗  
 

 

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
- Vinay Kumar, Abul Abbas, and Jon Aster. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th edi-

tion. Elsevier. 2020.  
- James Zachary. Pathologic Basis of Veterinary Disease. 6th Edition. Elsevier. 2017. 
- Grant Maxie. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: 3-Volume Set. 6th Edi-

tion. Saunders Ltd. 2015.  

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) Journal of Veterinary Pathology. SAGE Journals. USA. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
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    ๘  
 

 

ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

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

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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    ๙  
 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา พยาธิวิทยาทั่วไป
ทางสัตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๔ I        

ตารางที่ ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๖๘๐ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
อธิบายและให้ค าจ ากัดความของ
ค าศัพท์ต่างๆ ทางพยาธิวิทยาทางสัตว
แพทย์ไดอ้ย่างถูกต้อง 

1.2        

อธิบายถึงพยาธิก าเนิดและผลที่เกิด
ตามมาภายหลังของความผิดปกติ
ต่างๆได้  

1.2        

ระบุรอยโรคทางมหพยาธิวิทยาและ
จลุพยาธิวิทยาได้อย่างถูกต้อง 1.2        

อธิบายความแตกต่างของรอยโรคที่มี
สาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันได้ 1.2        

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1  
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การสัตว
แพทย ์และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือบริการสุขภาพ
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาพยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์ รหัสวิชาสพปส ๓๓๔ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ล าดับ

ที ่
วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1. 9 พย 63 9.00 -12.00 
13.00 -16.00 

การบาดเจ็บของเซลล์และการปรับตัวของเซลล์  
การอักเสบชนิดเฉียบพลัน 

อ.นลิน 
อ.ไกรพิชญ์ 

2. 10 พย 63 9.00 -12.00 
 

13.00 -16.00 

การอักเสบชนิดเรื้อรัง ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและขบวนการหาย

ของบาดแผล และการหักของกระดูก 

ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต 

อ.ไกรพิชญ์ 
 
อ.ไกรพิชญ์ 

3 11 พย 63 9.00 -12.00 
13.00 -16.00 

ปฎิบัติการ การบาดเจ็บของเซลล์และการปรับตัวของเซลล์  
ปฎิบัติการ การอักเสบชนิดเฉียบพลัน 

คณาจารย์ 

4. 18 พย 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

สอบย่อยครั้งท่ี  1 (การบาดเจ็บของเซลล์และการปรับตัว

ของเซลล์, การอักเสบชนิดเฉียบพลัน)  

คณาจารย์ 

5. 19 พย 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน 
พยาธิวิทยาทางโภชนา และสิ่งแวดล้อม 

อ.สิรินทรา  
อ.นลิน 

6. 20 พย 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

ปฏิบัติการ การอักเสบชนิดเรื้อรัง 
ปฏิบัติการ ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต 

คณาจารย์ 

7. 23 พย 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

โรคติดเชื้อ  Prion และ Virus (1) 

โรคติดเชื้อ  Prion และ Virus (2) 

อ.ฐานิต 
อ.ฐานิต 

8 25 พย 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

สอบย่อยครั้งท่ี 2 (การอักเสบชนิดเรื้อรัง ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

และขบวนการหายของบาดแผล และการหักของกระดูก และ

ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต) 

คณาจารย์ 

9. 30 พย 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

โรคติดเชื้อ  bacteria และ fungi 
โรคติดเชื้อ parasite, protozoa, rickettsia และ arthro-
pod 

อ.ฐานิต 
อ.นลิน 
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ล าดับ
ที ่

วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

10. 1 ธค 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

โรคทางพันธุกรรม 
บทน ามะเร็งวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็ง (1) 

อ.ฐานิต  
อ.สิรินทรา  

11. 2 ธค 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

มะเร็งวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็ง (2) 
มะเร็งวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็ง (3) 

อ.สิรินทรา  
อ.สิรินทรา  

12. 8 ธค 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

สอบย่อยครั้งที่ 3 โรคติดเชื้อ และโรคทางพันธุกรรม  
 

คณาจารย์ 

13. 11 ธค 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

ปฎิบัติการ พยาธิทางโภชนาการและสิ่งแวดล้อม 
ปฎิบัติการ โรคติดเชื้อ (1) 

คณาจารย์ 

14 14 ธค 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

ปฎิบัติการ โรคติดเชื้อ (2) 
ปฎิบัติการ โรคติดเชื้อ (3) 

คณาจารย์ 

15. 16 ธค 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

ปฏิบัติการ มะเร็ง (1) 
ปฏิบัติการ มะเร็ง (2) 

คณาจารย์ 

16. 18 ธค 63 9.00-12.00 
13.00-16.00 

น าเสนองานกลุ่ม คณาจารย์ 

17.  9.00-12.00 
13.00-16.00 

สอบปลายภาค มะเร็งวิทยาและกลไกการเกิดมะเร็ง 
สอบปฏิบัติ  

คณาจารย์ 

 


