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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 

๑.  รหสัและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๔๓๖ พยาธวิทิยาคลนิิกทางสตัวแพทย ์
ภาษาองักฤษ VSPA 436 Veterinary Clinical Pathology 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๒-๓-๕)       
  (ทฤษฎ ี๒ ชม.   ปฏบิตั ิ๓ ชม.  เรยีนรู-้คน้ควา้ดว้ยตนเอง ๕ ชม. /สปัดาห)์
  
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลกัสตูร      สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ  
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   หมวดวชิาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  
 อ.น.สพ.ดร.ภานพ วไิลนาม     E-mail: panop.wil@mahidol.edu 
 อ.ดร.น.สพ. ไกรพชิญ ์สุธรรมมาภรณ์  E-mail: kripitch.sut@mahidol.edu 

 ภาควชิาปรคีลนิิกและสตัวศาสตป์ระยกุต ์ โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒  
 ๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน ๑. อ.ดร.น.สพ. ภานพ วไิลนาม  

๒. ผศ.ดร.สพ.ญ. ทววีลัย ์ตนัสถติย ์ 
๓. ผศ.ดร.น.สพ. ปรญิ สุวรรณประภา 
๔. ผศ.ดร.สพ.ญ. นลนิ อารยีา  
๕. รศ.ดร.ชุตเิพญ็  บรูณะสมัฤทธิ ์
๖. อ. น.สพ. ฐานิตย ์กสานตกุิล 
๗. อ.สพ.ญ.ดร. สรินิทรา ศริวิสิตูร 
๘ อ.ดร.น.สพ. ไกรพชิญ ์สุธรรมมาภรณ์ 

         
๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศกึษาที ่  ๑  /  ชัน้ปีที ่๔ 
๕.๒ จ านวนผูเ้รยีนทีร่บัได ้  ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๓๓๕ 
   

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  
  ไมม่ ี 
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    ๒  

 

 

๘.  สถานท่ีเรียน      คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา  
 
๙.  วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

วนัที ่๓๑ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื่อใหน้กัศกึษา มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะ ในการเกบ็ตวัอยา่งทีไ่ด้
จากสตัว ์เพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฎบิตักิาร และสามารถแปลผลการตรวจทีไ่ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิาร ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
๒.๑ วตัถุประสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) 
นกัศกึษาจะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสมในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

๑. วธิกีารเกบ็ตวัอยา่งอยา่งเหมาะสมจากตวัสตัว ์การขนส่งตวัอยา่ง และวธิกีารเกบ็รกัษาตวัอยา่งที่
เหมาะสม 
๒. การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การเลอืกใช ้และการแปลผลเพื่อการวนิิจฉัยโรคอยา่งเหมาะสม 

  ๒.๒ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอนแลว้ นกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาในรายวชิา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 เกบ็ รกัษา ขนส่ง ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากสตัว ์เพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฎบิตักิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๒.  CLO2  แปลและวเิคราะหผ์ลการตรวจทีไ่ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวนิิจฉยัได้
อยา่งถูกตอ้ง 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  การเกบ็ตวัอยา่งเซลล ์เลอืด อุจจาระ ปัสสาวะ ซรี ัม่ น ้าไขสนัหลงั และของเหลวอื่นๆในรา่งกาย การเกบ็ 
รกัษาตวัอยา่ง การส่งตวัอยา่งไปยงัหอ้งปฏบิตักิาร และการแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื่อประกอบการ
วนิิจฉยัโรค 
  The collection of cells, blood, feces, urine, serum, cerebrospinal fluid and body fluid, prepa-
ration and shipment of laboratory specimens, and interpretation of laboratory findings.  
 

๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบติั 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 
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    ๓  

 

 

๓๐ 
(๑๕ x ๒)  

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๗๕ 
(๑๕ x ๕) 

  
 
๓.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล  
๒ ชม. / สปัดาห ์ 
หมวดท่ี ๔  การพฒันาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัระดบัรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรปุสัน้ๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวิชามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานักศึกษา (CLOs)  
เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอนแลว้ นกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาในรายวชิา จะสามารถ     
๑.  CLO1 เกบ็ รกัษา ขนส่ง ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากสตัว ์เพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฎบิตักิารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๒.  CLO2 แปลและวเิคราะหผ์ลการตรวจทีไ่ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวนิิจฉยัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

๒.  วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพฒันาความรู้ หรือ ทกัษะ ในข้อ ๑   และการวดัผลลพัธก์าร
เรียนรู้ของรายวิชา   

  
 วิธีการจดัการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย / สาธติ / ปฏบิตั ิ สอบขอ้เขยีน / สอบบรรยายภาคปฏบิตักิาร 
 CLO2 บรรยาย / สาธติ / ปฏบิตั ิ สอบขอ้เขยีน / สอบบรรยายภาคปฏบิตักิาร 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สปัดาห ์ หวัข้อเรือ่ง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน กิจกรรม  
ในชัน้เรียน 

ฝึก
ปฏิบติั 

๑ 1โลหติวทิยา 
 (1) บทน าพยาธวิทิยาคลนีิก
และโลหติวทิยา 
 ( 2 )  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
คุณภาพคุณภาพและปรมิาณ
ของเม็ด เลือดแดง ภ าวะ
โลหติจางและการแปลผล 

๔ 

- 

การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ powerpoint  
 
 

ทววีลัย ์
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    ๔  

 

 

สปัดาห ์ หวัข้อเรือ่ง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 
๒ โ ล หิ ต วิ ท ย า  (๓ )  ก า ร

วิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปรมิาณของเมด็เลอืดขาว 

๒ - การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
  
ปฏบิตักิารทดลอง / ตวัอยา่ง
ทดลอง  

ไกรพชิญ์ 

๓ โลหติวทิยา (๔) ภาวะมะเรง็
เม็ดเลือดขาว พยาธิในเม็ด
เลือด และการแปลผลเชิง
คุณภาพและปรมิาณของเมด็
เลอืดขาว 

๒ ๖ การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
  
ปฏบิตักิารทดลอง / ตวัอยา่ง
ทดลอง 

สรินิทรา 

๔ ภาวะการแขง็ตวัของเลอืด 
โรคและความผดิปกตขิอง
การแขง็ตวัของเลอืดและการ
ตรวจหาความผดิปกตทิาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

๒ ๖ การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
  
ปฏบิตักิารทดลอง / ตวัอยา่ง
ทดลอง 

ไกรพชิญ์ 

๕ การตรวจวนิิจฉัยทางเซลล์
วทิยา (๑) 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
  
ปฏบิตักิารทดลอง / ตวัอยา่ง
ทดลอง 

ปรญิ 

๖ การตรวจวนิิจฉัยทางเซลล์
วทิยา (๒, ๓) 
 

 

๒ ๖ การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
  
ปฏบิตักิารทดลอง / ตวัอยา่ง
ทดลอง 

ปรญิ 

๗ 1. การตรวจวนิิจฉยัโรค
ระบบต่อมไรท้่อ (๑) 
2.การตรวจวนิิจฉยัโรคระบบ
ต่อมไรท้่อ (๒) 
 

๒ 

 

 

๒ 

- 
 

 

- 

การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
 กรณศีกึษา 

นลนิ 
 
 

ภานพ 

๘ 1.การตรวจวนิิจฉัยโรคระบบ
ทางเดินอาหารและตับอ่อน
ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
2.การตรวจวินิจฉัยโรคตับ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร 
3 . ก ารต รวจวินิ จฉั ย โรค
กระดูกและกล้ามเนื้ อทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

๒ 

 

 

๒ 

 

๒ 

 

- 
 
 

- 
 

- 

การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
 กรณศีกึษา 

สรินิทรา 
 

ฐานิตย ์
 
 

ฐานิตย ์
 

๙ การตรวจวินิจฉัยโรคระบบ ๒ ๓ การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์ ไกรพชิญ์ 
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    ๕  

 

 

สปัดาห ์ หวัข้อเรือ่ง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 
ขบัถ่ายปัสสาวะ / power point  

ปฏบิตักิารทดลอง / ตวัอยา่ง
ทดลอง 

๑๐ ก ารต รว จวินิ จ ฉั ย ค ว าม
ผิดปกติของอิเล็กโตรไลท ์
ภาวะกรด เบส 

๒ ๓ การสอนบรรยายเชงิปฏสิมัพนัธ ์
/ power point 
  
สาธติแครือ่ง blood gas analy-
sis 

นลนิ 
 
 

ชุตเิพญ็ 

๑๑ สมัมนากรณศีกึษา ๑  ๙ กรณศีกึษา  คณาจารย ์
๑๒ สมัมนากรณศีกึษา ๒  ๙ กรณศีกึษา  คณาจารย ์

                  รวม ๓๐ ๔๕   
 
๒. แผนการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมนิระหว่างการเรยีนการสอน เพื่อวดัความกา้วหน้าและพฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดย
การสงัเกตพฤตกิรรม ความเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าของพฤตกิรรมและผลงานของนกัศกึษา โดยแจง้ผลแก่
ผูเ้รยีน (feedback) เพื่อใหน้ักศกึษาพฒันาและปรบัปรงุตนเองอยา่งสม ่าเสมอ โดยไมน่ าผลการประเมนิไปรวมกบั
คะแนนสอบเมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอน 

ข.  การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครือ่งมอืและน ้าหนกัในการวดัและประเมนิผล 

 
ผลลพัธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวดัผล 

น ้าหนักการ
ประเมินผล (รอ้ยละ) 

CLO1 เกบ็ รกัษา ขนส่ง ตวัอยา่ง
ทีไ่ดจ้ากสตัว ์เพื่อส่งตรวจทาง
หอ้งปฎบิตักิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

สอบขอ้เขยีน: ปรนัย / อตันยั ๓๕ 

๔๓ สอบปฎบิตั ิ ๘ 

CLO2 แปลและวเิคราะหผ์ลการ
ตรวจทีไ่ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารเพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการวนิิจฉัยได้
อยา่งถูกตอ้ง 

สอบขอ้เขยีน: ปรนัย / อตันยั ๔๐ ๖๗ 
สอบปฎบิตั ิ ๖ 

น าเสนอกรณศีกึษา ๑๑ 

รวม   ๑๐๐ 
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    ๖  

 

 

 
 
(๒) การใหเ้กรด และ การตดัสนิผล 

ใชร้ะบบองิเกณฑห์รอืองิกลุ่ม ตามเงือ่นไขและวธิตีดัสนิผลการเรยีนของคณะสตัวแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยใหส้ญัลกัษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนกัศกึษาจะตอ้งไดร้บัสญัลกัษณ์ D 
ขึน้ไป จงึจะผ่านเกณฑ ์ 

(๓) การสอบแกต้วั   

  ในกรณทีีต่ดัสนิระดบัผลการเรยีนแลว้มนีกัศกึษาไดร้บัผลการเรยีนเป็น F  ซึง่อาจารยผ์ูป้ระสานงาน
รายวชิาและคณะกรรมการพฒันาการเรยีนการสอนมคีวามเหน็ว่าสมควรใหม้กีารสอบแก้ตวัหรอืปฏบิตังิานเพิม่เตมิ
นัน้   นักศึกษาผู้นัน้จะต้องมคีะแนนไม่ต ่ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรบัชุดคะแนนที่มคี่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมี
คะแนนไม่ต ่ากว่า ๔๕.๐๐  ส าหรบัชุดคะแนนที่มคี่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลีย่ของชุด
คะแนนต ่ ากว่า ๖๐.๐๐ นักศึกษาผู้นัน้จะต้องมคีะแนนไม่ต ่ากว่า ๔๐.๐๐ จงึจะมีสิทธิส์อบแก้ตัวหรอืปฏิบตัิงาน
เพิม่เตมิ  โดยหลงัจากอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาพจิารณาการสอบแก้ตวัหรอืปฏบิตังิานว่า “ผ่าน”  นักศกึษาผู้
นัน้จะได้รบัผลการเรยีนเป็น D โดยในระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตวัหรอืการปฏบิตังิานเพิม่  ให้
ประกาศผลการเรยีนของนกัศกึษาผูน้ัน้เป็นสญัลกัษณ์  I 
๓.  การอทุธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศกึษามขีอ้สงสยั  ขอ้งใจ  หรอืต้องการอุทธรณ์ในเรือ่งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน รวมถงึการ
ประเมนิผลการเรยีน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขยีนใบค าร้องที่งานบรหิารการศึกษาฯ 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์ โดยจะเสนอต่ออาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาเพื่อพจิารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรอื
แก้ปัญหาได ้จะเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อพจิารณาต่อไป และหากพบว่า
เป็นเรื่องทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารสบืขอ้เทจ็จรงิ จะเสนอต่อคณะกรรมการรบัเรื่องรอ้งเรยีนดา้นการศกึษาของคณะสตัว
แพทยศาสตรด์ าเนินการต่อไป 

หมวดท่ี ๖  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลกั (Required Texts) 
๑) Clinical Pathology for the Veterinary Team 2010 
๒) Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition 2011 
๓) Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology, 2nd Edition 2011 
๔) Veterinary Hematology and Clinical Chemistry 2nd Edition 2012 



 

 

หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ                                                                       ระดบัปรญิญา     ตร ี ป.บณัฑติ   โท   ป.บณัฑติชัน้สงู  
 เอก                      
ชือ่รายวชิา พยาธวิทิยาคลนิิกทางสตัวแพทย์                                                      คณะ/วทิยาลยั คณะสตัวแพทยศาสตร ์
รหสัวชิา สปปส ๔๓๖                                                                                 ภาควชิา ปรคีลนิิกและสตัสศาสตรป์ระยุกต์ 
 

    ๗  

 

 

 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

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

 
๓.  ทรพัยากรอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

๑) วสัดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑใ์นหอ้งปฏบิตักิาร 
๒) ตวัอยา่งเลอืด ปัสสาวะ สิง่คดหลัง่ และ เนื้อเยือ่จากสตัว์ 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมือ่สิน้สุดการเรยีนการสอน ก าหนดใหน้กัศกึษาประเมนิการสอนของผูส้อนรายบุคคล ในประเดน็ ความตรง

ต่อเวลา  การเป็นแบบอย่างที่ด ีสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอด
เนื้อหาให้เขา้ใจและกระตุ้นการเรยีนรู้ เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็ระหว่างการเรยีนการสอน  
และประเมนิภาพรวมของวชิา ในประเดน็ ความรูค้วามสามารถโดยรวม และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรายวชิานี้  
ความพงึพอใจต่อการเรยีนรายวชิานี้  และขอ้เสนอแนะอื่นๆ  โดยใชแ้บบประเมนิผลการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยทุธ์การประเมินการสอน  
ใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาหรอือาจารยท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
๒.๑ ใหน้กัศกึษาประเมนิอาจารยผ์ูส้อนและภาพรวมของรายวชิาตามขอ้ ๑ 
๒.๒ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนประเมนิตนเองในประเดน็ต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาทีใ่ชใ้นการเตรยีมสอน 
(๒) ความพงึพอใจของผูส้อนต่อผลการสอน 
(๓) ขอ้ทีค่วรปรบัปรงุแกไ้ขหรอืพฒันาตนเองในการสอนครัง้ต่อไป 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 
ประชุม/สมัมนาอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละกลุ่มวชิาเพื่อพจิารณาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนส าหรบัปี

การศกึษาต่อไปโดยอาศยัขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศกึษาของนกัศกึษา 
(๒) ผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
(๓) ผลการประเมนิการสอน 
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    ๘  

 

 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิามกีารการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา โดยมกีาร

ประเมนิประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายทีก่ าหนดมคีวามชดัเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรยีนรูเ้หมาะสมกบัเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรยีนรูก้ระตุน้ใหน้กัศกึษาคน้ควา้และฝึกทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
(๔) การวดัผลประเมนิผลเหมาะสมกบัเป้าหมายและการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
(๕) น าทฤษฎทีางการศกึษา / ขอ้มลูจากการประเมนิในครัง้ก่อนมาวางแผนปรบัปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

เมือ่สิน้สุดปีการศกึษา อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา อาจารยป์ระจ ากลุ่มวชิา คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรและคณะกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน  จะมกีารพจิารณาสรปุผลการประเมนิการสอน 
ผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

เพื่อก าหนดประเดน็ทีเ่หน็สมควรจดัใหม้กีารปรบัปรงุในปีการศกึษาต่อไป 
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    ๙  

 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากบัหลกัสตูร 

ตารางท่ี ๑  ความสมัพนัธร์ะหว่างรายวชิา และ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร (PLOs)  
ชื่อรายวชิาพยาธวิทิยาคลนิิกทางสตัว

แพทย ์

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

(รหสัวชิา) สพปส 436 R P       

ตารางท่ี ๒  ความสมัพนัธร์ะหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหสัวชิา) สพปส 436 
ผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PLO

3 
PLO

4 
PLO

5 
PLO

6 
PLO

7 
PLO

8 
CLO1 เกบ็ รกัษา ขนส่ง 
ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากสตัวเ์พื่อส่ง
ตรวจทางหอ้งปฎบิตักิารได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 ๒.๔       

CLO2 แปลและวเิคราะหผ์ล
การตรวจทีไ่ดจ้าก
หอ้งปฏบิตักิารเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการวนิิจฉัยได้
อยา่งถูกตอ้ง  

๑.๑        

ตารางท่ี ๓  PLOs ทีร่ายวชิารบัผดิชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้น 
วทิยาศาสตรก์ารสตัวแพทย ์และ
ศาสตรอ์ื่นๆ เพื่อบรกิารสุขภาพ
สตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี
สตัวแพทย ์

๑.๑ แปลผลขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากการซกัประวตั ิผลการตรวจ
รา่งกาย ภาพทศันวนิิจฉัยและผลทางหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อการ
วนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

PLO2 ท าหตัถการขัน้พืน้ฐานทาง
สตัวแพทยไ์ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีสตัวแพทย ์

๒.๔ เกบ็ รกัษา และขนส่งตวัอยา่งเพื่อตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารได้
อยา่งถูกตอ้ง 
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   ๑๐  

 

 

 
ตารางการจดัการเรียนการสอน 

รายวิชา……….พยาธิวิทยาคลินิกทางสตัวแพทย.์........................รหสัวิชา............สปวพ ๔๓๖................. 
ล ำดั
บที ่

วนัที่ เวลำ หัวข้อ อำจำรย์
ผู้สอน 

1 14 สค 63 10.40-12.30 
13.40-15.30 
15.30-17.30 

Introduction to Hematology 
 Hematology ( I )  
Hematology ( II )  

TT 
TT 
TT 

2 21 สค 63 10.40-12.30 Hematology (III )   KS 

3 28 สค 63 10.40-12.30 
13.40-19.30 

Hemato (IV) 
LAB: Hematology 1, 2   

SS 
Staff       

 
4 4 กย 63  10.40-12.30 

13.40-19.30 
 

Hemostasis, Bleeding disorders & laboratory investigations  
Lab: Hematology 3   
Lab : Hemostasis   

KS 
Staff 
Staff  

5 11 กย 63  10.40-12.30 
 13.40-16.30 

Cytology (I ) : Introduction, specimen collection    
Lab: Cytology 1                            

PS  
Staff 

6 18  กย 63  10.40-13.30 
13.40-19.30 

Cytology (II-III) 

Lab: Cytology 2-3                          

PS 
Staff 

7 25 กย 63 9.00 - 12.00  
13.00 – 14.00 

Examination I (Hematology I -IV, Hemostasis) 

สอบ Lab Hematology 

PW, KS 

8 2 ตค 63  10.40-12.30 

13.40-16.30  

Laboratory investigation of renal diseases 
Lab : Urinary analysis 

KS 
Staff 

9 9 ตค 63  10.40-12.30 

13.40-15.30 

15.40-17.30 

Laboratory investigation of GI-tract & exocrine pancreas diseases 
Laboratory investigation of liver 

Laboratory investigation of muscle and bone diseases 

SS 
TK 
TK 



 

 

หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ                                                                       ระดบัปรญิญา     ตร ี ป.บณัฑติ   โท   ป.บณัฑติชัน้สงู  
 เอก                      
ชือ่รายวชิา พยาธวิทิยาคลนิิกทางสตัวแพทย์                                                      คณะ/วทิยาลยั คณะสตัวแพทยศาสตร ์
รหสัวชิา สปปส ๔๓๖                                                                                 ภาควชิา ปรคีลนิิกและสตัสศาสตรป์ระยุกต์ 
 

   ๑๑  

 

 

ล ำดั
บที ่

วนัที่ เวลำ หัวข้อ อำจำรย์
ผู้สอน 

10 16 ตค 63 9.00 – 12.00 Examination II  (Cytology, renal disease)                                       PW, KS 

11 30 ตค 63 10.40-12.30 
13.40-15.30 

Laboratory investigation of endocrinopathy I 
Laboratory investigation of endocrinopathy II 

NA 
PW 

12 13 พย 63 10.40-12.30 
13.40-16.30 

Laboratory investigation of water, electrolyte disorders  
Lab : water, electrolyte disorders 

NA 
Staff 

13 20 พย 63 9.00 – 12.00 Examination III ( GI & Pancrease, Liver, Musculoskeletal diseases)  PW, KS 

14 27  พย 63 10.40-16.30  Case conference I Staff 

15 4 ธค 63 10.40-16.30 Case conference II 
 

Staff 

 7-18 ธค 
63 

 Final examination (Endocrine I-II, Electrolyte disorder) 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)  
6. อ.น.สพ. ฐานิตย ์กสานตกุิล (TK)  
7. อ.ดร.สพ.ญ. สรินิทรา ศริวิสิตูร (SS)  
8. อ.ดร.น.สพ. อ.ดร.น.สพ. ไกรพชิญ ์สุธรรมมาภรณ์ 
 

 

 


