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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย สพวค ๖๗๒ คลินิกปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 672  Clinical Clerkship in Veterinary Diagnosis 

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

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๑.๑ ผศ.สพ.ญ.ดร. นลิน อารียา  
โทรศัพท์ ๑๕๒๓  อีเมล์: nlin.ary@mahidol.edu 
๔.๑.๒  ผศ.น.สพ.สมเกียรติ  ห้วยจันทึก   
โทรศัพท ์  อีเมล์: somkiat.hua@mahidol.edu 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
  ๔.๒.๑  อ.น.สพ.ดร. ภานพ วิไลนาม    

โทรศัพท์   -   อีเมล์ : panop.wil@mahidol.edu 
๔.๒.๒   ผศ.น.สพ.สมเกียรติ  ห้วยจันทึก   

โทรศัพท์  -   อีเมล์: somkiat.hua@mahidol.edu 
๔.๒.๓  ผศ.สพ.ญ.ดร. ทววีัลย ์ตันสถิตย์  

โทรศัพท์ ๑๕๒๑   อีเมล์: tawewan.tan@mahidol.edu 
  ๔.๒.๔  ผศ.น.สพ.ดร. ปริญ  สุวรรณประภา   

        โทรศัพท์ ๑๕๐๘  อีเมล์ : parin.suw@mahidol.edu 
๔.๒.๕  ผศ.สพ.ญ.ดร. นลิน อารียา  

โทรศัพท์ ๑๕๒๓  อีเมล์ : nlin.ary@mahidol.edu 
  ๔.๒.๖  ผศ.ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์  

โทรศัพท์ -  อีเมล์ : shutipen.bur@mahidol.edu 
๔.๒.๗  ผศ.ดร.ปารณีย์  ญาติมาก  

โทรศัพท์ -  อีเมล์ : paranee.yat@mahidol.edu 
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    ๒  
 

 

๔.๒.๘  น.สพ. กฤติน ช่วยช ู 
โทรศัพท์ -    อีเมล์: krittin.chu@mahidol.edu 

๔.๒.๙  ผศ.ดร.สพ.ญ. นลิน อารียา  
โทรศัพท์ ๑๕๒๓  อีเมล์: nlin.ary@mahidol.edu 

  ๔.๒.๑๐  อ.น.สพ.ฐานิต กสานติกุล 
โทรศัพท ์-   อีเมล์: tanitkasantikul@gmail.com 

๔.๒.๑๑  อ.ดร.สพ.ญ.สิรินทรา ศิริวิสูตร  
โทรศัพท ์-   อีเมล์: sirintra.sir@mahidol.edu 
 ๔.๒.๑๒ อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์  
โทรศัพท์ -   อีเมล์: kripitch.sut@mahidol.edu 

     
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   1-2  /  ชั้นปีที่ ..๖ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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    ๓  
 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 
๑.๑ สามารถผ่าชันสูตรและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการชันสูตรซาก การเขียนรายงานผล

การชันสูตรซาก และการวินิจฉัย เชื่อมโยงรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยาเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย 
๑.๒ สามารถเก็บและการเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และแปลผลทางพยาธิวิทยา

คลินิคได้อย่างถูกต้อง 
๑.๓ วินิจฉัยโรคจากกระบวนการทัศนวินิจฉัยได้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถปุระสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๒.๑.๑ สามารถผ่าชันสูตรและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการชันสูตรซาก การเขียนรายงาน

ผลการชันสูตรซาก และการวินิจฉัย เชื่อมโยงรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยาเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย 
๒.๑.๒ สามารถเก็บและการเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และแปลผลทางพยาธิวิทยา

คลินิคได้อย่างถูกต้อง 
๒.๑.๓ วินิจฉัยโรคจากกระบวนการทัศนวินิจฉัยได้ 

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

๒.๑.  CLO1  สามารถผ่าชันสูตรและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการชันสูตรซาก การเขียน
รายงานผลการชันสูตรซาก และการวินิจฉัย เชื่อมโยงรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยาเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัย 

๒.๒.  CLO2  สามารถเก็บและการเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และแปลผลทางพยาธิ
วิทยาคลินิคได้อย่างถูกต้อง 

๒.๓.  CLO3  วินิจฉัยโรคจากกระบวนการทัศนวินิจฉัยได้ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) ทักษะปฏิบัติด้านพยาธิวิทยาและทัศนวินิจฉัย การผ่าชันสูตรซาก การวินิจฉัยมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิ

วิทยา และพยาธิวิทยาคลินิก คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
  (ภาษาอังกฤษ) Clinical practice in pathology and diagnostic imaging, necropsy, gross and histo-
pathology, clinical pathology, ethics and veterinary jurisprudence 
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    ๔  
 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๐  ๙๐ ๓๐ 

  
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถติดต่อนัดพบอาจารย์ได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์  
 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๔.๑.๑.  CLO1  สามารถผ่าชันสูตรและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการชันสูตรซาก การ
เขียนรายงานผลการชันสูตรซาก และการวินิจฉัย เชื่อมโยงรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยาเพ่ือน าไปสู่การ
วินิจฉัย 

๔.๑.๒.  CLO2  สามารถเก็บและการเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และแปลผลทาง
พยาธิวิทยาคลินิกได้อย่างถูกต้อง 

๔.๑.๓.  CLO3  วินิจฉัยโรคจากกระบวนการทัศนวินิจฉัยได้ 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 

สามารถผ่าชันสูตรและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจากการชันสูตรซาก การเขียน
รายงานผลการชันสูตรซาก และการวินิจฉัย 
เชื่อมโยงรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิ
วิทยาเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย 

น าเสนอ สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ 
สังเกตุพฤติกรรม 

 CLO2 
สามารถเก็บและการเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และแปลผลทางพยาธิวิทยา
คลินิกได้อย่างถูกต้อง 

น าเสนอ สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ 
สังเกตุพฤติกรรม 

 CLO3 วินิจฉัยโรคจากกระบวนการทัศนวินิจฉัยได้ 
น าเสนอ สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ 
สังเกตุพฤติกรรม 
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    ๕  
 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ -การผ่าชันสูตรซาก 
-เซลล์วิทยาและการวินิจฉัย
ทางเซลล์วิทยาเบื้องต้น 
- การแปลผลทางพยาธิวิทยา
คลินิค 
-การตรวจความผิดปกติทาง
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
-การตรวจทางโลหิตวิทยา  
 

 

๔๕ 

-ฝึกปฏิบัติการผ่าชันสูตรซากสัตว์ 
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
-การรายงานผลการชันสูตรซากและ
เชื่อมโยงผลการชันสูตรซากเพ่ือ
น าไปสู่การวินิจฉัย 
-ฝึกปฏิบัติการเก็บและการเตรียม
ตัวอย่างส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและ
การวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาเบื้องต้น 
- การแปลผลทางพยาธิวิทยาคลินิก 
-การเตรียมสไลด์ส่งตรวจทางโลหิต
วิทยา การนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
และลักษณะเม็ดเลือดแดง การตรวจ
ปัสสาวะ 

อ.ทวีวัลย์ 
อ.ปริญ 
อ.ภานพ 
อ.นลิน 
อ.ฐานิต 
อ.สิรินทรา 
อ.ไกรพิชญ์ 

๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับรังสีเอกซเรย์ 
และอัลตร้าซาวน์ 
การถ่ายภาพเอกซเรย์ 
และอัลตร้าซาวน์ 
 
การแปลผลภาพถ่าย
เอกซเรย์ และอัลตร้าซาวน์ 
 
  

 ๔๕ -การทบทวนรังสีเอกซเรย์และอัลตร้า
ซาวน์ทางทฤษฎี 
-การสาธิตและ การศึกษารายกรณี  
-ฝึกปฏิบัติการเอกซเรย์ใน
สถานการณ์จริงและการแปลผลภาพ
น าเสนอเรื่องที่สนใจทางด้านรังสีหรือ
อัลตร้าซาวน์ และการน าเสนอ
รายงานกลุ่ม 

อ.สมเกียรติ 
อ.ปารณีย์ 
อ.กฤติน 

                  รวม - ๙๐   
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๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 สามารถผ่าชันสูตรและเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จากการชันสูตรซาก การเขียนรายงาน
ผลการชันสูตรซาก และการวินิจฉัย 
เชื่อมโยงรอยโรคทางมหพยาธิวิทยา 
จุลพยาธิวิทยาเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัย 

น าเสนองาน ๑๐ 

๒๕ 
สังเกตพฤติกรรม ๑๐ 

สอบปากเปล่า ๒.๕ 

สอบปฏิบัติ ๒.๕ 

CLO2 สามารถเก็บและการเตรียม
ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา และแปลผลทางพยาธิ
วิทยาคลินิกได้อย่างถูกต้อง 

น าเสนองาน ๑๐ 

๒๕ 
สังเกตพฤติกรรม ๑๐ 

สอบปากเปล่า ๒.๕ 

สอบปฏิบัติ ๒.๕ 
CLO3 วินิจฉัยโรคจากกระบวนการ
ทัศนวินิจฉัยได้ 

น าเสนองาน ๒๐ 

๕๐ สังเกตพฤติกรรม ๒๐ 

สอบปากเปล่า ๕ 

สอบปฏิบัติ ๕ 
รวม   ๑๐๐ 
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    ๗  
 

 

 
(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

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 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) เอกสารประกอบค าสอนของอาจารย์ผู้สอน 
๒) Zachery, FJ (editor). 2016. Pathologic Basis of Veterinary Disease Expert Consult. 6th edition. 

Elsevier. USA. 
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๓) Vinay Kumar, Abul Abbas, and Jon Aster (editor). 2017. Robbins Basic Pathology. 10th edition. 
Elsevier. USA. 

๔) Kenneth S. Latimer (editor). 2011. Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical 
Pathology, 5th Edition. Wiley. USA. 

๕)  Charles S Farrow. 2003. Veterinary Diagnostic Imaging The Dog and Cat. 1st edition. Mosby. 
๖) Donald  E Thrall. 2003. Veterinary Diagnostic Radiology. 4th edition. SB saunder. 

 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

๑) Journal of Veterinary Pathology. SAGE Journals. USA. 
๒) John S Mattoon,Thomas G Nyland.Veterinary Diagnostic Ultrasound .2nd edition. W.B  

Saunders company.2003. 
      ๓) Kevin J Kealy, Hester McAllister. 2005. Diagnostic Radiology Ultrasonography of the Dog  
and  Cat. 4th edition . Elsevier Saunder. 
      ๔) Margaret Moore,Gill simpson. 1999. BSAVA Manual of Veterinary Nursing.Britis Small  
Animal Veterinary Association. 

๗) Wolfgang Kahn. 1994. Veterinary Reproductive Ultrasonography. 1st edition .Mosby. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
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 
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๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมือ่สิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
(รายวิชา) คลินิกปฏิบัตกิารวินิจฉัย
ทางสัตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๒  M M   M     

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) VSCL672 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 สามารถผ่าชันสูตรและเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จากการชันสูตรซาก การเขียน
รายงานผลการชันสูตรซาก และการ
วินิจฉัย เชื่อมโยงรอยโรคทางมห
พยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยาเพ่ือ
น าไปสู่การวินิจฉัย 

 2.5       

CLO2 สามารถเก็บและการเตรียม
ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา และแปลผลทางพยาธิ
วิทยาคลินิกได้อย่างถูกต้อง 

 2.4       

CLO3 วินิจฉัยโรคจากกระบวนการ
ทัศนวินิจฉัยได้ 

1.1 2.1       

 

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาคลินิกปฏิบัติการวินิจฉยัทางสัตวแพทย์                                               คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา VSCL672                                                                                   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๑  
 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1  
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือ
บริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 
 

PLO2  
ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.1 จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
2.4 เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้อง 
2.5 ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


