
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                 ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการท างานของร่างกาย ๔                                        คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา  สพปส ๒๒๓                                                                            ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
 

    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๒๒๓  โครงสร้างและการท างานของร่างกาย ๔ 
ภาษาอังกฤษ  VSPA 223   Body structure and function  IV 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๔ (๓-๓-๗)       
  (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  อ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ 
๔.๑.๑ อ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

   โทรศัพท์ ๑๕๑๗   E-mail: sasitorn.run@mahidol.edu 
๔.๑.๒ อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สนุทรสิต ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

   โทรศัพท์ ๑๕๓๙   E-mail: jeerawat.soo@mahidol.edu 
 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
คณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๒๒๐, สพปส ๒๒๑ 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี      
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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    ๒  

 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ กลไกทางสรีรวิทยาของระบบขับถ่าย
ปัสสาวะและระบบหายใจ ดุลกรด-เบส และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายสัตว์ปกติ รวมถึงสามารถ
อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบ
ทางเดินหายใจในสุนัข สุกร ม้า และสัตว์เคี้ยวเอื้อง พร้อมประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับคลินิกได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างและเข้าใจถึงการท างานของร่างกายสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ สัตว์ปีก สัตว์น้ า และม้า พร้อมประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับคลินิกได้อย่างถูกต้อง 

๓. สามารถประมวลและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของร่างกายในสุนัขตามที่
เรียนมาใน สปพส ๒๑๐-๒๒๓ รวมถึงน าความรู้มาอธิบายความผิดปกติทางคลินิกได้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๑.  สามารถแยกความแตกต่างโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบหายใจ

ในสุนัข สุกร และสัตว์เคี้ยวเอื้องได้  
๒.  มีความรู้ความเข้าใจลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์และกลไกทางสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

และระบบหายใจในสัตว์ปกติได้ 
๓.  มีความรู้ความเข้าใจกลไกดุลกรด-เบส และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายสัตว์ปกติ 
๔.  สามารถแยกความแตกต่างของโครงสร้างและเข้าในถึงการท างานของร่างกายสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้ 
๕.  สามารถแยกความแตกต่างของโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์น้ าได้ 
๖.  มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์ปีกได้ 
๗.  มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและการท างานของร่างกายม้าได้ 
๘.  สามารถประมวลและจ าแนกโครงสร้างและการท างานของร่างกายในสุนัขจากเนื้อหาที่เรียนใน สปพส 

๒๑๐-๒๒๓ ได ้
๙.  สามารถน าความรู้ทางโครงสร้างและการท างานของร่ายกายไปอธิบายความผิดปกติทางคลินิก 

  
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 เปรียบเทียบโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบหายใจได้อย่าง

ถูกต้อง  
๒.  CLO2 อธิบายโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์และกลไกทางสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะและ

ระบบหายใจได้อย่างถูกต้อง  
๓.  CLO3 อธิบายกลไกทางสรีรวิทยา ดุลกรด-เบส และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์น้ าได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 อธิบายโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 
๗.  CLO7 อธิบายโครงสร้างและการท างานของร่างกายม้าได้อย่างถูกต้อง 
๘.  CLO8 อธิบายโครงสร้างและการท างานของร่างกายในสุนัขตามท่ีเรียนใน สปพส ๒๑๐-๒๒๓ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
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    ๓  

 

 

๙.  CLO9 ใช้ความรู้ทางโครงสร้างและการท างานของร่ายกายไปอธิบายความผิดปกติทางคลินิกได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

   (ภาษาไทย) โครงสร้างและการท างานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ ดุลกรด-ด่าง 
และการปรับอุณหภูมิกายร่างกาย โครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์น้ า สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และ
ม้า  
   (ภาษาอังกฤษ) Structure and function of the urinary, respiratory  systems,  acid-base 
balance and thermoregulation. Structure and function of aquatic animal, avian, exotic pet, and 
equine 
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๔๕ 
(๑๕ x ๔) 

๔๕ 
(๑๕ x ๔) 

๑๐๕ 
(๑๕ x ๗) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

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

๑.  CLO1 เปรียบเทียบโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบหายใจได้อย่าง
ถูกต้อง  

๒.  CLO2 อธิบายโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์และกลไกทางสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะและ
ระบบหายใจได้อย่างถูกต้อง   

๓.  CLO3 อธิบายกลไกทางสรีรวิทยา ดุลกรด-เบส และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 เปรียบเทียบโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์น้ าได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 อธิบายโครงสร้างและการท างานของร่างกายสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 
๗.  CLO7 อธิบายโครงสร้างและการท างานของร่างกายม้าได้อย่างถูกต้อง 
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    ๔  

 

 

๘.  CLO8 อธิบายโครงสร้างและการท างานของร่างกายในสุนัขตามท่ีเรียนใน สปพส ๒๑๐-๒๒๓ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

๙.  CLO9 ใช้ความรู้ทางโครงสร้างและการท างานของร่ายกายไปอธิบายความผิดปกติทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของรายวิชา   

  
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานกลุ่ม/ สอบข้อเขียน (ภาค
บรรยาย, ภาคปฏิบัติ)/ สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน 

 CLO2 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานกลุ่ม/ สอบข้อเขียน (ภาค
บรรยาย, ภาคปฏิบัติ)/ สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 

 CLO4 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานกลุ่ม/ สอบข้อเขียน (ภาค
บรรยาย, ภาคปฏิบัติ)/ สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน 
CLO5 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 

ผลงานกลุ่ม/ สอบข้อเขียน (ภาค
บรรยาย, ภาคปฏิบัติ)/ สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน 
CLO6 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 

ผลงานกลุ่ม/ สอบข้อเขียน (ภาค
บรรยาย, ภาคปฏิบัติ)/ สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน 
CLO7 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 

ผลงานกลุ่ม/ สอบข้อเขียน (ภาค
บรรยาย, ภาคปฏิบัติ)/ สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน 
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    ๕  

 

 

CLO8 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ (จาก
รายวิชา สปพส ๒๑๐-๒๒๓) สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ) 

CLO9 บรรยาย/ มอบหมายงานกลุ่ม/ ให้น าเสนอ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานกลุ่ม/ น าเสนอ/ สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ มหกายวิภาคศาสตร์
เปรียบเทียบระบบทางเดิน
หายใจ 

๓ 
๒ 

บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.ศศิธร  
 

 คัพภะวิทยาของระบบ
ปัสสาวะและระบบทางเดิน
หายใจ 

๒ - บรรยาย อ.ปรารมภ์ 

 จุลกายวิภาคศาสตร์ระบบ
ทางเดินหายใจ 

๓ ๒.๕ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.ศศิธร 
 
 

๒ สรีรวิทยาระบบทางเดิน
หายใจ 

๘ ๒.๕ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.ศศิธร 
(บรรยาย)/ 
อ.ศักดิโชต 
และคณะ
ผู้สอน 
(ปฏิบัติ) 

 การปรับอุณหภูมิร่างกาย ๓ - บรรยาย อ.ปรารมภ์ 
๓-๔ มหกายวิภาคศาสตร์

เปรียบเทียบระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ 

๒ ๓ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.กาญจนา 
(บรรยาย)/
อ.กาญจนา 
และคณะ
ผู้สอน
(ปฏิบัติ) 

 จุลกายวิภาคศาสตร์ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ 

๒ ๓ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.กนกอร 
(บรรยาย)/ 
อ.กนกอร 
และคณะ
ผู้สอน 
(ปฏิบัติ) 
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    ๖  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

 สรีรวิทยาระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ 

๘ - บรรยาย อ.กนกอร 

 ดุลกรด-เบสของร่างกาย ๓ - บรรยาย อ.จีรวัฒน์ 
 สัมมนากลุ่มย่อย 1-2 (case 

discussion) 
- ๔ อภิปรายกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษา คณะผู้สอน 

(สัมมนา) 
๕ มหกายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาของม้า 
๒ ๒ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ น.สพ.ณัฐ

วุฒิ 
(บรรยาย)/ 
ณัฐวุฒิ 
อ.ปาริชาติ 
อ.พรรษ
ประภา 
และคณะ
ผู้สอน 
(ปฏิบัติ) 

 มหกายวิภาคศาสตร์สัตว์ปีก ๓ ๕ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.ระพีวรรณ 
(บรรยาย)/ 
อ.ระพีวรรณ 
อ.สุรพัฒน์ 
และคณะ
ผู้สอน 
(ปฏิบัติ) 

๖-๗ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกาย
วิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
ของสัตว์น้ า 

๓ ๕ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.วรรณา 
(บรรยาย)/ 
อ.วรรณา 
อ.พอฤทัย 
และคณะ
ผู้สอน 
(ปฏิบัติ) 

 มหกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ 

๓ ๕ บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติ อ.เนติ์ อ.รศ
ชงค ์
(บรรยาย)/ 
อ.เนติ์ อ.รศ
ชงค ์และ
คณะผู้สอน 
(ปฏิบัติ) 

 สัมมนากลุ่มย่อย 3-4 (case 
discussion) 

- ๕ อภิปรายกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษา คณะผู้สอน 

 สัมมนากลุ่มย่อย (case 
presentation) 

- ๖ การน าเสนอ คณะผู้สอน 

                  รวม ๔๕ ๔๕   
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    ๗  

 

 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบ
เมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 เปรียบเทียบโครงสร้างทาง
กายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่าย
ปัสสาวะและระบบหายใจได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม: การรายงานปฏิบัติการ   
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ): SAQ 

๑.๒ 
๙ 

๓.๖ 
๑๓.๘ 

CLO2 อธิบายโครงสร้างทางจุลกาย
วิภาคศาสตร์และกลไกทาง
สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
และระบบหายใจได้อย่างถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม: การรายงานปฏิบัติการ   
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ): SAQ 

๑.๒ 
๒๗ 
๕.๔ 

๓๓.๖ 

CLO3 อธิบายกลไกทางสรีรวิทยา 
ดุลกรด-เบส และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกายได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 
 

๗.๒ 
 ๗.๒ 

CLO4 เปรียบเทียบโครงสร้างและ
การท างานของร่างกายสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม: การรายงานปฏิบัติการ   
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ): SAQ 

๑.๒ 
๖ 

๓.๖ 
๑๐.๘ 

CLO5 เปรียบเทียบโครงสร้างและ
การท างานของร่างกายสัตว์น้ าได้
อย่างถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม: การรายงานปฏิบัติการ   
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ): SAQ 

๑.๒ 
๖ 

๓.๖ 
๑๐.๘ 
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    ๘  

 

 

CLO6 อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายสัตว์ปีกได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม: การรายงานปฏิบัติการ   
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ): SAQ 

๐.๖ 
๓ 

๑.๘ 
๕.๔ 

CLO7 อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายม้าได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม: การรายงานปฏิบัติการ   
สอบข้อเขียน (ภาคบรรยาย): MCQ 
สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ): SAQ 

๐.๖ 
๓ 

๑.๘ 
๕.๔ 

CLO8 อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายในสุนัขตามที่
เรียนใน สปพส ๒๑๐-๒๒๓ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน (ภาคปฏิบัติ): SAQ ๕ 

๕ 

CLO9 ใช้ความรู้ทางโครงสร้างและ
การท างานของร่ายกายไปอธิบาย
ความผิดปกติทางคลินิกได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม: การรายงานกรณีศึกษา  
น าเสนอ 
 

๓ 
๕ 

๘ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้น
ไป จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ า

กว่า ๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า 

๖๐.๐๐ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจาก

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียน

เป็น D โดยในระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของ

นักศึกษาผู้นั้นเป็นสัญลักษณ์   

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะ
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    ๙  

 

 

สัตวแพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหา

ได้ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่

จ าเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตว

แพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Evans H.E., deLahunta A. 2000. Guide to the Dissection of the Dog: 5th edition, Saunders, 
Philadephia, 378p. 

๒) Young B, Lowe J, Stevens A, Heath J, Deakin P. 2006. Wheater's Functional Histology: A 
Text and Colour Atlas, 5th Edition, Elsevier, USA. 

๓) Cunningham JG. 2002. Textbook of Veterinary Physiology: 3rd edition, W.B. Saunders Com-
pany, New York, 575p 

๔) Akers RM, Denbow DM. 2008. Anatomy and physiology of domestic animals. Blackwell 
publishing, USA. 

๕) Abraham Kierszenbaum. 2001. Histology and Cell Biology - An Introduction to Pathology. 
1st edition, Mosby, USA 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) Dyce KM. Textbook of Veterinary Anatomy: 3rd edition. Saunders, New York, USA. 
๒) Cochran PE. Laboratory Manual for Comparative Veterinary Anatomy and Physiology, 

Delmar Learning, Canada. 
๓) Adams DR. 2004. Canine Anatomy, 4th edition, Iowa State Press, Iowa, USA. 
๔) Mescher A. 2009. Junqueira’s Basic histology: Text and atlas. 12th edition, Mcgraw-hill 

medical, USA. 
๕) Guyton AC, Hall JE. 2006. Textbook of Medical Physiology:  11th edition, W.B. Saunders, 

New York. USA. 
๖) Ganong WF. 1997. Review Medical Physiology: 18th edition Appleton and Lange, Stamford, 

839p. 
๗) http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/ 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
๑) เอกสารประกอบการสอนวิชา โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 
๒) บทปฏิบัติการทางสรีรวิทยาวิชา โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 
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   ๑๐  

 

 

๓) บทปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ 
๔) บทปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 

 
 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรง

ต่อเวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอด
เนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  
และประเมินภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้   
ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

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

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปี
การศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการ

ประเมินประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
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   ๑๑  

 

 

(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก  

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร  

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา โครงสร้างและการทา
งานของร่างกาย ๔ 

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

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๓ R     I   

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๒๓ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 เปรียบเทียบโครงสร้างทาง
กายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่าย
ปัสสาวะและระบบหายใจได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒        

CLO2 อธิบายโครงสร้างทางจุลกาย
วิภาคศาสตร์และกลไกทาง
สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
และระบบหายใจได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒        

CLO3 อธิบายกลไกทางสรีรวิทยา 
ดุลกรด-เบส และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกายได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒        
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   ๑๒  

 

 

CLO4 เปรียบเทียบโครงสร้างและ
การท างานของร่างกายสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒        

CLO5 เปรียบเทียบโครงสร้าง
และการท างานของร่างกายสัตว์
น้ าได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒        

CLO6 อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายสัตว์ปีกได้
อย่างถูกต้อง 

๑.๒        

CLO7 อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของร่างกายม้าได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒        

CLO8 ใช้ความรู้ทางโครงสร้าง
และการท างานของร่ายกายไป
อธิบายความผิดปกติทางคลินิก
ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒     ๖.๑   

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๒วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
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   ๑๓  

 

 

 

 

 
ตารางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา โครงสร้างและการท างานของร่างกาย 4 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที ่ วันท่ี เวลาเรียน เนื้อหารายวิชา บรรยาย  ปฏิบัติ  อาจารยผ์ู้สอน 

1 จ 8 มี.ค. 64 8:40-11:30 มหกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบ
ทางเดินหายใจ  3   อ.ศศิธร 

2 
 อ 9 มี.ค. 64 

8:40-10:00 คัพภะวิทยาระบบทางเดินหายใจ 1.5  อ.ปรารมภ ์
3 10.10-12:00 จุลกายวิภาคศาสตรร์ะบบทางเดินหายใจ 2  อ.ศศิธร 
4 13:00-17:00 สรีรวิทยาระบบทางเดินหายใจ (1) 4   อ.ศศิธร 
5 พฤ 11 มี.ค. 64 8:40-11:30 สรีรวิทยาระบบทางเดินหายใจ (2) 3   อ.ศศิธร 
6 

จ 15 มี.ค. 64 
8:40-10:30 การปรับอุณหภมูิร่างกาย 2   อ.ปรารมภ ์

7 10:40-11:30 สัมมนากลุ่มย่อย 1 (case discussion) * 1  คณะผู้สอน 
8 

 อ 16 มี.ค. 64 

8:40-10:30 ปฏิบัติการมหกายวภิาคศาสตร์เปรียบเทียบ
ระบบทางเดินหายใจ/ปฏิบัติการจลุกาย
วิภาคศาสตรร์ะบบทางเดินหายใจ/
ปฏิบัติการสรรีวิทยาระบบทางเดินหายใจ 

  2.5 อ.ศศิธร อ.ศักดิโชต 
อ.ปรารมภ ์ 

อ.จีรวัฒน์ และคณะ
ผู้สอน 

9 10:40-12:30  2.5 

10 13:40-17:00  2.5 

11 
พฤ 18 มี.ค. 64 

8:40-10:00 คัพภะวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1.5   อ.ปรารมภ ์

12 10.10-11.30 มหกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ 1.5   อ.กาญจนา 

13 จ 22 มี.ค. 64 8:40-11:30 
สอบย่อยครั้งท่ี 1: ล าดับที่ 1-9 (บรรยาย 2 
ช่ัวโมง และ ปฏิบัติการ 1 ช่ัวโมง) ยกเว้น
คาบสัมมนา 

  3 คณะผู้สอน 

14 

 อ 23 มี.ค. 64 

8:40-10:00 จุลกายวิภาคศาสตรร์ะบบขับถ่ายปัสสาวะ  1.5   อ.กนกอร 
15 10:00-12:00 สรีรวิทยาระบบขับถ่ายปัสสาวะ (1) 2   อ.กนกอร 

16 13:30:14:30 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ  1.5 อ.กนกอร และคณะ

ผู้สอน 

17 14:40-16:30 ปฏิบัติการมหกายวภิาคศาสตร์เปรียบเทียบ
ระบบขับถ่ายปสัสาวะ   2 อ.กาญจนา และ

คณะผู้สอน 
18 พฤ 25 มี.ค. 64 8:40-11:30 สรีรวิทยาระบบขับถ่ายปัสสาวะ (2) 3  อ.กนกอร 
19 จ 29 มี.ค. 64 8:40-11:30 สรีรวิทยาระบบขับถ่ายปัสสาวะ (3) 3   อ.กนกอร 
20 

 อ 30 มี.ค. 64 
8:40-11:30 ดุลกรด-เบสของร่างกาย 3   อ.จีรวัฒน์ 

21 12:40-15:30 มหกายวิภาคศาสตรส์ัตว์ปีก 3   อ.ระพีวรรณ 
23 15:40-16:30 สัมมนากลุ่มย่อย 2 (case discussion) *  1 คณะผู้สอน 

24 พฤ 1 เม.ย. 64 8:40-11:30 ปฏิบัติการมหกายวภิาคศาสตร์สัตว์ปีก    3 
อ.ระพีวรรณ อ.

สุรพัฒน์ และคณะ
ผู้สอน 

25 จ 5 เม.ย. 64 8:40-11:30 สอบย่อยครั้งท่ี 2: ล าดับที่ 10-19 และ 
comprehensive (บรรยาย 1.5 ช่ัวโมง   3 คณะผู้สอน 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการท างานของร่างกาย ๔                                            คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา  สพปส ๒๒๓                                                                               ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๔  

 

 

และ ปฏิบตัิการ 1.5 ช่ัวโมง) ยกเว้นคาบ
สัมมนา 

  อ 6 เม.ย. 64 8:40-11:30 หยุดวันจักร ี    
26 พฤ 8 เม.ย. 64 8:40-11:30 มหกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของม้า 3   น.สพ.ณัฐวุฒิ 
27 จ 12 เม.ย. 64 8:40-11:30 สัมมนากลุ่มย่อย 3 (case discussion) *  3 คณะผู้สอน 
  อ 13 เม.ย. 64 8:40-11:30 หยุดวันสงกรานต ์    
 พฤ 15 เม.ย. 64 8:40-11:30 หยุดวันสงกรานต ์    

28 จ 19 เม.ย. 64 8:40-11:30 มหกายวิภาคศาสตร ์จุลกายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของสตัว์น้ า (1) 3  อ.วรรณา  

29 
อ 20 เม.ย. 64 

8:40-11:30 มหกายวิภาคศาสตร ์จุลกายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของสตัว์น้ า (2) 3  อ.วรรณา 

30 12:30-17:30 ปฏิบัติการมหกายวภิาคศาสตร์ จลุกาย
วิภาคศาสตร ์และสรีรวิทยาของสตัว์น้ า  5  อ.วรรณา และคณะ

ผู้สอน 

31 พฤ 22 เม.ย. 64 8:40-11:30 ปฏิบัติการมหกายวภิาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของม้า   3 

น.สพ.ณัฐวุฒิ  
อ.ปาริชาติ  

สพ.ญ.พรรษประภา 
และคณะผู้สอน 

32 จ 26 เม.ย. 64 8:40-11:30 มหกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษ 3    อ.เนติ์ และ อ.รศ

ชงค ์
33 อ 27 เม.ย. 64  8:40-12:30 สัมมนากลุ่มย่อย 4 (Present) *   4 คณะผู้สอน 

34 อ 27 เม.ย. 64 13:40-16:30 ปฏิบัติการมหกายวภิาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (1)  3 อ.เนติ์ อ.รศชงค์ 

และคณะผู้สอน 

35 พฤ 29 เม.ย. 64 8:40-11:30 ปฏิบัติการมหกายวภิาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (2)   3 อ.เนติ์ อ.รศชงค์ 

และคณะผู้สอน 

  3-14 พ.ค. 2563   สอบปลายภาค ล าดับที่ 28-36  
(ยกเว้นคาบสัมมนา)       

 
* การเรียนการสอนคาบนี้ อาจารย์สามารถนัดนักศึกษานอกเวลาได้ ตามที่อาจารย์กับนักศึกษาสะดวกพร้อมกัน 

✓ ตารางการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

✓ สัมมนากลุ่มย่อย (present) โดยให้นักศึกษา present กลุ่มละ 20 นาที ตอบค าถาม 20-30 นาท ี

✓ ก าหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติการสรีรวิทยา ภายหลังการเรียนไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

✓ ก าหนดการคืน กล้องจุลทรรศน์ และสไลด์พร้อมกล่องสไลด์ หนังสือ ภายในวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค หาก
นักศึกษาไม่คืนภายในก าหนดทางรายวิชาจะไม่ออกเกรดให้ในปลายภาคการศึกษา 
 
อาจารย์และคณะผู้สอนประกอบด้วย 
16.1 อ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1517  E-mail: sasitorn.run@mahidol.edu 
16.2 ผศ.ดร.สพ.ญ. กนกอร ฟึเร้ยระ   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา โครงสร้าง และการท างานของร่างกาย ๔                                            คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา  สพปส ๒๒๓                                                                               ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๕  

 

 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1510  E-mail: ganokon.urk@mahidol.edu 
16.3 อ.ดร.น.สพ. ศักดิโชต คิมสกุลเวช   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1522  E-mail: sakdichod.kim@mahidol.edu 
16.4 อ.สพ.ญ. กาญจนา อัศวศุภฤกษ์   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท ์0-2441 5245-6 ต่อ 1519  E-mail: kanjana.ass@mahidol.edu 
16.5 อ.ดร.สพ.ญ. จีรวัฒน์ สนุทรสิต   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1539  E-mail: jeerawat.soo@mahidol.edu 
16.6 อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1527  E-mail: prarom.sri@mahidol.edu 
16.7 ผศ.ดร.สพ.ญ. วรรณา ศิริมานะพงษ์   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1520  E-mail: wanna.sir@mahidol.edu 
16.8 อ.ดร.น.สพ. เนติ์ ตันประดิษฐ์   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6    E-mail: nae.tan@mahidol.edu 
16.9 อ.สพ.ญ. รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 2223  E-mail: roschong.boo@mahidol.ac.th 
16.10 อ.ดร.สพ.ญ. ระพีวรรณ ธรรมไพศาล  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 2234  E-mail: rapeewan.tha@mahidol.edu 
16.11 น.สพ. ณัฐวุฒ ินุชประยูร   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6   E-mail: nuttawut.nuc@mahidol.edu 
16.12 สพ.ญ. ปาริชาติ เทเสนา   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6   E-mail: parichart.tes@mahidol.ac.th 
16.13 สพ.ญ. พรรษประภา จันทร์ดี   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 2207  E-mail: pusprapa.jan@mahidol.ac.th 
16.14 น.สพ. สุรพัฒน์ ลวีัฒนาไพศาล  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6   E-mail: surapatana.lee@mahidol.ac.th 
16.15 นาย สมชาย สอ้ิงแก้ว    ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1601  E-mail: somchai.sai@mahidol.edu 
16.16 น.ส. อรุณี แจ้งแสงทอง    ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1601  E-mail: arunee.jan@mahidol.ac.th 
16.17 นางสาว พอฤทัย ช้างบุญมี ภาควิชา  เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 0-2441 5245-6 ต่อ 1416  E-mail: phoruthai.cha@mahidol.ac.th  


