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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย สพปส ๓๒๙  พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSPA 329 Veterinary Toxicology  

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

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๑. ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
   โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๘๔-๘๘๘๒    E-mail : boonrat.cha@mahidol.ac.th 
๒. ผศ.ดร. ปารณีย์ ญาติมาก   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
    โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๓๔ E-mail : paranee.yat@mahidol.ac.th 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
๑. ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน์ จันทร์ทอง  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
   โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๑๖  E-mail : boonrat.cha@mahidol.ac.th 
๒. รศ.ดร.สพ.ญ สุขฤทัย บุญมาไสว  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
    โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๓๓ E-mail : sookruetai.boo@mahidol.ac.th 
๓. ผศ.ดร. ปารณีย์ ญาติมาก   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
    โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๓๔ E-mail : paranee.yat@mahidol.ac.th 
๔. ผศ.ดร.สพ.ญ. อาภรณ์ ลี้สมบุญ  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
     โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๓๙ E-mail : arpron.lee@mahidol.edu 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

VSPA ๒๒๖ 
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    ๒  

 

 

   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

-   
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่   ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา กลไกและหลักการทางพิษวิทยาของสารสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลาย
พันธ์และสารที่มีผลต่อระบบสืบพันธ์และการพัฒนาการของตัวอ่อน  กลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษ ประเมินความเป็น
พิษของสาร หลักเบื้องต้นของการรักษาอาการพิษในสัตว์ ของสารพิษท่ีออกฤทธิ์ต่อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน 
ระบบเลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตับ และไต สารก าจัดศัตรูพืช โลหะหนัก สารมลพิษ และสารพิษจาก
อุตสาหกรรม สารพิษจากเชื้อรา และ สารพิษจากพืชและสัตว์ 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา ได้แก่ กลไกการเกิดพิษ หลักการทาง
พิษจลนศาสตร์ ทางการสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและหลักการทางพิษวิทยาของสารสารก่อมะเร็งและสารก่อการ
กลายพันธ์และสารที่มีผลต่อระบบสืบพันธ์และการพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างถูกต้อง 

๓. กลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษ ประเมินความเป็นพิษของสาร หลักเบื้องต้นของการรักษาอาการพิษใน
สัตว์ ของสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ตับ และไต ได้อย่างถูกต้อง 

๔. หลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ หลักเบื้องต้นของการรักษาอาการ
พิษในสัตว์ ของสารก าจัดศัตรูพืช โลหะหนัก สารมลพิษ และสารพิษจากอุตสาหกรรม สารพิษจาก
เชื้อรา และ สารพิษจากพืชและสัตว์  

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

๑. CLO1  อธิบายหลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา ได้แก่ กลไกการเกิดพิษ หลักการทางพิษจลนศาสตร์ ได้
อย่างถูกต้อง 

๒. CLO2  อธิบายกลไกและหลักการทางพิษวิทยาของสารสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพันธ์และสารที่มี
ผลต่อระบบสืบพันธ์และการพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างถูกต้อง 

๓. CLO3  อธิบายกลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษ ประเมินความเป็นพิษของสาร หลักเบื้องต้นของการรักษา
อาการพิษในสัตว์ ของสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ตับ และไต ได้อย่างถูกต้อง 
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    ๓  

 

 

๔. CLO4  อธิบายหลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ หลักเบื้องต้นของการ
รักษาอาการพิษในสัตว์ ของสารก าจัดศัตรูพืช โลหะหนัก สารมลพิษ และสารพิษจากอุตสาหกรรม สารพิษ
จากเชื้อรา และ สารพิษจากพืชและสัตว์  

 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ภาษาไทย  หลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา กลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษ การประเมินความเป็นพิษของ
สารและการประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษทางห้องปฏิบัติการ หลกัเบื้องต้นของการรักษาอาการพิษใน
สัตว์ พิษวิทยาตามระบบของร่างกาย กลไกการเป็นพิษของการเกิดมะเร็ง กลไกการเป็นพิษของการเกิดลูกวิรูป พิษวิทยา
ของสารก าจัดแมลง สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ฟันแทะ สารพิษจากเชื้อรา พิษจากอาหาร พิษจากพืชและสัตว์ พิษจากโลหะ
หนัก และสารพิษจากอุตสาหกรรม 
  ภาษาอังกฤษ  Principles and concepts in toxicology, mechanisms of toxic injuries, classification 
of toxic substances, toxic evaluation and risk assessment, laboratory analysis of toxic substances, prin-
ciples of poison treatment, organ system toxicity, cancer toxicity mechanism, teratogenic toxicity 
mechanism, toxicology of insecticides, pesticides, rodenticides, mycotoxin, food, plant and animal tox-
ins, heavy metals, and industrial pollutants 
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๓๐ - ๖๐ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์  
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    ๔  

 

 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

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

๑. CLO1  อธิบายหลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา ได้แก่ กลไกการเกิดพิษ หลักการทางพิษจลนศาสตร์ ได้
อย่างถูกต้อง 

๒. CLO2  อธิบายกลไกและหลักการทางพิษวิทยาของสารสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพันธ์และสารที่มี
ผลต่อระบบสืบพันธ์และการพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างถูกต้อง 

๓. CLO3  อธิบายกลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษ ประเมินความเป็นพิษของสาร หลักเบื้องต้นของการรักษา
อาการพิษในสัตว์ ของสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ตับ และไต ได้อย่างถูกต้อง 

๔. CLO4  อธิบายหลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ หลักเบื้องต้นของการ
รักษาอาการพิษในสัตว์ ของสารก าจัดศัตรูพืช โลหะหนัก สารมลพิษ และสารพิษจากอุตสาหกรรม สารพิษ
จากเชื้อรา และ สารพิษจากพืชและสัตว์  

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
บรรยาย 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การสอบวัดความรู้ 
การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

 CLO2 
บรรยาย 
การน าเสนอ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การสอบวัดความรู้ 
การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

 CLO3 
บรรยาย 
การน าเสนอ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การสอบวัดความรู้ 
การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

CLO4 
สัมมนา 
การน าเสนอ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การน าเสนอผลงาน 
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
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    ๕  

 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จ านวน ชม. 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

สอนบรรยาย 
ฝึกปฏิบัต ิ

๑ ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ พิ ษ วิ ท ย า
โดยทั่วไป 

๒ 
 

บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย 

๒ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษที่
ระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 

๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ภญ. บุญรตัน ์

๓ หลักการทางพิษจลนศาสตร์ ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ปารณีย ์

๔ สารก่อมะเร็งและสารก่อการ
กลายพันธ ์

๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ภญ. บุญรตัน ์

๕ สารที่มีผลต่อระบบสืบพันธ์และ
การพัฒนาการของตัวอ่อน 

๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย 

๖ การเป็นพิษต่อระบบประสาท ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ภญ. บุญรตัน ์

๗ การเป็นพิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

อ.ดร.สพ.ญ. อาภรณ ์

๘ การเป็นพิษต่อตับ ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ภญ. บุญรตัน ์

๙ การเป็นพิษต่อไต ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

อ.ดร.สพ.ญ. อาภรณ ์

๑๐ การเป็นพิษต่อระบบเลือด และ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ปารณีย ์

๑๑ พิษวิทยาของสารก าจัดศัตรูพืช ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/

อ.ดร.สพ.ญ. อาภรณ ์
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    ๖  

 

 

กรณีศึกษา 
๑๒ พิษวิทยาของโลหะหนัก ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 

สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ปารณีย ์

๑๓ พิษวิทยาของตัวท าละลาย สาร
ม ล พิ ษ  แ ล ะ ส า ร พิ ษ จ า ก
อุตสาหกรรม 

๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย 

๑๔ พิษวิทยาของสารพิษจากเชื้อรา ๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.ภญ. บุญรตัน ์

๑๕ พิษวิทยาของสารพิษจากพืชและ
สัตว์ 

๒  บรรยาย/VDO/อธิปราย 
สื่อการสอน power point/
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย 

                  รวม ๓๐ 0   

 
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  อธิบายหลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา 
ได้แก่ กลไกการเกิดพิษ หลักการทางพิษจลนศาสตร์ 
ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๔ 

๑๖ ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย ๒ 

CLO2  อธิบายกลไกและหลักการทางพิษวิทยาของ
สารสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพันธ์และสารที่
มีผลต่อระบบสืบพันธ์และการพัฒนาการของตัวอ่อน
ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๖ ๑๘ 

ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย 
๒ 
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    ๗  

 

 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO3  อธิบายกลไกพ้ืนฐานของการเกิดพิษ ประเมิน
ความเป็นพิษของสาร หลักเบื้องต้นของการรักษา
อาการพิษในสัตว์ ของสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อ ระบบ
ประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ตับ และไต ได้อย่างถูกต้อง 
 

สอบข้อเขียน: MCQ ๓๒ ๓๖ 

ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย 

๔ 

CLO4  อธิบายหลักการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ หลักเบื้องต้นของการ
รักษาอาการพิษในสัตว์ ของสารก าจัดศัตรูพืช โลหะ
หนัก สารมลพิษ และสารพิษจากอุตสาหกรรม 
สารพิษจากเชื้อรา และ สารพิษจากพืชและสัตว์ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๒๗ ๓๐ 

ประเมินจากผลงานทีมอบหมาย 

๓ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

(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

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติ มนั้น   

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 
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    ๘  

 

 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบ

ข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts)  

๑) Gupta R.C. Veterinary toxicology: basic and clinical principles. 3nd ed. New York, Else-
vier/Academic Press, 2018 

๒) Klaassen C.D., Casarett L.J., Doull J. Casarett and Doull's toxicology : The basic science of poi-
sons. 8th ed. New York, McGraw-Hill Education, 2013 

๓) Peterson M.E. Small animal toxicology. 3rd ed. St. Loius, Missouri, Saunders, 2013 
๔) Plumlee K.H. Clinical veterinary toxicology. 1st ed. St. Loius, Missouri, Mosby, 2004 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) Eaton DL, Groopman JD, editors. The toxicology of aflatoxins: human health, veterinary, and 

agricultural significance. Elsevier; 2013 Oct 22 
๒) Poppenga RH, Spoo W. Veterinary toxicology. InInformation Resources in Toxicology 2009 Jan 

1 (pp. 515-522). Academic Press. 
๓) Gossel TA. Principles of clinical toxicology. CRC Press; 2018 Feb 6. 
๔) Wismer T, Means C. Toxicology of newer insecticides in small animals. Veterinary Clinics: 

Small Animal Practice. 2012 Mar 1;42(2):335-47. 
๕) Chantong B, Nusuetrong P. Possible involvement of glucocorticoids in mycotoxin-induced 

neuroinflammation. 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- 
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    ๙  

 

 

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 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพปส ๓๒๙ R        

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา)สพปส ๓๒๙ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1  อธิบายหลักการและแนวคิด
ทางพิษวิทยา ได้แก่ กลไกการเกิดพิษ 
หลักการทางพิษจลนศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒        

CLO2  อธิบายกลไกและหลักการ
ทางพิษวิทยาของสารสารก่อมะเร็ง
และสารก่อการกลายพันธ์และสารที่
มีผลต่อระบบสืบพันธ์และการ
พัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒        

CLO3  อธิบายกลไกพ้ืนฐานของการ
เกิดพิษ ประเมินความเป็นพิษของ
สาร หลักเบื้องต้นของการรักษา
อาการพิษในสัตว์ ของสารพิษที่ออก
ฤทธิ์ต่อ ระบบประสาท ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด ระบบหัวใจ

๑.๒        
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   ๑๑  

 

 

และหลอดเลือด ตับ และไต ได้อย่าง
ถูกต้อง 
CLO4  อธิบายหลักการและความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา กลไกการ
ออกฤทธิ์ หลักเบื้องต้นของการรักษา
อาการพิษในสัตว์ ของสารก าจัด
ศัตรูพืช โลหะหนัก สารมลพิษ และ
สารพิษจากอุตสาหกรรม สารพิษจาก
เชื้อรา และ สารพิษจากพืชและสัตว์ 

๑.๒        

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

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
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ตารางเรียนรายวิชา พิษวิทยาทางสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส 329 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ประจ าภาค ปลาย ปีการศึกษา 2563 

         จัดการเรียนการสอน ณ ห้อง 1304 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  
  

ผศ.ดร.ภญ.บุญรัตน ์จันทร์ทอง  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ 081-684-8882   E-mail : boonrat.cha@mahidol.edu  
ผศ.ดร. ปารณีย์ ญาติมาก  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ 02-4415242-4 ต่อ 1534 E-mail : paranee.yat@mahidol.edu 

ล าดับ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์

ผู้สอน 1. 5 ม.ค. 64 

 

10.40-12.30 Principle of toxicology อ.สุขฤทัย 

2. 12 ม.ค. 64 

 

10.40-12.30 Mechanism of toxicity อ.บุญรัตน์ 

3. 19 ม.ค. 64 

 

10.40-12.30 Toxicokinetics อ. ปารณีย์ 

4. 26 ม.ค. 64 

 

10.40-12.30 Chemical carcinogen and mutagen อ.บุญรัตน์ 
5. 2 ก.พ. 64 10.40-12.30 Reproductive & Developmental toxicology อ.สุขฤทัย 

6. 9 ก.พ. 64 10.40-12.30 Toxic responses of nervous system อ.บุญรัตน์ 

7. 16 ก.พ. 64 10.40-12.30 Toxic responses of immune system อ.อาภรณ์ 
8. 23 ก.พ. 64 10.40-12.30 Toxic responses of liver อ.บุญรัตน์ 

สอบกลางภาค (1-5 มีค 64 ล าดับที่ 1-8) 

9. 9 มี.ค. 64 10.40-12.30 Toxic responses of kidney อ.อาภรณ์ 

10. 16 มี.ค. 64 10.40-12.30 Toxic responses of blood& CVS อ.ปารณีย์ 

11. 23 มี.ค. 64 10.40-12.30 Toxic effects of metals อ.ปารณีย์ 

12. 30 มี.ค. 64 10.40-12.30 Toxic effects of pesticides 

 

อ.อาภรณ์ 
13. 20 เม.ย. 64 10.40-12.30 Toxic effects of solvents and pollutants อ.สุขฤทัย 
14. 27 เม.ย. 64 10.40-12.30 Toxic effects of poisonous 

plants&zootoxin 
อ.สุขฤทัย 

15. พ 21 เม.ย. 

64 

13.40-

15.30 

Toxic effects of mycotoxins อ.บุญรัตน์ 
สอบปลายภาค (3-14 พ.ค. 64 ล าดับที่ 9-15) 
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