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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย สพปส ๓๓๕  พยาธิวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์  
ภาษาอังกฤษ VSPA 335 Veterinary Systemic Pathology    

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๔  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัต ิ๓ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
             ๔.๑.๑ ผศ.ดร.สพ.ญ.ทวีวัลย์ ตันสถิตย์ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                      โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๔๕-๐๙๕๙, ๑๕๒๑  E-mail: tawewan.tan@mahidol.edu 
             ๔.๑.๒ ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                      โทรศัพท์   ๑๕๐๘                         E-mail: parin.suw@mahidol.edu 
   
     ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   

             ๔.๒.๑  ผศ.ดร.สพ.ญ.ทวีวัลย์ ตันสถิตย์          ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

                       โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๔๕-๐๙๕๙, ๑๕๒๑  E-mail: tawewan.tan@mahidol.edu   
    ๔.๒.๒  ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา      ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                       โทรศัพท์   ๑๕๐๘                         E-mail: parin.suw@mahidol.edu 
    ๔.๒.๓  อ.ดร.น.สพ. ภานพ วิไลนาม             ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                       โทรศัพท์  ๑๕๓๒                          E-mail: panop.wil@mahidol.edu 
              ๔.๒.๔  อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ์ สุธรรมาภรณ์ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                       โทรศัพท์ ๑๕๑๓                           E-mail: kripitch.sut@mahidol.edu     

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๓ 
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    ๒  

 

 

๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
      สพปส ๓๓๔   
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
     ไม่มี      
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถชันสูตรซากสัตว์ อธิบายพยาธิก าเนิดของรอยโรคทางมห
กายวิภาคและจุลกายวิภาคที่พบในเนื้อเยื่อ อวัยวะของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์และเชื่อมโยงกับอาการทาง
คลินิก ใช้ความรู้ทางพยาธิในการวินิจฉัยโรคและพยากรณ์โรค 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
       เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศกึษาในรายวิชานีแ้ล้ว นักศึกษาสามารถ 

๒.๑.๑ อธิบายกลไลการเกิดโรคซึ่งมีสาเหตุจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อหรือพยาธิสภาพที่เกิดกับ 
         เนื้อเยื่อ  อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายสัตว์ ทั้งทางมหกายพยาธิ และจุลพยาธิ 
 ๒.๑.๒ อธิบายเชื่อมโยงพยาธิสภาพที่พบในเนื้อเยื่อ อวัยวะ กับอาการทางคลินิคท่ีสัตว์แสดงออก 
 ๒.๑.๓ อธิบายเชื่อมโยงผลกระทบของพยาธิสภาพที่พบในเนื้อเยื่อ อวัยวะที่มีต่อระบบอื่นๆ ตลอดจน  
          ร่างกายสัตว์ทั้งตัว 
 ๒.๑.๔ ผ่าชันสูตรซากสัตว์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนและใช้หลักการ biosafety and biosecurity 
 ๒.๑.๕ สามารถเขียนรายการผลการผ่าซากได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 

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

๑.  CLO1 อธิบายถึงพยาธิก าเนิดของรอยโรคที่พบในอวัยวะในแต่ละระบบเมื่อเกิดพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2 อธิบายเชื่อมโยงรอยโรคที่เกิดขึ้นกับอาการทางคลินิกของอวัยวะในระบบนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  ผ่าชันสูตรซากสัตว์ ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนและใช้หลักการ biosafety and biosecurity    
๔.  CLO4 อธิบายพยาธิก าเนิดของรอยโรคที่พบในการชันสูตรซากได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 วินิจฉัยโรคและระบุสาเหตุการตายจากการผ่าซากได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 เขียนรายงานการชันสูตรซากได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
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    ๓  

 

 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
         (ภาษาไทย) การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะที่สัมพันธ์กับอาการทางคลินิกและวิการ
จากการชันสูตรซากในระบบไหลเวียนโลหิต  ทางเดินหายใจ  ทางเดินอาหาร  สืบพันธุ์  ประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ  
ผิวหนัง  ขับถ่ายปัสสาวะ  กระดูกและกล้ามเนื้อ  ต่อมไร้ท่อ  ระบบสร้างเม็ดเลือด  

(ภาษาอังกฤษ) Pathological changes of cells, tissues, and various organ systems that correlate to 

the clinical pictures and necropsy findings in cardiovascular, respiratory, digestive, reproductive, nerv-

ous, special sense organs, integument, urinary, musculoskeletal, endocrine, and hemopoietic systems 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๔๕ ๔๕ ๑๐๕ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  อธิบายถึงพยาธิก าเนิดของรอยโรคที่พบในอวัยวะในแต่ละระบบเมื่อเกิดพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  อธิบายเชื่อมโยงรอยโรคที่เกิดขึ้นกับอาการทางคลินิกของอวัยวะในระบบนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง  
๓.  CLO3  ผ่าชันสูตรซากสัตว์ ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนและใช้หลักการ biosafety and biosecurity  
๔.  CLO4  อธิบายพยาธิก าเนิดของรอยโรคที่พบในการชันสูตรซากได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5  วินิจฉัยโรคและระบสุาเหตุการตายจากการผ่าซากได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 เขียนรายงานการชันสูตรซากได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   
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    ๔  

 

 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน 

 CLO3 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ผลงานกลุ่ม/

สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน 
CLO4 มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ 
CLO5  ให้น าเสนอ ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ 
CLO6 มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ ส่งงานตรงเวลา/ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ อาจารยผ์ู้สอน 

กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝึกปฏิบัต ิ

1. 
 

Pathology of the cardiovascular system  บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ ์
 สุธรรมาภรณ ์

Lab. Pathology of the cardiovascular sys-
tem 

 ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ  
ไกรพิชญ ์

Pre-test, orientation ทดสอบย่อย/
ทบทวน 

 ทดสอบย่อยก่อนการเรียน 
บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/slide 
presentation/สื่อวิดิทัศน์ 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

2.  Pathology of the respiratory system บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ 
ตันสถิตย์  

Lab. Pathology of the respiratory system  ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ  

3. Pathology of the nervous system บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

ผศ.ดร.น.สพ. ปรญิ 
สุวรรณประภา 

Lab. Pathology of the nervous system  ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ  

4. Pathology of the special sense organs บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

ผศ.ดร.น.สพ. ปรญิ 
สุวรรณประภา 

Lab. Pathology of the special sense or-
gans 

 ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ  

5. Pathology of the gastrointestinal system I บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ อ.ดร.น.สพ.ภานพ  
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    ๕  

 

 

slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์ วิไลนาม 

 Lab. Pathology of the gastrointestinal 
system I 

 ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

6.  Pathology of the gastrointestinal system 
II 

บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

อ.ดร.น.สพ.ภานพ  
วิไลนาม 

Lab. Pathology of the gastrointestinal 
system II 

 ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

7.  Pathology of liver and pancreas บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

ผศ.ดร.น.สพ. ปรญิ 
สุวรรณประภา 

Lab. Pathology of liver and pancreas  ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ  

8.  Pathology of the male reproductive sys-
tem 

บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

อ.ดร.น.สพ.ภานพ  
วิไลนาม 

Pathology of the female reproductive 
system 

บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สือ่วิดิทัศน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ 
ตันสถิตย์ 

Lab. Pathology of the female Male & 
female 

 ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

9. 
 

 

Pathology of the haemopoietic system บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ 
ตันสถิตย์ 

Lab. Pathology of the haemopoietic sys-
tem 

 ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

10. 
 

Pathology of the urinary system  บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ 
ตันสถิตย์ 

Lab. Pathology of the urinary system  ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

11 Pathology of the integument  บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

ผศ.ดร.น.สพ. ปรญิ 
สุวรรณประภา 

Lab. Pathology of the integument  ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

12 Pathology of the endocrine system  บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

อ.ดร.น.สพ.ภานพ  
วิไลนาม 

 Lab. Pathology of the endocrine system  ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

13 Pathology of the musculoskeletal system บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ 
slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์

อ.ดร.น.สพ.ภานพ  
วิไลนาม 

Lab. Pathology of the musculoskeletal 
system   

 ๓ ศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา/กล้องจุลทรรศน์/
สไลด์ถาวรที่มีรอยโรค 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

14 PM change/necropsy บรรยาย ๓  บรรยาย/เอกสารประกอบการสอน/ ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาพยาธิวิทยาตามระบบทางสัตวแพทย์                                                     คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชาสพปส ๓๓๕                                                                                     ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

    ๖  

 

 

slide presentation/สื่อวิดิทัศน ์ ตันสถิตย์ 

15 
 

ปฏิบัติการชันสูตรซาก  ๓ ปฏิบัติการชันสูตรซาก*/เขียนรายงานการชันสูตร
ซาก/ซากสัตว์/เครื่องมือผ่าซาก 

ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ 

   ๖ อภิปรายรายงานผลชันสูตรซาก ทวีวัลย์ ปรญิ ภานพ  

 รวม ๔๕ ๔๕   

*ขั้นตอนการท าปฏิบัติการชันสูตรซาก 
๑. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น ๑๖ กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาจ านวน ๔-๕ คน 
๒. นักศึกษากลุ่มท่ี ๑-๕ จะท าปฏิบัติการที่ห้องชันสูตรซาก เวลา ๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
๓. นักศึกษากลุ่มท่ี ๖-๑๐ จะท าปฏิบัติการที่ห้องชันสูตรซาก เวลา ๑๑.๑๐-๑๔.๑๐ น.  
๔. นักศึกษากลุ่มท่ี ๑๑-๑๖ จะท าปฏิบัติการที่ห้องชันสูตรซาก เวลา ๑๔.๒๐-๑๗.๒๐ น. 

       โดยแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน 
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 
(รอ้ยละ) 

CLO1 อธิบายถึงพยาธิก าเนิดของรอย
โรคที่พบในอวัยวะในแต่ละระบบเมื่อ
เกิดพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ, ข้อสอบ
อัตนัย ๔๔ 

 
  

CLO2 อธิบายเชื่อมโยงรอยโรคที่เกิด
ขึ้นกับอาการทางคลินิกของอวัยวะใน
ระบบนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง 

สอบขอ้เขียน: MCQ, ข้อสอบอัตนัย ๔๕  
  

CLO3 ผ่าชันสูตรซากสัตว์ ได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอนและใช้หลักการ 
biosafety and biosecurity 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ผลงานกลุ่ม/
สังเกตุพฤติกรรมผู้เรียน 

๔  
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    ๗  

 

 

  
CLO4 อธิบายพยาธิก าเนิดของรอย
โรคที่พบในการชันสูตรซากได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ ๒  
  

CLO5 วินิจฉัยโรคและระบสุาเหตุ
การตายจากการผ่าซากได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ ๓  

CLO6 เขียนรายงานการชันสูตรซาก
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ส่งงานตรงเวลา/ผลงานกลุ่ม/ ๑  
น าเสนอ ๑  

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

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

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
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    ๘  

 

 

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑.๑ Jones TC, Hunt RD, King NW.  Veterinary Pathology. 6th edition. Williams & Wilkins; 1997 
๑.๒ McGavin MD,  Carlton WW, Zachary JF. Thomson’s Special Veterinary Pathology.  3rd  edition.   
      Mosby Inc; 2001. 
๑.๓ McGavin MD, ZACHARY JF. Pathologic Basic of Veterinary Disease. 5th edition. Mosby Elsevier;           
      2012. 
๑.๓ ZACHARY JF. Pathologic Basic of Veterinary Disease. 6th edition. Mosby Elsevier; 2017. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
- 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
x Slide presentation  
x เอกสารประกอบการสอน 
 แบบจ าลอง/หุ่นจ าลอง 
x สัตว์ทดลอง 
 โปรแกรมส าเร็จรูป 

          x อ่ืนๆ ระบุ ซากสัตว์ ตัวอย่างชิ้นเนื้อสดและดอง  กล้องจุลทรรศน์และสไลด์ถาวร 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
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    ๙  

 

 

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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   ๑๐  

 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา พยาธิวิทยาตามระบบ
ทางสัตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๕   R P     R  

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๕   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 
PL
O3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
PLO
8 

CLO1 อธิบายถึงพยาธิก าเนิดและ
การท าหน้าที่ของอวัยวะในแต่ละ
ระบบเมื่อเกิดพยาธิสภาพ 

๑.๑ 
R 

       

CLO2 อธิบายเชื่อมโยงรอยโรคที่
เกิดข้ึนกับอาการทางคลินิกของ
อวัยวะในระบบนั้นๆ ได้ 

๑.๑R        

CLO3 ผ่าชันสูตรซากสัตว์ ได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอนและใช้หลักการ 
biosafety and biosecurity 

 ๒.๕ P       

CLO4 อธิบายพยาธิก าเนิดของรอย
โรคที่พบในการชันสูตรซาก 

๑.๑R        

CLO5 วินิจฉัยโรคและสาเหตุการ
ตายจากการผ่าซากได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑R      ๗.๒ R  

CLO6 เขียนรายงานการชันสูตรซาก
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

๑.๑R        

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน ๑.๑แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
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   ๑๑  

 

 

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และศาสตร์
อ่ืนๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 

 
 
PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทางสัตว
แพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สัตวแพทย์ 

๒.๕ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของสัตว์ 
และชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือจัดการ
สุขภาพสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๒ ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
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   ๑๒  

 

 

 
 

ตารางเรียนรายวิชา พยาธิวิทยาตามระบบ รหัสวิชา สพปส 335 

ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 จัดการเรยีนการสอน ณ คณะสตัวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 

 

ครั้งท่ี วันท่ี เวลา หัวข้อ อาจารยผ์ู้สอน 

1. 
 

1/02/64 8.40-11.30 1. Pathology of the cardiovascular system  อ.ดร.น.สพ.ไกรพิชญ์ สุธรรมาภรณ์ 

12.40-15.30 Lab. Pathology of the cardiovascular system ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ ไกรพิชญ์ 
2/02/64 12.40-15.30 Pre-test, orientation ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

2. 3/02/64 9.40-12.30 2. Pathology of the respiratory system ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ ตันสถิตย ์ 

13.40-16.30 Lab. Pathology of the respiratory system ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  

3. 04/02/64 8.40-11.30 3. Pathology of the nervous system ผศ.ดร.น.สพ. ปริญ สุวรรณประภา 

12.40-15.30 Lab. Pathology of the nervous system ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  
08/02/64 9.00-15.00 Exam I (หัวข้อ 1. -3.) ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  

4. 09/02/64 12.40-15.30 4. Pathology of the special sense organs ผศ.ดร.น.สพ. ปริญ สุวรรณประภา 

 Lab. Pathology of the special sense organs ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  

5. 10/02/64 9.40-12.30 5. Pathology of the gastrointestinal system I อ.ดร.น.สพ.ภานพ วิไลนาม 

13.40-16.30  Lab. Pathology of the gastrointestinal system I ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

6. 11/02/64 8.40-11.30 6. Pathology of the gastrointestinal system II อ.ดร.น.สพ.ภานพ วิไลนาม 

12.40-15.30 Lab. Pathology of the gastrointestinal system II ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

7. 12/02/64 8.40-11.30 7. Pathology of liver and pancreas ผศ.ดร.น.สพ. ปริญ สุวรรณประภา 

 Lab. Pathology of liver and pancreas ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  

17/02/64 10.00-16.00 Exam II (หัวข้อ 4. -7) ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

8. 18/02/64 8.40-11.30 8. Pathology of the male reproductive system อ.ดร.น.สพ.ภานพ วิไลนาม 

12.40-15.30 9. Pathology of the female reproductive system ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ ตันสถิตย ์
19/02/64 8.40-11.30 Lab. Pathology of the female Male & female ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

9. 
 

 

22/02/64 8.40-11.30 10. Pathology of the haemopoietic system ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ ตันสถิตย ์

12.40-15.30 Lab. Pathology of the haemopoietic system ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

10. 
 

24/02/64 9.40-12.30 11. Pathology of the urinary system  ผศ.ดร.สพ.ญ. ทวีวัลย์ ตันสถิตย ์

13.40-16.30 11. Lab. Pathology of the urinary system ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 
11 25/02/64 8.40-11.30 12. Pathology of the integument  ผศ.ดร.น.สพ. ปริญ สุวรรณประภา 

12.40-15.30 Lab. Pathology of the integument ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 
1/03/64 9.00-15.00 Exam III (หัวข้อ 8. -11.) ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  

12 3/03/64 9.40-12.30 13. Pathology of the endocrine system  อ.ดร.น.สพ.ภานพ วิไลนาม 
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   ๑๓  

 

 

13.30-16.30  Lab. Pathology of the endocrine system ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 
13 4/03/64 8.40-11.30 14. Pathology of the musculoskeletal system อ.ดร.น.สพ.ภานพ วิไลนาม 

12.40-15.30 Lab. Pathology of the musculoskeletal system   ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 
14 5/03/64 8.40-11.30 15. PM change/necropsy  

10/03/64 10.00-16.00 Exam IV (หัวข้อ 12. -15.) ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

15 
 

11/03/64 8.30-11.45 necropsy ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 
12.45-16.30 necropsy ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ 

17/05/64 8.40-11.30 Conference ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  

12.40-15.30 Conference ทวีวัลย ์ปริญ ภานพ  
 

 
การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 
           1. การชันสูตรซาก  11% 
                - ปฏิบัติ   5% (รวม เขียนรายงานการผ่าซาก)                  
                - น าเสนอผลการชันสูตรซาก   6%  (พบอาจารย์ที่ปรึกษา 3% , ตอบค าถาม 3%)  
        2. สอบทั้งหมด 4 ครั้งรวม  89% 
                 - ครั้งที่ 1  บรรยาย 13.5 % , ปฏิบัติการ 4.5 % 
                 - ครั้งที่ 2  บรรยาย  18.0 % , ปฏิบัติการ 6.0 % 
                 - ครั้งที่ 3  บรรยาย  18.0 % , ปฏิบัติการ 6.0 % 
                 - ครั้งที่ 4  บรรยาย  18.0 % , ปฏิบัติการ 5.0 % 
                    รวม  100% 
       หมายเหตุ :  สอบบรรยาย หัวข้อละ 4.5 % 
             สอบปฏิบัติการ  
                                       - Power point หัวข้อละ 0.5 % 
                                       - Glass slide หัวข้อละ 1 %  
       โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบและได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์การ 
       ประเมินผล 


