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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๔๔๑ หลักวิสัญญีและศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 441 Principles of Veterinary Anesthesia and Surgery 

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๑ (๑-๐-๒)      
  (ทฤษฎี ๑ ชม.   ปฏิบัติ ๐ 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 อ.ดร.สพ.ญ.ปณิธิ สุโข     ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและสาธารณสุข 
         โทรศัพท์ ๒๒๕๕                E-mail: panithi.suk@mahidol.edu 

   ๔.๑.๒ อ.น.สพ.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์        ภาควิชาศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๒๒๑๗                      E-mail: somsak.wat@mahidol.edu 

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   
๔.๒.๑ ผศ.น.สพ. พิงพล จรูญรัตน์   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

          โทรศัพท์ ๒๒๑๐     E-mail: phingphol.cha@mahidol.edu 
  ๔.๒.๒  อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่   ภาควิชาศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

 โทรศัพท์ ๒๒๑๕    E-mail: grisnarong.won@mahidol.edu  
   ๔.๒.๓  อ.ดร.สพ.ญ.ปณิธิ สุโข                        ภาควชิาศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

 โทรศัพท์ ๒๒๕๖    E-mail: panithi.suk@mahidol.edu  
       ๔.๒.๔ อ.ดร.น.สพ.เศกรินทร์ พลอยเพ็ชร ์ ภาควิชาศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๒๒๑๒   E-mail: sekkarin.plo@mahidol.edu 
๔.๒.๕  อ.น.สพ.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์             ภาควิชาศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๒๒๑๗    E-mail: somsak.wat@mahidol.edu 
๔.๒.๖ อ.น.สพ.กฤติน ช่วยชู                          ภาควิชาศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

  โทรศัพท์ ๒๒๑๐    E-mail: krittin.chu@mahidol.edu 
          

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
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    ๒  

 

 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
สพปส ๓๒๘ 

   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

สพวค ๔๔๓     
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ในระดับพื้นฐานที่ถูกต้องและสำคัญ เกี่ยวกับหลักการ
เบื้องต้นของ การสลบและการระงับความความเจ็บปวดที่เกิดข้ึนได้กับสัตว์ทั้งจากความเจ็บป่วยหรือจากการ
ศัลยกรรม และหลักการเบื้องต้นของการศัลยกรรมเพ่ือการรักษาสัตว์  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ อธิบายหลักการทำปราศจากเชื้อ และการฆ่าเชื้อ
(sterilization, disinfection) ตลอดกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการทำศัลยกรรม อธิบายวิธีการเตรียม
สถานที่ ตัวสัตว์และบุคคลากรเพื่อการผ่าตัดได้อย่างเป็นขั้นตอน อธิบายกระบวนการหายของแผลและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบาดแผล และเลือกให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง รู้จักเครื่องมือศัลยกรรมพ้ืนฐานและ
วิธีการใช้ สามารถประเมินสภาพสัตว์เพ่ือการศัลยกรรมตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และ
ภายหลังการผ่าตัด สามารถเลือกชนิดของยาก่อนการสลบ ยาสลบ ยาชา และยาระงับความเจ็บปวดได้
เหมาะสมกับสภาพสัตว์ที่ต้องทำการรักษา อธิบายถึงการเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอย่างเป็นระบบ การแปร
ผลจากข้อมูลสัญญาณชีพและการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนได้ สามารถเลือกชนิดของวัสดุเย็บ รูปแบบการเย็บ
แผล และการผูกเงื่อนปมให้เหมาะสมกับลักษณะของแผลได้อย่างถูกต้อง  

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

๑.  CLO1 อธิบายความแตกต่างของการทำปราศจากเชื้อ (sterilization) การฆ่าเชื้อ (disinfection) และการ
เตรียมบริเวณผ่าตัด ตัวบุคคลากรในห้องผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 

๒.  CLO2 อธิบายชนิด กระบวนการหาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหายของแผล และการจัดการบาดแผลได้อย่าง
ถูกต้องได้อย่างถูกต้อง  

๓.  CLO3 เลือกชนิดและวิธีการใช้เครื่องมือศัลยกรรมพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง  
๔.  CLO4 เลือกชนิดวัสดุเย็บ รูปแบบการเย็บและเงื่อนชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
๕.  CLO5 อธิบายหลักการประเมินและการเฝ้าระวังสัตว์เพ่ือการวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 เลือกใช้ยาก่อนการสลบ ยาสลบ ยาชา วิธีการรักษาสภาวะสลบ สารน้ำเพื่อการผ่าตัด และยาระงับ
ความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม 
๗.  CLO7 อธิบายภาวะแทรกซ้อนระหว่างการวางยาสลบและการแก้ไขที่ถูกต้องได้ 
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    ๓  

 

 

๘.  CLO8 อธิบายการดูแลสัตว์ระหว่างการฟ้ืนและภายหลังการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   หลักวิสัญญีทางสัตวแพทย์ การระงับความเจ็บปวด การผ่าตัด การทำให้ปลอดเชื้อ การผูกเงื่อน การเย็บ
แผล การห้ามเลือด การรักษาและการหายของบาดแผล สารน้ำบำบัดทางศัลยกรรม การใช้อุปกรณ์เฉพาะทางศัลยกรรม
เพ่ือการวินิจฉัยและการรักษา 
   Principles of veterinary anesthesia, pain management, veterinary surgical proce-
dures, sterilization and disinfection, surgical tie and suturing, hemostasis, wound healing process 
and treatment, fluid therapy in veterinary surgery, specific surgical instruments use for diagnosis 
and treatment  

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕  - ๓๐ 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ติดต่อผ่านทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้คำปรึกษารายบุคคลทางโทรศัพท์ภายใน หรือทาง e-
mail หรือนัดพบในเวลาที่สะดวกของนักศึกษาและอาจารย์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานงานให้ได้พบกับ
อาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนๆ 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายความแตกต่างของการทำปราศจากเชื้อ การฆ่าเชื้อ และการเตรียมบริเวณผ่าตัด ตัวบุคคลากร

ในห้องผ่าตัดได้ 
๒.  CLO2 อธิบายชนิด กระบวนการหาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหายของแผล และจัดการบาดแผลได้  
๓.  CLO3 เลือกชนิดและวิธีการใช้เครื่องมือศัลยกรรมพ้ืนฐานได้  
๔.  CLO4 เลือกชนิดวัสดุเย็บ รูปแบบการเย็บและเงื่อนชนิดต่างๆได้ 
๕.  CLO5 อธิบายหลักการประเมินและการเฝ้าระวังสัตว์เพ่ือการวางยาสลบได้ 
๖.  CLO6 เลือกใช้ยาก่อนการสลบ ยาสลบ ยาชา วิธีการรักษาสภาวะสลบ สารน้ำเพื่อการผ่าตัด และยาระงับ
ความเจ็บปวดได้ 
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๗.  CLO7 อธิบายภาวะแทรกซ้อนระหว่างการวางยาสลบและการแก้ไขได้ 
๘.  CLO8 อธิบายการดูแลสัตว์ระหว่างการฟ้ืนและภายหลังการทำศัลยกรรมได้ 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 
 CLO2 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 
 CLO3 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 
CLO4 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 
CLO5 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 
CLO6 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 
CLO7 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 
CLO8 บรรยาย,อภิปรายกลุ่มย่อย สอบข้อเขียน,ร่วมอภิปราย 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ หลักการทำให้ปลอดเชื้อ ๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion  

เศกรินทร์ 

๒ ชนิดของเครื่องมือผ่าตัด ๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

กฤษณรงค์ 

๓ กระบวนการหายของแผล
และการดูแลแผลผ่าตัด 

๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

กฤษณรงค์ 

๔ วัสดุผูกเย็บทางศัลยกรรม, 
รูปแบบการเย็บแผล 

๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

กฤษณรงค์ 

๕ หล ั กการห ้ าม เ ล ื อดทาง
ศัลยกรรม, การให้สารน้ำ 

๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

สมศักดิ์ 

๖ การเตรียมตัวสัตว์ก่อนวาง
ยาสลบ 

๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

พิงพล 

๗ เนื้อหา ๑-๖ ๑ - อภิปรายกลุ่มย่อย คณาจารย์ 
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    ๕  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๘ การประเม ินและการเฝ้า
ระวังสัตว์ในระหว่างการวาง
ยาสลบ 

๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

พิงพล 

๙ การใช้ยาสลบชนิดฉีด (๑) ๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

สมศักดิ์ 

๑๐ การใช้ยาสลบชนิดฉีด (๒) 
 

๐.๕ 
 

- บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

สมศักดิ์ 

 การระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ๐.๕   เศกรินทร์ 
๑๑ การระงับความเจ็บปวด ๐.๕ - บรรยาย/PowerPoint presenta-

tion 
เศกรินทร์ 
 

 เครื่องดมยาสลบ (๑) ๐.๕ -  พิงพล 
๑๒ เครื่องดมยาสลบ (๒) ๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-

tion 
พิงพล 

๑๓ ภาวะแทรกซ้อนจากการวาง
ยาสลบและการแก้ไข 

๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

กฤติน 

๑๔ การด ูแลส ัตว ์ระหว ่างฟ้ืน 
แ ล ะ ภ า ย ห ล ั ง ก า ร
ทำศัลยกรรม 

๑ - บรรยาย/PowerPoint presenta-
tion 

ปณิธิ 

๑๕ เนื้อหา ๑-๖, ๘-๑๔ ๑ - อภิปรายกลุ่มย่อย คณาจารย์ 
                  รวม ๑๕ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 
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    ๖  

 

 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายความแตกต่างของ
การทำปราศจากเชื้อ การฆ่าเชื้อ 
และการเตรียมบริเวณผ่าตัด ตัว
บุคคลากรในห้องผ่าตัดได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๗.๖๗ ๗.๖๗ 

CLO2 อธิบายชนิด กระบวนการ
หาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหายของ
แผล และจัดการบาดแผลได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๗.๖๗ ๗.๖๗ 

CLO3 เลือกชนิดและวิธีการใช้
เครื่องมือศัลยกรรมพ้ืนฐานได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๗.๖๗ ๗.๖๗ 

CLO4 เลือกชนิดวัสดุเย็บ รูปแบบ
การเย็บและเงื่อนชนิดต่างๆได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๑๑.๕๓ ๑๑.๕๓ 

CLO5 อธิบายหลักการประเมินและ
การเฝ้าระวังสัตว์เพ่ือการวาง
ยาสลบได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๑๕.๔๗ ๑๕.๔๗ 

CLO6 เลือกใช้ยาก่อนการสลบ 
ยาสลบ ยาชา วิธีการรักษาสภาวะ
สลบ สารน้ำเพื่อการผ่าตัด และยา
ระงับความเจ็บปวดได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๓๔.๖๕ ๓๔.๖๕ 

CLO7 อธิบายภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการวางยาสลบและการ
แก้ไขได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๗.๖๗ ๗.๖๗ 

CLO8 อธิบายการดูแลสัตว์ระหว่าง
การฟ้ืนและภายหลังการ
ทำศัลยกรรมได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ, MEQ 
มีส่วนร่วมอภิปราย ๗.๖๗ ๗.๖๗ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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(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  ซึ่งอาจารย์ผู ้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ตำ่กว่า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื ่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Bojrab MJ. Current Techniques in Small Animal Surgery. (5th ed), Teton NewMedia, Jackson 
Wyoming; 2014. 

๒) Bojrab MJ. Disease Mechanisms in Small Animal Surgery. (3rd ed), Teton NewMedia. Jackson 
Wyoming; 2010. 

๓) Fossum TW. Small Animal Surgery. (5th ed), Elsevier. Philadelphia; 2018. 
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๔) Grimm KA. Veterinary Anesthesia and Analgesia the 5th edition of Lump and Jones. Wiley-
Blackwell; 2015. 

๕) Novakovski TD. BSAVA Manual of Canine and Feline Anesthesia and Analgesia, (3rd ed), Wiley-
Blackwell; 2016. 

๖) Johnston SA. Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult. (2nd ed), Saunders; 2018. 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 

๑) Journal of Veterinary Surgery. Online ISSN: 1532-950X, ©American College of Veterinary Sur-
geons. 

๒) Journal of Veterinary Anaesthesia and Analgesia. ISSN: 1467-2987, Elsevier. 
๓) Journal of American Veterinary Medical Association. ISSN: 0003-1488, ©American Veterinary 

Medical Association. 
๔) Journal of American Animal Hospital Association. ISSN: 0587-2871, ©American Animal Hospi-

tal Association. 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

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

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา หลักวิสัญญีและ
ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๑ R - - - - - - - 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 บอกความแตกต่างของการ
ทำปราศจากเชื้อ (sterilization) 
และการฆ่าเชื้อ (disinfection) ได้
อย่างถูกต้อง 

๑.๒ - - - - - - - 

CLO2 อธิบายการเตรียมบริเวณ
ผ่าตัดและการเตรียมตัวบุคคลากร
ในห้องผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒ - - - - - - - 

CLO3 สรุปชนิด กระบวนการหาย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการหายของแผลได้
อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

- - - - - - - 

CLO4 อธิบายการจัดการบาดแผล
ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

- - - - - - - 
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   ๑๑  

 

 

CLO5 บอกชื่อ ชนิดและวิธีการใช้
เครื่องมือศัลยกรรมพ้ืนฐานได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒ - - - - - - - 

CLO6 บอกชื่อ ชนิดและคุณสมบัติ
ของวัสดุเย็บได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

- - - - - - - 

CLO7 บอกความแตกต่างของ
รูปแบบการเย็บและเงื่อนชนิดต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒ - - - - - - - 

CLO8 อธิบายหลักการประเมินและ
การเฝ้าระวังสัตว์เพ่ือการวางยาสลบ
ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

- - - - - - - 

CLO9 เลือกใช้ยาก่อนการระงับ
ความรู้สึก ยาระงับความรู้สึก วิธีการ
รักษาสภาวะไร้ความรู้สึก และสาร
น้ำเพื่อการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 
 

๑.๑ 
๑.๒ 

- - - - - - - 

CLO10 อธิบายหลักการระงับความ
เจ็บปวดได้อย่างเหมาะสม 

๑.๑ 
๑.๒ 

- - - - - - - 

CLO11 บอกภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการวางยาสลบและการ
แก้ไขท่ีถูกต้องได้ 

๑.๑ 
๑.๒ 

- - - - - - - 

CLO12 อธิบายการดูแลสัตว์
ระหว่างการฟ้ืนและภายหลังการ
ทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

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

๑.๑  แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 

 ๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
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ตารางเรียนรายวิชา หลกัวิสญัญีและศลัยศาสตรท์างสตัวแพทย ์รหสัวิชา สพวค 441 
ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ประจ าภาค ต้น ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) 

ล าดบัท่ี วนัท่ี เวลา หวัข้อ ผู้สอน ข้อสอบ 

1. อ. 7 ก.ย. 64 13.40-15.30 
 หลกัการของการท าใหป้ลอดเชือ้ และสารเคมทีี่
ใชก้ารฆา่เชือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าศลัยกรรม 

เศกรนิทร ์ 8% 

2. พ. 8 ก.ย. 64 8.40-10.30 กระบวนการหายของแผล และการดแูลแผลผ่าตดัชนิดต่างๆ กฤษณรงค ์ 8% 

3. พ. 8 ก.ย. 64 12.40-13.30 หลกัการหา้มเลอืดทีเ่กดิจากท าศลัยกรรม วธิกีารทีใ่ชห้า้มเลอืด  สมศกัดิ ์ 4% 

4. พ. 8 ก.ย. 64 13.40-14.30 หลกัการใหส้ารน ้าในการท าศลัยกรรม  สมศกัดิ ์ 4% 

5. จ. 13 ก.ย. 64 15.40-16.30 รปูแบบการเยบ็แผลทีใ่ชใ้นการท าศลัยกรรม  กฤษณรงค ์ 4% 

6. จ. 13 ก.ย. 64 13.40-14.30 ชนิดของวสัดุผกูเยบ็ กฤษณรงค ์ 4% 

7. จ. 13 ก.ย. 64 14.40-15.30 
ชนิดของเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าศลัยกรรม 

และวธิกีารใชเ้ครื่องมอื 
กฤษณรงค ์ 4% 

8. อ. 14 ก.ย.64 8.40-9.30 
หลกัการของการระงบัความเจบ็ปวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท า ศลัยกรรม 

ยาระงบัปวดชนิดต่างๆ 
เศกรนิทร ์ 4% 

9. อ. 14 ก.ย.64 9.40-10.30 
การเตรยีมตวัสตัวก์่อนวางยาสลบ 

การประเมนิและการตรวจร่างกายสตัวก์่อนวางยาสลบ 
พงิพล 4% 

10. อ. 14 ก.ย.64 10.40-11.30 
ระดบัของการสลบ และการตรวจรเีฟลก็ซ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสลบ 

การเฝ้าระวงัสตัวใ์นระหว่างการวางยาสลบ 
พงิพล 

 
4% 

 อ. 14 ก.ย.64 13.40-15.30 อภปิรายกลุ่มย่อยหวัขอ้ 1-9 คณะผูส้อน 6% 

11. พ. 15 ก.ย. 64 8.40 - 12.30 ชนิดของยาสลบแบบฉีด และวธิกีารบรหิารยา  สมศกัดิ ์ 16% 

12. พ. 15 ก.ย. 64 13.40-14.30 การระงบัความรูส้กึเฉพาะที ่ เศกรนิทร ์ 4% 

13. พ. 15 ก.ย. 64 14.40-15.30 ภาวะฉุกเฉินทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางยาสลบและการแกไ้ข กฤตนิ 4% 

14. จ. 20 ก.ย. 64 9.40-12.30 
ยาดมสลบชนิดต่างๆ และวธิกีารบรหิารยา 

หลกัการท างานของเครื่องดมยาสลบ และการใชเ้ครื่องดมยาสลบ 
พงิพล 12% 

15. จ. 20 ก.ย. 64 13.40-14.30 การดแูลสตัวห์ลงัจากการท าศลัยกรรมชนิดต่างๆ ปณิธ ิ 4% 

 จ. 20 ก.ย. 64 14.40-16.30 อภปิรายกลุ่มย่อยหวัขอ้ 1-15 คณะผูส้อน 6% 

สอบ (27ก.ย.-1ต.ค.64) 9.00-11.00 สอบกลางภาค (หวัขอ้ 1-8) สมศกัดิ/์ปณิธ ิ 40% 
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สอบ พ. 6 ต.ค.64 9.00-11.00 สอบปลายภาค (หวัขอ้ 9-15) สมศกัดิ/์ปณิธ ิ 52% 
 
การวดัและการประเมินผลสมัฤทธ์ิแบ่งออกเป็น  ๒ สว่น ประกอบดว้ย 
 ๑) สอบขอ้เขยีน                           คดิเป็น    ๘๘ % 
  สอบกลางภาค ๘ หวัขอ้   ๔๐ % 
  สอบปลายภาค  ๗ หวัขอ้   ๔๘ % 

๒) การเขา้เรยีนและการมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน    คดิเป็น     ๑๒ % 
 การอภปิรายกลุ่มย่อย ครัง้ที ่๑                       ๖ %   
 การอภปิลายกลุ่มย่อย ครัง้ที ่๒              ๖ %  

                                    รวม     ๑๐๐% 


