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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร์สัตวส์วนสัตว์ สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า 

 ภาษาอังกฤษ    VSCL 552 Zoo, Exotic and Wildlife Medicine 
 

๒.  จำนวนหน่วยกิต      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 
๔.๑.๑ อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและสาธารณสุข  

โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : roschong.boo@mahidol.edu 
     ๔.๑.๒ อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท ์๒๒๑๐   E-mail : podjana.wat@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๒.๑ อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๒๒๑๐      E-mail: roschong.boo@mahidol.edu 
 ๔.๒.๒ อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและสาธารณสุข  
โทรศัพท ์๒๒๑๐       E-mail: podjana.wat@mahidol.edu 
 ๔.๒.๓ อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและสาธารณสุข  
โทรศัพท ์๒๒๑๐     E-mail: nae.tan@mahidol.edu 
 ๔.๒.๔ สพ.ญ.นวรัตน์ สุริยคณุ   โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร 
โทรศัพท ์๐๘๑-๙๕๓-๑๔๗๑    E-mail: s.nawarat@gmail.com 
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๔.๒.๕ น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๔๙-๓๙๒๔   Email: visit.vet47@gmail.com 

๔.๒.๖ น.สพ.ปณิธิ ละอองบัว   สวนงู สถานเสาวภา 
โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๔๖๕๖๒๕    E-mail: panithivet@gmail.com   

๔.๒.๗ นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์ ๐๕๑-๕๕๐-๐๙๑๔    E-mail: nuntanit_k@hotmail.com 

      ๔.๓  ผูช้่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติ 
 ๔.๓.๑ ดร.สพ.ญ. ณิชารีย์ อินทร์คำ  ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และโรงพยาบาลปศุสัตว์และ
สัตว์ป่า ปศุปาลัน 
 ๔.๓.๒ สพ.ญ. ธารินรัตน์ จึงธรีพานิช  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
 ๔.๓.๓ น.สพ. ณัฐพล มณีไพโรจน์   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
 ๔.๓.๔ นาย ไพรัช สืบเกลี้ยง   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
 ๔.๓.๕ นาย สาทิศ ตานุนไชย   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 

๔.๓.๖ นาย นพนันท์ ฮอสุวรรณ   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
๔.๓.๗ นาย เอกลักษณ์ เคหะจันทร์  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
๔.๓.๘ นาย อนุพร ดิษฐ์นิลพงษ์   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
๔.๓.๙ สพ.ญ.นรีรัตน์ สังขะไชย  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ 
๔.๓.๑๐ น.สพ.พีรวัส วงษ์ลือชัย  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ 
๔.๓.๑๑ สพ.ญ.เชิญขวัญ พาบุตตะ  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ 
๔.๓.๑๒ น.ส.ปุญญพัฒน์ เศษวิสัย  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ 
๔.๓.๑๓ น.ส. ตติยนุช แช่มใส  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ 

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

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
     สพปส ๒๑๒, สพวค ๔๔๙  
 ๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

ไม่มี    
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
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         งานแรกรับ ฟ้ืนฟู กักกัน โรคสัตว์ป่าและสัตว์ต่างถ่ิน โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
          สถานีเพาะเลี้ยงสัตวป่าเขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
          สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ การวินิจฉัย วิธีการรักษาสัตว์

เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่า รวมถึงบทบาทของสัตวแพทย์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพัฒนาทักษะที่
เกี ่ยวข้องกับการจับบังคับ และหัตถการพื้นฐานด้านอายุรกรรม ศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์สำหรับการ
ปฏิบัติงานกับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการเรยีนในรายวชิา จะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดการสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์สวนสัตว์ รวมถึงผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพจากการจัดการที่ผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง 

๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก แนวทางการวินิจฉัย การ
รักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าตามกลุ่มอนุกรมวิธานได้
อย่างถูกต้อง 

๒.๑.๓ มีทักษะพ้ืนฐานในการจับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว ์และสัตว์ป่าตามกลุ่มอนุกรมวิธาน 
๒.๑.๔ มทีักษะในการทำหัตถการพ้ืนฐานด้านอายุรกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์

ป่า 
๒.๑.๕ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสัตวแพทย์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
๒.๑.๖ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่เก่ียวข้องกับการทำงานกับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์

ป่า 
๒.๑.๗ มีคุณธรรม จริยธรม และปฏิบัติตามหลักสวัสดภิาพสัตว์ในระหว่างการศึกษา        
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๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 อธิบายระบบการจัดการสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์สวนสัตว ์รวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพจาก
การจัดการที่ผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง 

๒.  CLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก แนวทางการวินิจฉัย การรักษา และการ
ป้องกันโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าตามกลุ่มอนุกรมวิธานไปประยุกต์ใช้ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

๓.  CLO3 จับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าทั้งเชิงกลและการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 ทำหัตถการพ้ืนฐานทางอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 อธิบายบทบาทของสัตวแพทย์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 อธิบายความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่เก่ียวข้องกับการทำงานกับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ 

และสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

  สัตว์ป่า สัตว์สวนสัตว์ สัตว์เลีย้งชนิดพิเศษ การจับบังคับ การเลี้ยง การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการ
รักษา หัตถการ การจัดการสวนสัตว์ การจัดการพิเศษ พฤติกรรม การส่งเสริมพฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
วิจัยสัตว์ป่า นิเวศวิทยา การฟื้นฟูพฤติกรรม การคืนสู่ธรรมชาติ สุขภาพหนึ่งเดียว  
  Wild, zoo, and exotic animals; restraint, husbandry, diagnostic procedures, therapeutic 
plans, clinical skills, zoo management, special management, behavior enrichment, biodiversity; wildlife 
research, ecology, rehabilitation, reintroduction and one health 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕  
(๑๕ x ๓) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๑๐๕ 
(๑๕ x ๗) 
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    ๕  
 

 

๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายระบบการจัดการสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์สวนสัตว ์รวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพจาก
การจัดการที่ผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก แนวทางการวินิจฉัย การรักษา และการ
ป้องกันโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าตามกลุ่มอนุกรมวิธานได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 จับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าทั้งเชิงกลและการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 ทำหัตถการพ้ืนฐานทางอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 อธิบายบทบาทของสัตวแพทย์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 อธิบายความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่เก่ียวข้องกับการทำงานกับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ 
และสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/ นำเสนอ/ศึกษาดูงาน นำเสนอ/สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย/ นำเสนอ นำเสนอ/สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ 
CLO4 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ 
CLO5 บรรยาย/ นำเสนอ นำเสนอ/สอบข้อเขียน 
CLO6 บรรยาย/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขียน 

 



 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                             ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว ์สัตว์เล้ียงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า                    คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๕๕๒                                                                           ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๖  
 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๐ Course introduction 
 

๑ ๐ บรรยาย/video on demand NT 

 Principles of restraint 
and handling  

๑ ๐ บรรยาย/video on demand NT 

๑ Small mammal medicine ๖ ๐ บรรยาย/ Online classroom RB 

๒ Reptile medicine  ๖ ๐ บรรยาย/ Online classroom PW, PL 

๓ Avian medicine ๖ ๐ บรรยาย/ Online classroom RB 
๔ Exotic pet analgesia, an-

esthesia, and surgery 
๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom NS 

Carnivore medicine ๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom NT 
๕ Elephant medicine ๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom PW 

Ungulate medicine ๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom PW 
๖ Primate medicine ๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom NT 

Conservation medicine ๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom RB 

๗ Zoo animal welfare and 
standards 

๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom VA 

Feed and feeding ๓ ๐ บรรยาย/ Online classroom NK 
๘ Avian and reptile medi-

cine practice  
๐ ๖ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ คณาจารย์ 

๙ Small mammal medicine 
and anesthesia 

๐ ๖ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ คณาจารย์ 

๑๐ Carnivore medicine prac-
tice 

๐ ๖ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ คณาจารย์/
ปศุปาลัน 

๑๑ Primate medicine prac-
tice  

๐ ๓ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ คณาจารย์/
ปศุปาลัน 

elephant medicine prac-
tice 

๐ ๓ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ คณาจารย์/
ปศุปาลัน 
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    ๗  
 

 

๑๒ Ungulate medicine prac-
tice 

๐ ๖ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ คณาจารย์/
ปศุปาลัน 

๑๓ Wildlife trapping and 
sampling practice 

๑ ๔ บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ ศูนย์เฝ้า
ระวังฯ และ
คณาจารย์ 

๑๔ Zoo visit ๐ ๖ ศึกษาดูงาน คณาจารย์ 
๑๕ Topics on Zoo, Exotic 

and Wildlife Medicine 
๐ ๕ นำเสนอ/สัมมนากรณีศึกษา คณาจารย์ 

                  รวม ๔๕ ๔๕   
 
หมายเหตุ 
NT= อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ 
RB = อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ 
PW = อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์ 
NS = สพ.ญ.นวรัตน์ สุริยคุณ 
VA = น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล 
PL = น.สพ. ปณิธิ ละอองบัว 
NK = นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
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    ๘  
 

 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายระบบการจัดการสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์สวนสัตว์ 
รวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพ
จากการจัดการที่ผิดพลาดได้อย่าง
ถูกต้อง 

ข้อเขียน ๑๐ ๑๐ 

นำเสนอ ๔ ๔ 

CLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไก
การเกิดโรค อาการทางคลินิก แนว
ทางการวินิจฉัย การรักษา และการ
ป้องกันโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์
ป่าตามกลุ่มอนุกรมวิธานได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๓๕ ๓๕ 

นำเสนอ ๓ ๓ 

CLO3 จับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์ป่าทั้ง
เชิงกลและการใช้สารเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๑๐ ๑๐ 

สอบปฏิบัติ ๑๐ ๑๐ 

CLO4 ทำหัตถการพ้ืนฐานทางอายุ
รกรรมในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์
สวนสัตว์ และสัตว์ป่าได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๕ ๕ 

สอบปฏิบัติ ๑๐ ๑๐ 

CLO5 อธิบายบทบาทของสัตว
แพทย์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๕ ๕ 

นำเสนอ ๓ ๓ 

CLO6 อธิบายความเสี่ยงด้านอาชี
วอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
กับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวน
สัตว์ และสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๕ ๕ 

รวม   ๑๐๐ 



 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                             ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว ์สัตว์เล้ียงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า                    คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๕๕๒                                                                           ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๙  
 

 

 (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 
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หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Fowler, M.E. and Miller R.E. Zoo and Wild Animal Medicine.Volume 7. Philadelphia, WB 
Sounder. 2012. 

๒) Divers, S.J. (ed). Mader’s Reptile and Amphibian Medicine and Surgery. Elsvier. 2017. 
๓) Varga, M. Textbook of Rabbit Medicine. 2nd edition. Elsvier. 2013. 
๔) Samour, J. Avian Medicine. 3rd edition. Elsevier. 2015. 
๕) Fowler, Murray, and Susan K. Mikota, eds. Biology, medicine, and surgery of elephants. John 

Wiley & Sons, 2008. 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 

- 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

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

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 
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   ๑๑  
 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

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

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์ 
สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า 

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

(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๒ R P  R  R R R 
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ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายระบบการจัดการสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์สวนสัตว์ 
รวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพ
จากการจัดการที่ผิดพลาดได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒     ๖.๑ ๗.๓  

CLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไก
การเกิดโรค อาการทางคลินิก แนว
ทางการวินิจฉัย การรักษา และการ
ป้องกันโรคที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ และสัตว์
ป่าตามกลุ่มอนุกรมวิธานได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๑, 
๑.๒ 

    ๖.๑ ๗.๓  

CLO3 จับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 
สัตว์สวนสัตว ์ และสัตว์ป่าทั้งเชิงกล
และการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๑      ๘.๑ 

CLO4 ทำหัตถการพ้ืนฐานทางอายุ
รกรรมในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์
สวนสัตว์และสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๒, 
๒.๓ 

     ๘.๑ 

CLO5อธิบายบทบาทของสัตว
แพทย์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒     ๖.๑   

CLO6 อธิบายความเสี่ยงด้านอาชีวอ
นามัยที่เก่ียวข้องกับการทำงานกับ
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ 
และสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 

   ๔.๓     
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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 

PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี เพ่ือการวินิจฉัย
ได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
๒.๓ ทำหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือนำมาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๓ ให้คำแนะนำหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเป็นสัตวแพทย์ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์ สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า รหัสวิชา สพวค 552 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
ลำดับที่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๐ On demand  Course introduction and principles of restraint 
and handling  

NT 

1 9 สิงหาคม 2564 08.45-16.00 Small mammal medicine RB 

2 16 สิงหาคม 2564 08.45-16.00 Reptile medicine PW, PL 

3 23 สิงหาคม 2564 08.45-16.00 Avian medicine RB 

4 30 สิงหาคม 2564 08.45-11.45 Exotic pet analgesia, anesthesia, and surgery NS  

  13.00-16.00 Carnivore medicine NT 

5 6 กันยายน 2564 08.45-11.45 Elephant medicine PW 
13.00-16.00 Ungulate medicine PW 

6 13 กันยายน 2564 08.45-11.45 Primate medicine NT 

13.00-16.00 Conservation medicine RB 

7 20 กันยายน 2564 08.45-11.45 Zoo animal welfare and standards VA 

13.00-16.00 Feed and feeding NK 
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8 4 ตุลาคม 2564 08.45-16.00 Avian and reptile medicine practice PL และ
คณาจารย์ 

9 18 ตุลาคม 2564 08.30-16.00 Small mammal medicine and anesthesia 
practice 

NS และ
คณาจารย์ 

10 25 ตุลาคม 2564 08.45-16.00 Carnivore medicine practice คณาจารย์/ปศุ
ปาลัน 

11 1 พฤศจิกายน 2564 08.45-12.00 Primate medicine practice คณาจารย์/ปศุ
ปาลัน 

13.00-16.00 Elephant medicine practice คณาจารย์/ปศุ
ปาลัน 

12 8 พฤศจิกายน 2564 08.45-16.00 Ungulate medicine practice คณาจารย์/ปศุ
ปาลัน 



 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                             ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว ์สัตว์เล้ียงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า                    คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๕๕๒                                                                           ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๕  
 

 

ลำดับที่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

13 15 พฤศจิกายน 2564 08.45-16.00 Wildlife trapping and sampling practice MoZWE
คณาจารย์ 

14 22 พฤศจิกายน 2564 08.45-16.00 Zoo visit คณาจารย์ 

15 29 พฤศจิกายน 2564 08.45-16.00 Topics on Zoo, Exotic and Wildlife Medicine 
Presentation 

คณาจารย์ 
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หมายเหตุ 
*อาจมีการปรับเปลี่ยนตารางการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ท่ี Google Classroom ใน 
invitation link: 
https://classroom.google.com/c/MzUzMDI5ODgyNTk2?cjc=ecrbz3u 
หรอื class code: 
ecrbz3u 
โดยจำเป็นต้องใช้เมลโดเมน Mahidol.edu ในการเข้าสู่ classroom 
 
NT= อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ 
RB = อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ 
PW = อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์ 
NS = สพ.ญ.นวรัตน์ สุริยคุณ 
VA = น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล 
PL = น.สพ.ปณิธิ ละอองบัว 
NK = น.ส.นันทนิจ กุลเจริญ 
MoZWE = ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ 
 

https://classroom.google.com/c/MzUzMDI5ODgyNTk2?cjc=ecrbz3u

