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    ๑  

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดที' ๑ ข้อมลูทั 'วไป 

๑.  รหสัและชื-อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๖๗๐ คลนิิกปฏบิตัเิวชศาสตรส์ตัวเ์ลก็ ๑  
ภาษาองักฤษ VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I   

 
๒.  จาํนวนหน่วยกิต      ๓ (๐ – ๙ - ๓) (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง)     
 
๓.  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลกัสตูร      สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ  
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   หมวดวชิาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผ์ูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  
๔.๑.๑  ผศ.ดร.สพ.ญ.นํrาผึrง สืtอมโนธรรม ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ   

โทรศพัท ์๒๒๒๔ E-mail :   namphung.sue@mahidol.edu 
๔.๑.๒  ผศ.น.สพ. รุง่โรจน์ โอสถานนท ์ ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ  

โทรศพัท ์๒๒๑๙  Email :  rungrote.osa@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน        

  ๔.๒.๑ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสนีิ ศกัดิ �คาํดวง  ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๒ ผศ.น.สพ.รุง่โรจน์ โอสถานนท ์  ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๓ อ.ดร.สพ.ญ.รวงรตัน์ พทุธริงควตัร ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๔ อ.ดร.น.สพ.ไพฑรูย ์ศรมีนตร ี  ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๕  ผศ.ดร.สพ.ญ.ดวงทพิย ์ฉตัรชยัศกัดิ � ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๖ ผศ.สพ.ญ. มธุรวนัต ์ทฬัหกิรณ์  ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๗ ผศ.ดร.สพ.ญ.นํrาผึrง สืtอมโนธรรม  ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๘ น.สพ.กฤตนิ ชว่ยช ู   ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๙ อ.ดร.สพ.ญ.จรีวฒัน์ สนุทรสติ  ภาควชิาปรคีลนิิกและสตัวศาสตรป์ระยกุต ์
  ๔.๒.๑๐  น.สพ.สถาพร โพธิ �จนัทจนิดา  โรงพยาบาลสตัวป์ระศุอาทร    
  ๔.๒.๑๑  สพ.ญ.ปิยะฉฐั แสงสวา่งค ์  ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
  ๔.๒.๑๒ อาจารยภ์าควชิาปรคีลนิิกและสตัวศาสตรป์ระยกุต ์
 ๔.๓ สตัวแพทยผ์ูร้ว่มสอน 

 ๔.๓.๑ สตัวแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลสตัวป์ระศุอาทร    
 

          



 
 

หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ                                                                       ระดบัปรญิญา    þ ตร ี£ ป.บณัฑติ  £ โท  £ ป.บณัฑติชั =นสงู  
£ เอก                      
ชืCอรายวชิา คลนิิกปฏบิตัเิวชศาสตรส์ตัวเ์ลก็ ๑                                                           คณะ/วทิยาลยั คณะสตัวแพทยศาสตร ์
รหสัวชิา สพวค ๖๗๐                                                                                 ภาควชิา เวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
 

    ๒  
 
 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั Nนปีที-เรียน   
๕.๑ ภาคการศกึษาทีt   ๑-๒  /  ชั rนปีทีt ๖ 
๕.๒ จาํนวนผูเ้รยีนทีtรบัได ้  ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที-ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
     ๖.๑  สพวพ ๔๔๘ 
     ๖.๒  สพวค ๔๔๙   
 
๗.  รายวิชาที-ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

ไมม่ ี   
     
๘.  สถานที-เรียน      คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา  
 
๙.  วนัที-จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั Nงล่าสดุ 

วนัทีt ๒๔ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    ๓  
 
 

 
 

หมวดที' ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
เพืtอใหน้กัศกึษาสามารถ 

๑.๑ ซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย วนิิจฉยั และรกัษา ทั rงทางดา้นอายรุกรรมและอายรุกรรมฉุกเฉินสตัวเ์ลก็  
๑.๒ วางแผนการวนิิจฉยั รกัษา ป้องกนั และควบคมุโรคในสตัวเ์ลก็ได ้ 
๑.๓ ทาํหตัถการทีtจาํเป็นทางอายรุศาสตรส์ตัวเ์ลก็ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  
๒.๑ วตัถุประสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) 
 เพืtอใหน้กัศกึษาสามารถซกัประวตั ิตรวจรา่งกาย วนิิจฉยั และรกัษา ทั rงทางดา้นอายรุกรรมและอายรุกรรม

ฉุกเฉิน รวมทั rงสามารถวางแผนป้องกนัและควบคมุโรคในสตัวเ์ลก็ได ้และนกัศกึษาสามารถทาํหตัถการทีtจาํเป็น
ทางอายรุศาสตรส์ตัวเ์ลก็ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เชน่ การเกบ็เลอืดเพืtอสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การเจาะชอ่งอก การ
เจาะชอ่งทอ้ง การเกบ็ปัสสาวะดว้ยวธิเีจาะผา่นผนงัชอ่งทอ้งและใชท้อ่สวนปัสสาวะ การเกบ็ตวัอยา่งผวิหนงั เป็น
ตน้ นอกจากนีrนกัศกึษาสามารถสืtอสาร ทาํความเขา้ใจแก่เจา้ของสตัวใ์นเรืtองแนวทางการวนิิจฉยั การรกัษา การ
พยากรณ์โรค การตดิตามผลการรกัษา และสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ืtนได ้เพืtอเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการเป็นสตัว
แพทยร์กัษาสตัวเ์ลก็ทีtด ี 

๒.๒ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมืtอสิrนสดุการเรยีนการสอนแลว้ นกัศกึษาทีtสาํเรจ็การศกึษาในรายวชิา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  สามารถซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายสตัวเ์บืrองตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๒.  CLO2  สามารถวางแผนการวนิิจฉยัและรกัษาสตัวป่์วยโรคพืrนฐานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๓.  CLO3  สามารถทาํหตัถการเบืrองตน้ทีtเกีtยวขอ้งกบักระบวนการ การวนิิจฉยัและรกัษาสตัวป่์วยโรค
พืrนฐานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง    
๔.  CLO4 สามารถอธบิายกระบวนการวนิิจฉยั รกัษาและตดิตามผลการรกัษาโรคพืrนฐานใหแ้ก่เจา้ของ
สตัวไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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    ๔  

 

หมวดที' ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ทกัษะปฏบิตัดิา้นอายุรกรรมในสนุขัและแมว การตรวจรา่งกาย วนิิจฉยั รกัษา และป้องกนัโรค การดแูลสตัวป่์วย
ใน สตัวป่์วยฉุกเฉินและวกิฤต ิเวชศาสตรป้์องกนั และการสืtอสารกบัเจา้ของสตัว ์     
 Clinical practices in small animal medicine, physical examination, diagnosis, treatment and prevention, 
in-patient care, emergency and critical care, preventive medicine and client communication 

๒. จาํนวนชั -วโมงที-ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั tวโมง) 

การฝึกปฏิบติั 
(ชั tวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั tวโมง) 

๐ ๑๓๕ ๔๕ 

  
๓.  จาํนวนชั -วโมงต่อสปัดาหที์-อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล  
นดัหมายอาจารยผ์ูส้อนผา่นอาจารยป์ระสานงานรายวชิา ๑ ชั tวโมงต่อสปัดาห ์

 
หมวดที' ๔  การพฒันาผลการเรียนรูที้'คาดหวงัระดบัรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรปุสั Nนๆ เกี-ยวกบัความรู้ หรือทกัษะที-รายวิชามุ่งหวงัที-จะพฒันานักศึกษา (CLOs)  
เมืtอสิrนสดุการเรยีนการสอนแลว้ นกัศกึษาทีtสาํเรจ็การศกึษาในรายวชิา จะสามารถ     

๑.  CLO1  สามารถซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายสตัวเ์บืrองตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๒.  CLO2  สามารถวางแผนการวนิิจฉยัและรกัษาสตัวป่์วยโรคพืrนฐานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๓.  CLO3  สามารถทาํหตัถการเบืrองตน้ทีtเกีtยวขอ้งกบักระบวนการ การวนิิจฉยัและรกัษาสตัวป่์วยโรค
พืrนฐานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง    
๔.  CLO4 สามารถอธบิายกระบวนการวนิิจฉยั รกัษาและตดิตามผลการรกัษาโรคพืrนฐานใหแ้ก่เจา้ของ
สตัวไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

๒.  วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื-อพฒันาความรู้ หรือ ทกัษะ ในข้อ ๑   และการวดัผลลพัธก์าร
เรียนรู้ของรายวิชา   

  วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวดัผลลพัธก์ารเรียนรู ้

CLO1 
ฝึกปฏบิตั/ิอาจารยป์ระพฤตตินเป็น

แบบอยา่ง 
การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน/สอบปากเปลา่/สงัเกต

พฤตกิรรม 

CLO2 
มอบหมายงานเดีtยวและกลุม่/นําเสนอ/

ฝึกปฏบิตั ิ
การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน/สง่งานตรงเวลา/ผลงานรายบุ
คลและกลุม่/นําเสนอ/สอบปากเปลา่/สงัเกตพฤตกิรรม 
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    ๕  
 
 

CLO3 
สาธติ/ ฝึกปฏบิตั/ิอาจารยป์ระพฤตติน

เป็นแบบอยา่ง 
การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน/สงัเกตพฤตกิรรม 

CLO4 
มอบหมายงานเดีtยวและกลุม่/นําเสนอ/

ฝึกปฏบิตั/ิอาจารยป์ระพฤตตินเป็น
แบบอยา่ง 

การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน/สง่งานตรงเวลา/ผลงานรายบุ
คลและกลุม่/นําเสนอ/สอบปากเปลา่/สงัเกตพฤตกิรรม 

 

หมวดที' ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน   

สปัดาห์
ทีt หวัขอ้เรืtอง/รายละเอยีด 

จาํนวน ชม. 
กจิกรรมการเรยีนการ

สอน/สืtอทีtใช ้
ผูส้อน 

กจิกรรม  
ในชั rน
เรยีน 

ฝึก
ปฏบิตั ิ

๑ Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 
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    ๖  
 
 

Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏบิตังิาน คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 

 

๙ 

ฝึกปฏบิตังิาน/ 
นําเสนอกรณีศกึษา 

 

คณะผูส้อน 
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    ๗  
 
 

Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

๒ Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน คณะผูส้อน 
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    ๘  
 
 

Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน/ 
นําเสนอกรณีศกึษา 

 

คณะผูส้อน 

๓ Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 

 

๙ 

ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 
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    ๙  
 
 

Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน คณะผูส้อน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 

 ๙ ฝึกปฏบิตังิาน 
 

คณะผูส้อน 
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   ๑๐  
 
 

Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ นําเสนอรายงานสตัว์
ป่วย 

(Grand round) 

คณะผูส้อน 

 รวม  ๑๓๕   
 
 
๒. แผนการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรูที้-คาดหวงัระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวดัและประเมินผลสมัฤทธิr ในการเรียนรู ้
ก.  การประเมินเพื-อพฒันาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ๑ ประเมนิผลการฝึกปฏบิตังิานโรงพยาบาลสตัว ์
  ๒ ประเมนิจากรายงานกรณีศกึษาทั rงแบบเดีtยวและกลุม่ 
  ๓ การสอบปากเปลา่ 

ข.  การประเมินเพื-อตดัสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครืtองมอืและนํrาหนกัในการวดัและประเมนิผล 

 

ผลลพัธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวดัผล 
นํNาหนักการ

ประเมินผล (รอ้ยละ) 
CLO1 สามารถซกัประวตัแิละตรวจ สอบปากเปลา่ ๖ ๑๖ 
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   ๑๑  
 
 

รา่งกายสตัวเ์บืrองตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

สงัเกตพฤตกิรรม 
 

๕ 

การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน ๕ 

CLO2 สามารถวางแผนการวนิิจฉยั
และรกัษาสตัวป่์วยโรคพืrนฐานได้
อยา่งถกูตอ้ง 

สอบปากเปลา่ 
 

๗ 

๓๗ 

สงัเกตพฤตกิรรม 
 

๕ 

การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน 
 

๕ 

สง่งานตามกาํหนดเวลา 
 

๕ 

รายงานเดีtยว 
 

๕ 

รายงานกลุม่ 
 

๕ 

นําเสนอ ๕ 
CLO3 สามารถทาํหตัถการเบืrองตน้
ทีtเกีtยวขอ้งกบักระบวนการ การ
วนิิจฉยัและรกัษาสตัวป่์วยโรค
พืrนฐานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

สงัเกตพฤตกิรรม 
 

๕ 

๑๐ 
การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน 

๕ 

CLO4 สามารถอธบิายกระบวนการ
วนิิจฉยั รกัษาและตดิตาม
ผลการรกัษาโรคพืrนฐานใหแ้ก่
เจา้ของสตัวไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

สอบปากเปลา่ 
 

๗ 

๓๗ 

สงัเกตพฤตกิรรม 
 

๕ 

การมสีว่นรว่มในชั rนเรยีน 
 

๕ 

สง่งานตามกาํหนดเวลา 
 

๕ 

รายงานเดีtยว 
 

๕ 

รายงานกลุม่ 
 

๕ 

นําเสนอ ๕ 
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   ๑๒  
 
 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การใหเ้กรด และ การตดัสนิผล 
ใชร้ะบบองิเกณฑห์รอืองิกลุม่ ตามเงืtอนไขและวธิตีดัสนิผลการเรยีนของคณะสตัวแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล โดยใหส้ญัลกัษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนกัศกึษาจะตอ้งไดร้บัสญัลกัษณ์ D 
ขึrนไป จงึจะผา่นเกณฑ ์ 

(๓) การสอบแกต้วั   
  ในกรณีทีtตดัสนิระดบัผลการเรยีนแลว้มนีกัศกึษาไดร้บัผลการเรยีนเป็น F  ซึtงอาจารยผ์ูป้ระสานงาน
รายวชิาและคณะกรรมการพฒันาการเรยีนการสอนมคีวามเหน็ว่าสมควรใหม้กีารสอบแกต้วัหรอืปฏบิตังิานเพิtมเตมิ
นั rน   นักศกึษาผู้นั rนจะต้องมคีะแนนไม่ตํtากว่า  ๔๗.๕๐  สําหรบัชุดคะแนนทีtมคี่าเฉลีtยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมี
คะแนนไม่ตํtากว่า ๔๕.๐๐  สาํหรบัชุดคะแนนทีtมคี่าเฉลีtยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเวน้ในกรณีทีtค่าเฉลีtยของชุด
คะแนนตํtากว่า ๖๐.๐๐ นักศึกษาผู้นั rนจะต้องมีคะแนนไม่ตํtากว่า ๔๐.๐๐ จงึจะมีสทิธิ �สอบแก้ตวัหรอืปฏิบตัิงาน
เพิtมเตมิ  โดยหลงัจากอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาพจิารณาการสอบแกต้วัหรอืปฏบิตังิานว่า “ผ่าน”  นักศกึษาผู้
นั rนจะไดร้บัผลการเรยีนเป็น D โดยในระหว่างทีtอยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตวัหรอืการปฏบิตังิานเพิtม  ให้
ประกาศผลการเรยีนของนกัศกึษาผูน้ั rนเป็นสญัลกัษณ์  I 
๓.  การอทุธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนกัศกึษามขีอ้สงสยั  ขอ้งใจ  หรอืตอ้งการอุทธรณ์ในเรืtองการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน รวมถงึการ
ประเมนิผลการเรยีน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขยีนใบคํารอ้งทีtงานบรหิารการศกึษาฯ 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์ โดยจะเสนอต่ออาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาเพืtอพจิารณา หากไม่สามารถชีrแจงหรอื
แกปั้ญหาได ้จะเสนอเรืtองดงักล่าวต่อคณะกรรมการพฒันาการเรยีนการสอนเพืtอพจิารณาต่อไป และหากพบวา่
เป็นเรืtองทีtจาํเป็นตอ้งมกีารสบืขอ้เทจ็จรงิ จะเสนอต่อคณะกรรมการรบัเรืtองรอ้งเรยีนดา้นการศกึษาของคณะสตัว
แพทยศาสตรด์าํเนินการต่อไป 

หมวดที' ๖  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตาํราและเอกสารหลกั (Required Texts) 
 ๑ Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 8th ed: W.B. Saunders: 
Philadephia; 2017. 
 ๒ Fox PR, Sisson D, Moise NS. Textbook of Canine and Feline Cardiology. 2th ed: W.B.Saunders: 
Philadephia; 1999. 

๓ Morgan RV. Handbook of small animal practice. 5th ed. Philadelphia W.B.Saunders; 2007. 
๔ McCurnin DM, Poffenbarger EM. Small Animal Physical Diagnosis and Clinical Procedures: WB 
Saunders: Philadelphia;1990. 

 ๕ Radostits OM, Mayhew IG, Houston DM. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis 2nd ed: WB 
Saunders: Philadelphia; 2000.  



 
 

หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ                                                                       ระดบัปรญิญา    þ ตร ี£ ป.บณัฑติ  £ โท  £ ป.บณัฑติชั =นสงู  
£ เอก                      
ชืCอรายวชิา คลนิิกปฏบิตัเิวชศาสตรส์ตัวเ์ลก็ ๑                                                           คณะ/วทิยาลยั คณะสตัวแพทยศาสตร ์
รหสัวชิา สพวค ๖๗๐                                                                                 ภาควชิา เวชศาสตรค์ลนิิกและการสาธารณสขุ 
 

   ๑๓  
 
 

 ๖ Stein, BS. Physical examination of the cat. Vet Clin N Am Small Animal Practice. 11(3):469-480, 
1981.  
 ๗ Schaer, M. Diseases and Clinical Management 2nd ed, Ed. Robert Sherding, Churchill Livingstone: 
NY; 1994.  
 ๘ Bichard SJ, Sherding RG editors. Saunders manual of small animal practice. 3rd ed. Philadelphia: 
W.B.Saunders; 2005. 
 
 
๒. เอกสารและข้อมลูแนะนํา (Suggested Materials):  
- 
๓.  ทรพัยากรอื-นๆ (ถา้ม)ี 
- 

หมวดที' ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมืtอสิrนสดุการเรยีนการสอน กาํหนดใหน้กัศกึษาประเมนิการสอนของผูส้อนรายบุคคล ในประเดน็ ความตรง

ต่อเวลา  การเป็นแบบอย่างทีtด ีสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอด
เนืrอหาใหเ้ขา้ใจและกระตุน้การเรยีนรู ้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็ระหว่างการเรยีนการสอน  
และประเมนิภาพรวมของวชิา ในประเดน็ ความรูค้วามสามารถโดยรวม และประโยชน์ทีtไดร้บัจากการเรยีนรายวชิานีr  
ความพงึพอใจต่อการเรยีนรายวชิานีr  และขอ้เสนอแนะอืtนๆ  โดยใชแ้บบประเมนิผลการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน  
ใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาหรอือาจารยท์ีtไดร้บัมอบหมาย ดาํเนินการดงัต่อไปนีr 
๒.๑ ใหน้กัศกึษาประเมนิอาจารยผ์ูส้อนและภาพรวมของรายวชิาตามขอ้ ๑ 
๒.๒ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนประเมนิตนเองในประเดน็ต่อไปนีr 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาทีtใชใ้นการเตรยีมสอน 
(๒) ความพงึพอใจของผูส้อนต่อผลการสอน 
(๓) ขอ้ทีtควรปรบัปรงุแกไ้ขหรอืพฒันาตนเองในการสอนครั rงต่อไป 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 
ประชมุ/สมัมนาอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละกลุม่วชิาเพืtอพจิารณาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัปี

การศกึษาต่อไปโดยอาศยัขอ้มลูดงัต่อไปนีr 
(๑) ผลการศกึษาของนกัศกึษา 
(๒) ผลการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
(๓) ผลการประเมนิการสอน 
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   ๑๔  
 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิr ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิามกีารการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ �ของนกัศกึษาในรายวชิา โดยมกีาร

ประเมนิประเดน็ดงัต่อไปนีr 
(๑) เป้าหมายทีtกาํหนดมคีวามชดัเจนและเป็นไปได ้
(๒) ประสบการณ์การเรยีนรูเ้หมาะสมกบัเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรยีนรูก้ระตุน้ใหน้กัศกึษาคน้ควา้และฝึกทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
(๔) การวดัผลประเมนิผลเหมาะสมกบัเป้าหมายและการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
(๕) นําทฤษฎทีางการศกึษา / ขอ้มลูจากการประเมนิในครั rงก่อนมาวางแผนปรบัปรงุ 

 
๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

เมืtอสิrนสดุปีการศกึษา อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา อาจารยป์ระจาํกลุม่วชิา คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรและคณะกรรมการพฒันาการเรยีนการสอน  จะมกีารพจิารณาสรปุผลการประเมนิการสอน 
ผลสมัฤทธิ �ของนกัศกึษา 

เพืtอกาํหนดประเดน็ทีtเหน็สมควรจดัใหม้กีารปรบัปรงุในปีการศกึษาต่อไป 
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   ๑๕  
 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากบัหลกัสตูร 

ตารางที- ๑  ความสมัพนัธร์ะหวา่งรายวชิา และ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร (PLOs)  

ชืtอรายวชิา คลนิิกปฏบิตัเิวช
ศาสตรส์ตัวเ์ลก็ ๑ 

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

สพวค ๖๗๐ P,M P  -  -  - P P P 

ตารางที- ๒  ความสมัพนัธร์ะหวา่ง CLOs และ PLOs   

สพวค ๖๗๐ 
ผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีtคาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 สามารถซกัประวตัแิละ
ตรวจรา่งกายสตัวเ์บืrองตน้ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

๑.๑ ๒.๑     ๗.๑ ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO2 สามารถวางแผนการ
วนิิจฉยัและรกัษาสตัวป่์วยโรค
พืrนฐานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

๑.๒     ๖.๑ 
๖.๒ 

 ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO3 สามารถทาํหตัถการ
เบืrองตน้ทีtเกีtยวขอ้งกบั
กระบวนการ การวนิิจฉยัและรกัษา
สตัวป่์วยโรคพืrนฐานไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

 ๒.๑ 
๒.๒ 

     ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO4 สามารถอธบิาย
กระบวนการวนิิจฉยั รกัษาและ
ตดิตามผลการรกัษาโรคพืrนฐาน
ใหแ้ก่เจา้ของสตัวไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

      ๗.๒ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 

ตารางที- ๓  PLOs ทีtรายวชิารบัผดิชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO๑ ประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้น 
วทิยาศาสตรก์ารสตัวแพทย ์และ
ศาสตรอ์ืtนๆ เพืtอบรกิารสขุภาพ
สตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี
สตัวแพทย ์

๑.๑ แปลผลขอ้มลูทีtรวบรวมไดจ้ากการซกัประวตั ิผลการตรวจ
รา่งกาย ภาพทศันวนิิจฉยัและผลทางหอ้งปฏบิตักิาร เพืtอการ
วนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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   ๑๖  
 
 

 ๑.๒  วางแผนการรกัษาและจดัการปัญหาสขุภาพสตัวไ์ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง โดยการประยกุตใ์ชค้วามรูพ้ืrนฐานทางสตัวแพทย ์

PLO๒ ทาํหตัถการขั rนพืrนฐาน
ทางสตัวแพทยไ์ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีสตัวแพทย ์

๒.๑ จบับงัคบัสตัว ์ตรวจรา่งกาย ใชเ้ครืtองถ่ายภาพรงัส ี เพืtอการ
วนิิจฉยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
๒.๒ บรหิารยาและเวชภณัฑเ์พืtองานทางอายรุกรรมและศลัยกรรม
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

PLO๖ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสบืคน้ขอ้มลู การคดิ
วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบเพืtอพฒันาตนเอง 

๖.๑ เลอืกขอ้มลูสารสนเทศทีtทนัสมยัและน่าเชืtอถอืเพืtอนํามาปรบัใช้
ในงานสตัวแพทยไ์ด ้
๖.๒ ประยกุตค์วามรูท้างการสตัวแพทยเ์พืtอแกปั้ญหาทางคลนิิกและ
ภาคสนาม โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเมืtอพบสถานการณ์ทีtไมไ่ด้
คาดการณ์ลว่งหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PLO๗ สืtอสารกบัผูร้ว่มงาน 
เจา้ของสตัว ์และชมุชนดว้ย
รปูแบบและวธิกีารทีtเหมาะสมกบั
สถานการณ์ เพืtอจดัการสขุภาพ
สตัวอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๗.๑ ซกัและบนัทกึประวตัสิตัวป่์วยแบบรายตวัและระดบัฝงู เพืtอให้
ไดข้อ้มลูทีtถกูตอ้งสาํหรบัการวนิิจฉยัและวเิคราะหปั์ญหาทาง
สขุภาพสตัว ์
๗.๒ ทาํรายงานสตัวป่์วย ใบสง่ต่อสตัวป่์วย  ทีtมขีอ้มลูครบถว้น 
ถกูตอ้ง เพืtอสืtอสารกบัผูร้ว่มงานและผูเ้กีtยวขอ้ง 
๗.๓ ใหค้าํแนะนําหลกัการป้องกนัโรค หลกัโภชนาการ และสวสัดิ
ภาพสตัวใ์หแ้ก่ผูเ้ลีrยงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

PLO๘ ประพฤตตินและปฏบิตัิ
หน้าทีtโดยรกัษาคณุธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณแหง่
วชิาชพีการสตัวแพทย ์

๘.๑ ประพฤตตินโดยรกัษาคณุธรรม จรยิธรรมทีtถกูตอ้งและ
เหมาะสมกบัการเป็นสตัวแพทย ์
๘.๒ ประพฤตตินตามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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   ๑๗  
 
 

ตารางเรียนวิชา สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบติัเวชศาสตรส์ตัวเ์ลก็ ๑ 

สาํหรบันักศึกษาชั Nนปีที- ๖ ประจาํภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุม่ทีt วนัทีt เวลา หวัขอ้ ผูส้อน 

๑ ๑๙ กรกฎาคม - ๖ สงิหาคม ๒๕๖๔ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

๒ ๙-๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๔ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

๓ ๓๐ สงิหาคม - ๑๗ กนัยายน ๒๕๖๔ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณีศกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

๔ ๒๐ กนัยายน - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

๕ ๑๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

๖ ๑-๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 
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   ๑๘  
 
 

๗ ๒๒ พฤศจกิายน - ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๔  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

VPH ๑๓ - ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๘ ๑๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

๙ ๓๑ มกราคม - ๑๘ กุมภาพนัธ ์ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 

สรปุกรณศีกึษาประจาํสปัดาห ์

Grand round 

Staff 

Exit examination ๒๙ มนีาคม-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 


