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๑ 

 

 
มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๖๗๔  คลินิกปฏิบัติสัตว์ปีก I 
ภาษาอังกฤษ VSCL 674 Clinical Clerkship in Avian I  

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๓ (๐-๙-๓)       
  (ทฤษฎี ๐ ชม.   ปฏิบัติ ๙ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
      ๑) อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ  ธรรมไพศาล   
    โทรศัพท์. ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๔๔ ต่อ ๒๒๓๔   อีเมล : rapeewan.tha @mahidol.edu 
 ๒) น.สพ.สุรพัฒน์  ลีวัฒนาไพศาล 
 โทรศัพท์. ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๔๔  ต่อ ๒๒๑๐  อีเมล์ : surapatana.lee @mahidol.ac.th 
        ๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๑) อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ  ธรรมไพศาล   
    ๒) น.สพ.สุรพัฒน์  ลวีัฒนาไพศาล 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร  
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑-๒ /  ชั้นปีที่ ๖ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ  ๘๐ คน 

 
๖.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๒ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 
๑.  จุดมุ่งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Goals)   

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกและกลไกการเกิดโรคมาใช้วิเคราะห์ปัญหา 
วินิจฉัยโรค เสนอแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ปีกในระดับฟาร์ม และวางแผนป้องกันโรคในสัตว์ปีกได้ มีทักษะในการ
เก็บตัวอย่างและชันสูตรซากสัตว์ปีกเพ่ือวินิจฉัยโรค พร้อมทั้งประเมินสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกได้ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

๑. ประยุกต์ความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกมาใช้วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดการ
ที่ผิดพลาดได้  
๒. นำความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกิดโรคมาใช้วินิจฉัย รักษา และเสนอแนวทางป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์ปีก
ระดับฝูงได้  
๓. มีทักษะในการเก็บตัวอย่างและชันสูตรซากสัตว์ปีก และเลือกวิธีวินิจฉัยได้ถูกต้อง  

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการจัดการที่ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในกระบวนการ ผลิตสัตว์ปีกได้
อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2  วินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  ประเมินการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกภายในสถานที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง     
๔.  CLO4 วางแผนการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 
 

 
หมวดที ่๓ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.   สรุปสั้นๆ  เกี่ยวกับความรู้  และทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม / 

  ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     
เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    
๑.  CLO1  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการจัดการที่ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในกระบวนการ ผลิตสัตว์ปีกได้อย่าง
ถูกต้อง  
๒.  CLO2  วินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง  
๓.  CLO3  ประเมินการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกภายในสถานที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง         
๔.  CLO4  วางแผนการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 
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๓ 

 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในข้อ ๑  

และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
  
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที ่๔ 

ลักษณะและการดำเนินการ  
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) ทักษะปฏิบัติด้านเวชศาสตร์สัตว์ปีก การจัดการ การผลิต การประเมินผลทางเศรษฐกิจ การชันสูตร

โรค การรักษา การเฝ้าระวังและติดตามโรค การป้องกันและควบคุมโรค  

(ภาษาอังกฤษ) Clinical practice in avian medicine, poultry production and management, economic 
evaluation, diagnosis, treatment, surveillance and monitoring, disease prevention and control 
 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 ๒.๒ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในสมุดบันทึกการฝึกงาน 
 ๒.๔ วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิต ปัญหาโรค หรือกรณีศึกษาที่ได้พบในระหว่างฝึกงาน  
 ๒.๕ เรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงานกลุ่ม  สังเกตพฤติกรรม, นำเสนอ, สอบปากเปล่า 
 CLO2 ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงานกลุ่ม  สังเกตพฤติกรรม, นำเสนอ, สอบปากเปล่า 
 CLO3 ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงานกลุ่ม  สังเกตพฤติกรรม, นำเสนอ, สอบปากเปล่า 
CLO4 ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงานกลุ่ม  สังเกตพฤติกรรม, นำเสนอ, สอบปากเปล่า 
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๔ 

 

๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 
- สมุดบันทึกการฝึกงาน   
- รายงานกรณีศึกษา/แนวทางแก้ปัญหาที่ได้พบระหว่างฝึกงาน 

ก่อนเริ่มการฝึกงานคลินิกปฏิบัติใน
รอบถัดไป 

-นำเสนอกรณีศึกษาด้วยวาจา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันสุดท้ายของการเรียนคลินิก
ปฏิบัติในรอบนั้น ๆ 

 
๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
๔.๑ เข้าฟังการนำเสนอ   
๔.๒ ตรวจสมุดบันทึกการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน 
๔.๓ การเยี่ยมนักศึกษา และพูดคุยและสอบถามทางผ่านทางระบบออนไลน์ระหว่างการฝึกงาน 
๔.๔ ใบประเมินจากสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง/หรือนักวิชาการท่ีดูแลการฝึกงานประจำสถานที่ฝึกงาน 
 
๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝึกงาน  
  ๕.๑ วางแผนกิจกรรมสำหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา  
  ๕.๒ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม 
  ๕.๓ ร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ทางรายวิชาได้กำหนดไว้ 
 
๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
  ๖.๑  ประสานงานและร่วมวางแผนการฝึกงานกับสัตวแพทย์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
  ๖.๒  วางแผนออกนิเทศก์นักศึกษาเพ่ือประเมินและให้คำปรึกษาในการฝึกงาน 
  ๖.๓  ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  
      ๗.๑ แนะนำชี้แจงแผนการฝึกงาน พร้อมแจกสมุดบันทึกการฝึกงาน 
  ๗.๒ มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส่งงาน 
  ๗.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ในกรณีต้องการคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ 
๘.  สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ   
  ๘.๑ ที่พักสำหรับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๒ อาหารสำหรับนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติสัตว์ปีก I                                                                  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชาสพวค ๖๗๔                                                                                                                ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๕ 

 

 
หมวดที ่๕  การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 

 
๑.  การกำหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์   
      ๑.๑  เป็นสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ปีกท่ีผ่านการรองรับระบบมาตรฐานฟาร์ม 

๑.๒  มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง 
 ๑.๓  มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลการฝึกงานของนักศึกษา 
๒.  การเตรียมนักศึกษา  

๒.๑  ชี้แจงแผนงานการฝึกงาน และแนะนำข้อปฏิบัติทั้งท่ีควรทำและไม่ควรทำให้นักศึกษารับทราบ 
 ๒.๒  มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส่งงาน 
 ๒.๓  ทบทวนความรู้ในหัวข้อที่จำเป็นในการฝึกงาน ได้แก่ การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก โรคในสัตว์ปีก  

การวินิจฉัยโรค หลักสวัสดิภาพสัตว์ วิธีการเก็บตัวอย่าง  
 
๓.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์  

ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้น แนวทางการฝึกงาน  รวมถึงแนวทางการประเมินผล 
 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
 ๔.๑  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนระหว่างการฝึกงานให้แก่สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้
ควบคุมการฝึกงานรับทราบ 
 ๔.๒ ชี้แจงให้สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานของสถานประกอบการรับทราบหัวข้อและหลักเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
 ๔.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๑ เลือกสถานประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ  และมีสถานที่ฝึกงานอยู่ในบริเวณท่ีการคมนาคมสะดวก และมี
ความปลอดภัยในการพักอาศัยระหว่างฝึกงาน 
 ๕.๒ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษา ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานที่ฝึกงาน 

๕.๓ ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักกับผู้ดูแลของทางสถานประกอบการ 
 ๕.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีการเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
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๖ 

 

 ๕.๔ ติดต่อนักศึกษาระหว่างฝึกงานผ่านทางช่องทางต่างๆ  และบอกช่องทางเพ่ือติดต่ออาจารย์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องการคำปรึกษา 
 ๕.๕ ติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานระหว่างการฝึกงาน 
 
 
 

หมวดที ่๖  การประเมินนักศึกษา 
  
๑.   หลักเกณฑ์การประเมิน 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินความรู้ด้านการจัดการและโรคในสัตว์ปีก ๒๐ 
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาในระหว่างการฝึกภาคสนาม ๒๐ 
การสอบประเมินความรู้แบบปากเปล่า ๓๐ 
ประเมินเจตคติในระหว่างการฝึกภาคสนาม ๒๐ 
การนำเสนอผลงานกลุ่ม ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 
 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

๒.๑ ประเมินผลการฝึกภาคสนาม 
๒.๓ ประเมินจากการนำเสนอกรณีศึกษา 
๒.๔ การสอบออรัล 

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 

ประเมินความรู้ด้านการจัดการและโรคในสัตว์ปีก ๑๐ 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๑๐ 
ประเมินเจตคติในระหว่างการฝึกภาคสนาม ๑๐ 
 
๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
        

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินความรู้ด้านการจัดการและโรคในสัตว์ปีก ๑๐ 
ประเมินทักษะการเก็บข้อมูลและการแก้ปัญหาทางคลินิก ๑๐ 
ประเมินเจตคติในระหว่างการฝึกภาคสนาม ๑๐ 
การสอบปากเปล่า ๓๐ 
การนำเสนอผลงาน ๑๐ 
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๗ 

 

 
๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามข้อชี้แจงเพ่ิมเติมจากสัตวแพทย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือหารือให้ได้ข้อตกลงของผลประเมินนั้น      

    
๖.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการเรียน  

สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะ

เสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะ

เสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการต่อไป 
 

หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
  ๑.๑   นักศึกษา  

    ให้นักศึกษาประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม ในหัวข้อ ความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะ หัตถการที่ได้รับ ความเชี่ยวชาญของพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกภาคสนาม มีอาจารย์ติดตามและให้คำปรึกษาตลอด
ระยะเวลาการฝึกภาคสนาม  ความชัดเจน ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล ความเหมาะสมของสถานที่ฝึก
ภาคสนาม และความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ฝึกภาคสนาม 
 

 ๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
   ๑) ประเมินผ่านแบบประเมินในสมุดบันทึกการฝึกภาคสนาม 
 ๒) สอบถามด้วยวาจาหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกภาคสนาม 

 
๑.๓  อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

 ๑) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนามของรายวิชานี้
หรือไม่ 
 ๒) ประเมินการฝึกภาคสนามเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ฝึก และคุณภาพของการดูแลการฝึกภาคสนามที่
นักศึกษาได้รับระหว่างการฝึกภาคสนาม 
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๘ 

 

 ๑.๔  อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
  ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการฝึกภาคสนาม โดยการสอบถามจากผู้ใช้

บัณฑิตและบัณฑิต 
 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินในข้อ ๑ และการวางแผนปรับปรุง 

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินจากนักศึกษา สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
ผู้ประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อนำมาร่วมกันพิจารณานำข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติสัตว์ปีก I 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) VSCL 674 P M P   M M  

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) VSCL 674 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาซึ่ง
เกิดจากการจัดการที่ผิดพลาดที่
เกิดข้ึนในกระบวนการ ผลิตสัตว์ปีก
ได้อย่างถูกต้อง 

  3.1,3.2   6.2 7.1  

CLO2 วินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.1 2.5,2.6    6.2 7.1  

CLO3ประเมินการจัดการด้านสวัสดิ
ภาพสัตว์ปีกภายในสถานที่เลี้ยงได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

      7.3  
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๙ 

 

CLO4วางแผนการรักษาและป้องกัน
โรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

1.2      7.3  

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

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทศันวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์  

PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.4 เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.5 ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพื่อใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
3.2 วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มได้
อย่างถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.2 ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 
7.3 ให้คำแนะนำหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 
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๑๐ 

 

 
ตารางเรียนรายวิชา สพวค ๖๗๔ คลินิกปฏิบัติสัตว์ปีก ๑  

สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๖ 
 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
๑ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Orientation  RT/SL 

๒ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Manament of intensive poultry production  RT/SL 
๓ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Analysis of flock production performance  RT/SL 

๔ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Farm visit and investigation  RT/SL 

๕ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Poultry disease prevention and control  RT/SL 
๖ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Poultry diseases prevention and control II RT/SL 

๗ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Necropsy and sample collection  RT/SL 

๘ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Diagnosis, laboratory result interpretation  RT/SL 
๙ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ On-farm poultry welfare assessment  RT/SL 

๑๐ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Biosecurity program RT/SL 
๑๑ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Health monitoring program planning  RT/SL 

๑๒ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Vaccination program planning  RT/SL 

๑๓ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Medication in poultry farming  RT/SL 
๑๔ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Case study presentation and disscussion I  RT/SL 

๑๕ .  ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Case study presentation and disscussion II  RT/SL 
 

RT : อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ  ธรรมไพศาล   
SL : น.สพ.สุรพัฒน์  ลวีัฒนาไพศาล 

 
 


