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มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ6ภาคสนาม 

 
หมวดที ่๑ ข+อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    

ภาษาไทย สพวค ๖๗๗  คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ 

ภาษาอังกฤษ VSCL 677  Clinical Clerkship in Swine I 

 

๒.  จำนวนหน7วยกิต      ๓ (๐ - ๙ - ๓)       

  (ทฤษฎี - ชม.   ปฏิบัติ ๙ ชม.  เรียนรู]-ค]นคว]าด]วยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาหa) 

   

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 

 

๔.  อาจารยCผูEรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยCท่ีปรึกษาการฝLกประสบการณCภาคสนาม 

๔.๑  อาจารยaผู]รับผิดชอบรายวิชา   
            ๔.๑.๑ รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก]วเกษ  ภาควิชาเวชศาสตรaคลินิกและการสาธารณสุข  
             โทรศัพทa ๑๕๒๖     E-mail: kampon.kae@mahidol.edu   
             ๔.๑.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตนa  ภาควิชาเวชศาสตรaคลินิกและการสาธารณสุข  
             โทรศัพทa ๒๒๒๙     E-mail: panida.chn@mahidol.edu  
 
      ๔.๒  อาจารยaท่ีปรึกษาการฝ{กประสบการณaภาคสนาม     
 ๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก]วเกษ  ภาควิชาเวชศาสตรaคลินิกและการสาธารณสุข  

       โทรศัพทa ๑๕๒๖     E-mail: kampon.kae@mahidol.edu   
๔.๒.๒ ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงคa  ภาควิชาเวชศาสตรaคลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพทa ๑๕๑๐    E-mail: dusit.lao@mahidol.edu  
๔.๒.๓ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตนa  ภาควิชาเวชศาสตรaคลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพทa ๒๒๒๙     E-mail: panida.chn@mahidol.edu  

       ๔.๒.๔ อ.สพ.ญ.สิริพร ตัณฑเวส   ภาควิชาเวชศาสตรaคลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพทa ๒๒๒๘    E-mail: siriporn.tan@mahidol.edu 
       
    

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปTท่ีกำหนดใหEมีการฝLกประสบการณCภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑-๒ /  ช้ันป�ท่ี ๖ 
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๒ 
 

๕.๒ จำนวนผู]เรียนท่ีรับได]   ประมาณ  ๘๐ คน 

 

๖.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณCภาคสนามคร้ังล7าสุด 

วันท่ี ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

หมวดที ่๒ จุดมุ5งหมายและวัตถุประสงค@ 
 

๑.  จุดมุ7งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณCภาคสนาม (Field Experience Goals)   

จัดประสบการณaภาคสนามเพ่ือให]นักศึกษาเพ่ือให]นักศึกษาสามารถนำความรู] ทักษะท่ีได]ฝ{กปฏิบัติท่ีเก่ียวข]องกับ
ระบบการผลิตสุกร อายุรกรรม ศัลยกรรมและสูติกรรมของสุกร ไปประยุกตaใช]กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการได]อย�างถูกต]อง โดยคำนึงถึงหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 
 

๒.   วัตถุประสงคCในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณCภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงคaของรายวิชา (Course Objectives) 

๑. สามารถทำการวินิจฉัยโรคทางด]านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรมของสุกรได]อย�างถูกต]อง  

๒. สามารถวิเคราะหaป�ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในฟารaมจากข]อมูลท่ัวไปและข]อมูลประสิทธิภาพการผลิตของฟารaมได]

อย�างถูกต]อง 

๓. สามารถวางแผนการแก]ไขและป�องกันป�ญหาท่ีเกิดข้ึนของฟารaมสุกรได]อย�างถูกต]องและเหมาะสม โดย

คำนึงถึงหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

 
๒.๒ ผลลัพธaการเรียนรู]ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล]ว นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  ทำการวินิจฉัยโรคทางด]านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรมของสุกรได]อย�างถูกต]อง 
๒.  CLO2  วิเคราะหaข]อมูลประสิทธิภาพการผลิตของฟารaมสุกรได]อย�างถูกต]อง 
๓.  CLO3  ประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารaมสุกรตามมาตรฐานฟารaมได]อย�างถูกต]อง    
๔.  CLO4  วางแผนการรักษา ควบคุมและป�องกันโรคในฟารaมสุกรระดับฝูงได]อย�างถูกต]องและเหมาะสม 
๕.  CLO5  วางแผนการแก]ไขป�ญหาประสิทธิภาพการผลิตของฟารaมสุกรได]อย�างถูกต]องและเหมาะสม 

 

 
หมวดที ่๓ 

การพัฒนาผลการเรียนรู+ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.   สรุปส้ันๆ  เก่ียวกับความรูE  และทักษะท่ีตEองการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณCท่ีไดEจากการฝLกภาคสนาม / 

  ฝLกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     

เม่ือส้ินสุดการฝ{กประสบการณa/ฝ{กงานในสถานประกอบการแล]ว นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    
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๓ 
 

๑.  CLO1  ทำการวินิจฉัยโรคทางด]านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรมของสุกรได]อย�างถูกต]อง 
๒.  CLO2  วิเคราะหaข]อมูลประสิทธิภาพการผลิตของฟารaมสุกรได]อย�างถูกต]อง 
๓.  CLO3  ประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารaมสุกรตามมาตรฐานฟารaมได]อย�างถูกต]อง    
๔.  CLO4  วางแผนการรักษา ควบคุมและป�องกันโรคในฟารaมสุกรระดับฝูงได]อย�างถูกต]องและเหมาะสม 
๕.  CLO5  วางแผนการแก]ไขป�ญหาประสิทธิภาพการผลิตของฟารaมสุกรได]อย�างถูกต]องและเหมาะสม 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณCภาคสนาม/ฝLกงานในสถานประกอบการ  เพ่ือพัฒนาความรูEและทักษะในขEอ ๑  

และการวัดผลลัพธCการเรียนรูEของรายวิชา   

  

 วิธีการจัดประสบการณCการเรียนรูE วิธีการวัดผลลัพธCการเรียนรูE 

 CLO1 
ฝ{กปฏิบัติ / มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ�ม / ให]นำเสนอ 

สอบปฏิบัติ/ สอบปากเปล�า/ ผลงานรายบุคคล/ 

ผลงานกลุ�ม / ส�งงานตรงเวลา / มีส�วนร�วมในช้ัน

เรียน / สังเกตพฤติกรรมผู]เรียน/  นำเสนองาน 

 CLO2 
มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ�ม / ให]นำเสนอ 

สอบปากเปล�า/ ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ�ม / 

ส�งงานตรงเวลา / มีส�วนร�วมในช้ันเรียน / สังเกต

พฤติกรรมผู]เรียน/  นำเสนองาน 

 CLO3 
มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ�ม / ให]นำเสนอ 

สอบปากเปล�า/ ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ�ม / 

ส�งงานตรงเวลา / มีส�วนร�วมในช้ันเรียน / สังเกต

พฤติกรรมผู]เรียน/  นำเสนองาน 

 CLO4 
ฝ{กปฏิบัติ / มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ�ม / ให]นำเสนอ 

สอบปฏิบัติ/ สอบปากเปล�า/ ผลงานรายบุคคล/ 

ผลงานกลุ�ม / ส�งงานตรงเวลา / มีส�วนร�วมในช้ัน

เรียน / สังเกตพฤติกรรมผู]เรียน/  นำเสนองาน 

 CLO5 
ฝ{กปฏิบัติ / มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ�ม / ให]นำเสนอ 

สอบปฏิบัติ/ สอบปากเปล�า/ ผลงานรายบุคคล/ 

ผลงานกลุ�ม / ส�งงานตรงเวลา / มีส�วนร�วมในช้ัน

เรียน / สังเกตพฤติกรรมผู]เรียน/  นำเสนองาน 

 
หมวดที ่๔ 

ลักษณะและการดำเนินการ  
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตรaสุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ�าระวังโรค การจัดการด]านการผลิต การวินิจฉัยและการ

รักษา การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุa การจัดการฟารaม การประเมินผลทางเศรษฐกิจ การป�องกันและการ

ควบคุมโรคติดต�อท่ีสำคัญ 
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๔ 
 

 Clinical practice in swine, herd health monitoring program, diseases surveillance, production 

management, diagnosis and treatment, evaluation of reproductive performances, farm management, 

economic issues, diseases prevention and control program 

 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑  ปฏิบัติหน]าท่ีตามท่ีได]รับมอบหมายจากสัตวแพทยaพ่ีเล้ียง 
 ๒.๒  ฝ{กทักษะการปฏิบัติงานตามหัวข]อท่ีกำหนดไว]ในสมุดบันทึกการฝ{กงาน 
 ๒.๔  วิเคราะหaสาเหตุและแนวทางแก]ไขป�ญหาผลผลิต ป�ญหาโรค หรือกรณีศึกษาท่ีได]พบในระหว�างฝ{กงาน  
 ๒.๕  ส่ือสารและฝ{กการทำงานร�วมกับผู]อ่ืนในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝ{กงาน 
 
๓.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดEรับมอบหมาย 

   รายงานหรืองานท่ีไดEรับมอบหมาย กำหนดส7ง 

- สมุดบันทึกการฝ{กปฏิบัติงาน   

- รายงาน/คลิปวิดีโอการจัดฟารaมสุกรท่ีนักศึกษาได]ฝ{กงาน 

- รายงานกรณีศึกษา/แนวทางแก]ป�ญหาท่ีได]พบระหว�างฝ{กงาน 

- นำเสนอกรณีศึกษาด]วยวาจา และส่ืออิเล็กทรอนิกสa 

เม่ือส้ินสุดการฝ{กปฏิบัติทางคลินิก 

 
๔.  การติดตามผลการเรียนรูEการฝLกประสบการณCภาคสนาม/การฝLกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

       ๔.๑ เข]าฟ�งการนำเสนอ   

 ๔.๒ ตรวจสมุดบันทึกการฝ{กปฏิบัติงานและรายงาน/คลิปวิดีโอการจัดฟารaมสุกรท่ีนักศึกษาได]ฝ{กงาน 

 ๔.๓ การเย่ียมนักศึกษา พูดคุยและสอบถามทางโทรศัพทa/ไลนa ระหว�างการฝ{กงาน 

 ๔.๔ ติดต�อสอบถามกับสัตวแพทยaพ่ีเล้ียงประจำสถานท่ีฝ{กงาน 

 

๕.  หนEาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝLกงาน  

  ๕.๑ วางแผนกิจกรรมสำหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา  

  ๕.๒ ให]คำแนะนำแก�นักศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข]อปฏิบัติ และหน]าท่ีของสัตวแพทยaควบคุมฟารaม 

  ๕.๓ ร�วมประเมินผลการฝ{กประสบการณaตามเกณฑaท่ีทางรายวิชาได]กำหนดไว] 

 

๖.  หนEาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยCท่ีปรึกษา/อาจารยCนิเทศกC 

  ๖.๑  ประสานงานและร�วมวางแผนการฝ{กงานกับสัตวแพทยaพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ 

  ๖.๒  วางแผนออกนิเทศกaนักศึกษาเพ่ือประเมินและให]คำปรึกษาในการฝ{กงาน 

  ๖.๓  ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จส้ินการฝ{กงาน 
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๕ 
 

๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช7วยเหลือนักศึกษา  

      ๗.๑ แนะนำช้ีแจงแผนการฝ{กงาน พร]อมแจกสมุดบันทึกการฝ{กปฏิบัติงาน 

  ๗.๒ มอบหมายงาน  ช้ีแจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส�งงาน 

  ๗.๓ บอกช�องทางการติดต�ออาจารยaในกรณีต]องการคำปรึกษา หรือขอความช�วยเหลือ 

๘.  ส่ิงอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตEองการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณCภาคสนาม/สถานประกอบการ   

  ๘.๑ ท่ีพักสำหรับนักศึกษาระหว�างฝ{กงาน 

  ๘.๒ อาหารสำหรับนักศึกษาระหว�างการฝ{กงาน 

หมวดที ่๕  การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 
 

๑.  การกำหนดสถานท่ีฝLกประสบการณC   

      ๑.๑  เป�นสถานประกอบการธุรกิจการเล้ียงสุกรครบวงจร หรือเป�นฟารaมสุกรพ�อแม�พันธุa 

๑.๒  มีความปลอดภัยของสถานท่ีต้ัง มีความสะดวกในการเดินทาง 

 ๑.๓  มีสัตวแพทยaหรือนักวิชาการเป�นผู]กำกับดูแลการฝ{กงานของนักศึกษา 

๒.  การเตรียมนักศึกษา  

๒.๑  ช้ีแจงแผนงานการฝ{กงาน และแนะนำข]อปฏิบัติท้ังท่ีควรทำและไม�ควรทำให]นักศึกษารับทราบ 

 ๒.๒  มอบหมายงาน  ช้ีแจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส�งงาน 

 ๒.๓  ทดสอบ/ทบทวนความรู]ในหัวข]อท่ีจำเป�นในการฝ{กงาน ได]แก� การจัดการฟารaมในหน�วยการผลิตต�างๆ การ

จัดการน้ำและอาหาร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและป�องกันโรคท่ีสำคัญในสถานการณaป�จจุบัน การ

วางแผนป�องกันโรคหรือโปรแกรมวัคซีนของฟารaม เป�นต]น 

 ๒.๔ ทดสอบ/ทบทวนทักษะท่ีนักศึกษาต]องมี ได]แก� การเก็บตัวอย�างเพ่ือส�งตรวจทางห]องปฏิบัติการ  การชันสูตร

ซากสุกรและการุณฆาตอย�างถูกต]องตามหลักสวัสดิภาพสัตวa การวิเคราะหaข]อมูลผลผลิตของฟารaมสุกร 

๓.  การเตรียมอาจารยCท่ีปรึกษา/อาจารยCนิเทศกC  

ร�วมกันกำหนดวัตถุประสงคaท่ีคาดหวังจากการฝ{กประสบการณaภาคสนาม ผลการเรียนรู]ของนักศึกษาท่ีต]องการ

เน]น แนวทางการฝ{กงาน  รวมถึงแนวทางการประเมินผล 

 

๔. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝLกประสบการณC 

 ๔.๑  ช้ีแจงวัตถุประสงคaท่ีต]องการให]นักศึกษาได]เรียนรู]และฝ{กฝนระหว�างการฝ{กงานให]แก�สัตวแพทยaพ่ีเล้ียงหรือผู]

ควบคุมการฝ{กงานรับทราบ 

 ๔.๒ ช้ีแจงให]สัตวแพทยaพ่ีเล้ียงหรือผู]ควบคุมการฝ{กงานของสถานประกอบการรับทราบหัวข]อและหลักเกณฑaการ

ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว�างฝ{กงาน 
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๖ 
 

 ๔.๓ บอกช�องทางการติดต�ออาจารยaผู]ประสานงานรายวิชา  

๕. การจัดการความเส่ียง 

 ๕.๑ เลือกสถานประกอบการท่ีมีความน�าเช่ือถือ  และมีสถานท่ีฝ{กงานอยู�ในบริเวณท่ีการคมนาคมสะดวก และมี

ความปลอดภัยในการพักอาศัยระหว�างฝ{กงาน 

 ๕.๒ จัดรถรับ-ส�งนักศึกษา ระหว�างคณะสัตวแพทยศาสตรa มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานท่ีฝ{กงาน 

๕.๓ ติดต�อประสานงานเร่ืองท่ีพักกับผู]ดูแลของทางสถานประกอบการ 

 ๕.๔ อาจารยaผู]รับผิดรอบการฝ{กสนามเย่ียมนักศึกษาระหว�างการฝ{กงาน 

 ๕.๔ ติดต�อนักศึกษาระหว�างฝ{กงานผ�านทางช�องทางต�างๆ  และบอกช�องทางเพ่ือติดต�ออาจารยaกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินหรือต]องการคำปรึกษา 

 ๕.๕ ติดต�อประสานงานกับสัตวแพทยaพ่ีเล้ียงหรือผู]ควบคุมการฝ{กงานระหว�างการฝ{กงาน 
 

หมวดที ่๖  การประเมินนักศึกษา 
  
๑.   หลักเกณฑCการประเมิน 

วิธีการวัดผลลัพธCการเรียนรูE สัดส7วนของการประเมินผล(รEอยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานท่ีฝ{กงานโดยผู]เก่ียวข]อง ๔๐ 
ประเมินผลงานกรณีศึกษารายบุคคล ๑๐ 
ประเมินผลรายงานกลุ�มและการนำเสนอ ๑๕ 
ประเมินผลสมุดการฝ{กปฏิบัติงาน ๑๐ 
การประเมินพฤติกรรมด]านทักษะทางสังคม (soft skills) ในสถานท่ีฝ{กงาน ๕ 
การสอบปากเปล�า/ภาคปฏิบัติ ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 
 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

๒.๑ ประเมินผลการฝ{กภาคสนาม 

๒.๒ ประเมินจากการสอบปากเปล�าหลังส้ินสุดการฝ{กภาคสนาม 

๒.๓ ประเมินจากรายงานกรณีศึกษารายบุคคลและรายงานกลุ�ม 

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงต7อการประเมินนักศึกษา 
วิธีการวัดผลลัพธCการเรียนรูE สัดส7วนของการประเมินผล(รEอยละ) 

ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานท่ีฝ{กงาน ๒๐ 
การประเมินพฤติกรรมด]านทักษะทางสังคม (soft skills) ในสถานท่ีฝ{กงาน ๒.๕ 
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๗ 
 

๔.  ความรับผิดชอบของอาจารยCผูEรับผิดชอบประสบการณCภาคสนามต7อการประเมินนักศึกษา 
        

วิธีการวัดผลลัพธCการเรียนรูE สัดส7วนของการประเมินผล(รEอยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานท่ีฝ{กงาน ๒๐ 
ประเมินผลงานกรณีศึกษารายบุคคล ๑๐ 
ประเมินผลรายงานกลุ�มและการนำเสนอ ๑๕ 
ประเมินผลสมุดการฝ{กปฏิบัติงาน ๑๐ 
การประเมินพฤติกรรมด]านทักษะทางสังคม (soft skills) ในสถานท่ีฝ{กงาน ๒.๕ 
การสอบปากเปล�า/ภาคปฏิบัติ ๒๐ 
 
๕.  การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต7าง 

ประชุมกลุ�มย�อยเพ่ือสอบถามข]อช้ีแจงเพ่ิมเติมจากสัตวแพทยaพ่ีเล้ียงหรือผู]ควบคุมการฝ{กงาน และอาจารยa

ผู]รับผิดชอบ เพ่ือหารือให]ได]ข]อตกลงของผลประเมินน้ัน       

๖.  การอุทธรณCของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข]อสงสัย  ข]องใจ  หรือต]องการอุทธรณaในเร่ืองการฝ{กภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการเรียน 

สามารถแจ]งความประสงคaการอุทธรณaโดยการเขียนใบคำร]องท่ีงานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตรa  โดยจะ

เสนอต�ออาจารยaผู]ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม�สามารถช้ีแจงหรือแก]ป�ญหาได] จะเสนอเร่ืองดังกล�าวต�อ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต�อไป และหากพบว�าเป�นเร่ืองท่ีจำเป�นต]องมีการสืบข]อเท็จจริง จะ

เสนอต�อคณะกรรมการรับเร่ืองร]องเรียนด]านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตรaดำเนินการต�อไป 

 
หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝUกประสบการณ@ภาคสนาม 

 
๑. กระบวนการประเมินการฝLกประสบการณCภาคสนามจากผูEเก่ียวขEองต7อไปน้ี  

  ๑.๑   นักศึกษา  

    ให]นักศึกษาประเมินการฝ{กประสบการณaภาคสนามเม่ือส้ินสุดการฝ{กภาคสนามผ�านแบบสอบถาม ในหัวข]อ 

ความรู]ทางวิชาการ ทักษะ หัตถการท่ีได]รับ ความเช่ียวชาญของพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝ{กภาคสนาม มีอาจารยaติดตามและให]

คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝ{กภาคสนาม  ความชัดเจน ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล ความเหมาะสมของ

สถานท่ีฝ{กภาคสนาม และความสะดวกในการเดินทางไปสถานท่ีฝ{กภาคสนาม 

 

 ๑.๒  พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผูEประกอบการ 

   ๑) ประเมินผ�านแบบประเมินการฝ{กปฏิบัติงาน 

 ๒) สอบถามด]วยวาจาหลังเสร็จส้ินการฝ{กภาคสนาม โดยอาจารยaผู]รับผิดชอบการฝ{กภาคสนาม 
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๘ 
 

 
๑.๓  อาจารยCท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

 ๑) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว�าบรรลุตามวัตถุประสงคaของการฝ{กภาคสนามของรายวิชาน้ี

หรือไม� 

 ๒) ประเมินการฝ{กภาคสนามเก่ียวกับความพร]อมของสถานท่ีฝ{ก และคุณภาพของการดูแลการฝ{กภาคสนามท่ี

นักศึกษาได]รับระหว�างการฝ{กภาคสนาม 

 

 ๑.๔  อ่ืน ๆ เช7น บัณฑิตจบใหม7 

  ติดตามความความก]าวหน]าในการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีมีการฝ{กภาคสนาม โดยการสอบถามจากผู]ใช]

บัณฑิตและบัณฑิต 

 

๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินในขEอ ๑ และการวางแผนปรับปรุง 

ประมวลผลการฝ{กประสบการณaภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินจากนักศึกษา สัตวแพทยaพ่ีเล้ียง 

ผู]ประกอบการ และจากอาจารยaท่ีปรึกษา นำเสนอต�อกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หัวหน]าภาควิชา

เวชศาสตรaคลินิกและการสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือนำมาร�วมกันพิจารณานำข]อเสนอแนะ

มาปรับปรุงสำหรับการใช]รอบป�การศึกษาถัดไป 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคลEองระหว7างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธaระหว�างรายวิชา และ ผลลัพธaการเรียนรู]ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ช่ือรายวิชาคลินิกปฏิบัติสุกร ๑ 
ผลลัพธaการเรียนรู]ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๗ P,M M P,M P,M  P P P 
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๙ 
 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธaระหว�าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๗ 
ผลลัพธaการเรียนรู]ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO1  ทำการวินิจฉัยโรคทางด]าน

อายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม

ของสุกรได]อย�างถูกต]อง 

๑๑ 

๑.๒ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

     ๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 

CLO2  วิเคราะหaข]อมูลประสิทธิภาพ
การผลิตของฟารaมสุกรได]อย�าง
ถูกต]อง 

๑.๑ 

๑.๒ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

๓.๑ 

๓.๒ 

    ๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 

CLO3  ประเมินระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในฟารaมสุกร
ตามมาตรฐานฟารaมได]อย�างถูกต]อง    

 

๑.๑ 

๑.๒ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

๓.๑ 

๓.๒ 

    ๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 

CLO4  วางแผนการรักษา ควบคุม
และป�องกันโรคในฟารaมสุกรระดับ
ฝูงได]อย�างถูกต]องและเหมาะสม 

 

๑.๑ 

๑.๒ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

๓.๑ 

๓.๒ 

๔.๑  ๖.๑ 

๖.๒ 

๗.๑ 

๗.๓ 

๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 

CLO5 วางแผนการแก]ไขป�ญหา

ประสิทธิภาพการผลิตของฟารaมสุกร

ได]อย�างถูกต]องและเหมาะสม 

๑.๑ 

๑.๒ 

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๓ 

๒.๔ 

๒.๕ 

๓.๑ 

๓.๒ 

๔.๑  ๖.๑ 

๖.๒ 

๗.๑ 

๗.๓ 

๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 
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๑๐ 
 

ตารางท่ี ๓  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต1ใช4ความรู4ด4าน 
วิทยาศาสตร1การสัตวแพทย1 และศาสตร1
อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว1ตามเกณฑ1
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย1 

๑.๑ แปลผลข4อมูลที่รวบรวมได4จากการซักประวัติ ผลการตรวจรVางกาย ภาพทัศน
วินิจฉัยและผลทางห4องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉยัโรคได4อยVางถูกต4อง 
๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการป_ญหาสุขภาพสัตว1ได4อยVางถูกต4อง โดยการ
ประยุกต1ใช4ความรู4พื้นฐานทางสัตวแพทย1 

PLO2 ทำหัตถการขั้นพื้นฐานทางสัตว
แพทย1ได4ตามเกณฑ1มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย1 

๒.๑ จับบังคับสัตว1 ตรวจรVางกาย ใช4เครื่องถVายภาพรังสี  เพือ่การวินิจฉัยได4อยVาง
ถูกต4อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ1เพื่องานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได4อยVางถูกต4อง 

๒.๓ ทำหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย1ได4อยVางถูกต4องไมV

น4อยกวVาเกณฑ1มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย1 

๒.๔ เก็บ รักษา และขนสVงตัวอยVางเพื่อตรวจทางห4องปฏิบัติการได4อยVางถูกต4อง 

๒.๕ชันสูตรซากสัตว1เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได4อยVางถูกต4องตาม

เกณฑ1มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย1 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว1ใน
กลุVมสัตว1เพื่อการบริโภคให4ได4มาตรฐานที่
เปiนที่ยอมรับของสากล 

๓.๑ วิเคราะห1ข4อมูลทางด4านสุขภาพสัตว1 และผลผลิตของฟาร1ม เพื่อใช4วางแผน
จัดการฟาร1มให4เหมาะสมและได4ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
๓.๒ วางแผนการปlองกันโรคและสVงเสริมสุขภาพสัตว1ภายในฟาร1มได4อยVางถูกต4อง
เพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว1ที่สVงผลกระทบ
ตVอคนและสิ่งแวดล4อม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ1จากสัตว1 ตามมาตรฐาน

ทางสุขอนามัยที่เกี่ยวข4องในระดับชาติและนานาชาติได4 

PLO6 ใช4เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค4นข4อมูล การคิดวิเคราะห1และ
แก4ป_ญหาอยVางเปiนระบบเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

๖.๑ เลือกข4อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและนVาเชื่อถือเพื่อนำมาปรับใช4ในงานสัตว
แพทย1ได4 
๖.๒ประยุกต1ความรู4ทางการสัตวแพทย1เพื่อแก4ป_ญหาทางคลินิกและภาคสนาม โดย
ใช4เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ1ที่ไมVได4คาดการณ1ลVวงหน4าได4อยVาง
เหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู4รVวมงาน เจ4าของสัตว1 
และชุมชนด4วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ1 เพื่อจัดการ
สุขภาพสัตว1อยVางมีประสิทธิภาพ 

๗.๑ ซักและบันทึกประวัติสัตว1ปtวยแบบรายตัวและระดับฝูง เพื่อให4ได4ข4อมูลที่
ถูกต4องสำหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห1ป_ญหาทางสุขภาพสัตว1 
๗.๓ ให4คำแนะนำหลักการปlองกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพสัตว1ให4แกVผู4
เลี้ยงได4อยVางถูกต4อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติหน4าที่โดย
รักษาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแหVงวิชาชีพการสัตวแพทย1 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต4องและเหมาะสมกับการเปiน
สัตวแพทย1 
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหVงวิชาชีพ ได4อยVางเหมาะสม 

๘.๓ อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข4อง

กับวิชาชีพการสัตวแพทย1 
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๑๑ 
 

 
ตารางเรียนรายวิชา คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ รหัสวิชา สพวค ๖๗๗ 

สำหรับนักศึกษาช้ันปTท่ี ๖ ประจำภาคตEน-ปลาย ปTการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

คร้ังท่ี วันท่ี เวลา หัวขEอ อาจารยCผูEสอน 

๑.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Clinical examination and history taking KK/DL/ST/PC 

๒.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Health monitoring in different units KK/DL/ST/PC 

๓.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at AI center (Laboratory section) KK/DL/ST/PC 

๔.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at breeding unit KK/DL/ST/PC 

๕.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at pregnancy unit KK/DL/ST/PC 

๖.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at farrowing unit KK/DL/ST/PC 

๗.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at nursery unit KK/DL/ST/PC 

๘.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at growing unit KK/DL/ST/PC  

๙.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at finishing unit KK/DL/ST/PC 

๑๐.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Reproductive performances analysis KK/DL/ST/PC 

๑๑.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Feed formulation (calculation) KK/DL/ST/PC  

๑๒.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Blood sampling and Post-mortem exami-

nation 

KK/DL/ST/PC 

๑๓.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Drug administrations (injection, water & 

feed medications) 

KK/DL/ST/PC 

๑๔.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Vaccination program (planning) KK/DL/ST/PC 

๑๕.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Farm production evaluation KK/DL/ST/PC 

Oral examination and Exit examination 

 

KK = รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก]วเกษ, DL= ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงคa 

PC = รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตนa, ST = อ.สพ.ญ.สิริพร ตัณฑเวส 
 

 
 

 


