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๑ 
 

มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 
ภาษาอังกฤษ VSCL  678   Clinical Clerkship in Zoo and Exotic Animals 

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

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๔.๑.๑ อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ 

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์  ๒๒๑๐  E-mail: roschong.boo@mahidol.edu 

 ๔.๑.๒  อ.น.สพ.ดร.เนติ์ ตันประดิษฐ 
 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

  โทรศัพท์  ๒๒๓๒  E-mail: nae.tan@mahidol.edu 
 ๔.๑.๓  อ.สพ.ญ.ดร.พจนา วรรธนะนิตย์ 

 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์  ๒๒๑๐  E-mail: podjana.wat@mahidol.edu 
      ๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

๔.๒.๑ อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์  ๒๒๑๐  E-mail: roschong.boo@mahidol.edu 

 ๔.๒.๒  อ.น.สพ.ดร.เนติ์ ตันประดิษฐ 
 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์  ๒๒๓๒  E-mail: nae.tan@mahidol.edu 
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 ๔.๒.๓  อ.สพ.ญ.ดร.พจนา วรรธนะนิตย์ 
 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

  โทรศัพท์  ๒๒๑๐  E-mail: podjana.wat@mahidol.edu 
 ๔.๒.๔ สพ.ญ. นวรัตน์ สุริยคุณ 
  โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร 
  โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๕ E-mail: nawarat.sur@mahidol.ac.th  
 ๔.๒.๕ สพ.ญ.ธารินรัตน์ จึงธีรพานิช 

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
  โทรศัพท์ ๐๓๔ ๕๘๕ ๑๐๑ Email: tharinrat.jun@mahidol.ac.th 
 ๔.๒.๖ น.สพ.ณัฐพล มณีไพโรจน์ 

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
  โทรศัพท ์๐๓๔ ๕๘๕ ๑๐๑ Email: nattaponmanepairoj@hotmail.com 
 ๔.๒.๗ ดร.สพ.ญ. ณิชารีย์ อินทร์คำ 
  ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
  โทรศัพท ์๐๓๔ ๕๘๕ ๑๐๑ Email: nicharee.inc@mahidol.edu 
      ๔.๓  ผูช้่วยในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๔.๓.๑ นาย อนุพร ดิษฐ์นิลพงษ์   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
 ๔.๓.๒ นาย ไพรัช สืบเกลี้ยง   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
 ๔.๓.๓ นาย สาทิศ ตานุนไชย   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 

๔.๓.๔ นาย นพนันท์ ฮอสุวรรณ   โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
๔.๓.๕ นาย เอกลักษณ์ เคหะจันทร์  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 

 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร  

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ และ ๒ /  ชั้นปีที่ ๖ 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ  ๘๐ คน 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (Pre-requisites)  
สพวค ๕๕๒ เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์ สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า 

๗.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.  จุดมุ่งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Goals)   
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการวินิจฉัยและตรวจรักษาสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี ้ยงชนิดพิเศษมา

ประยุกต์ใช้จริงได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการประเมินการจัดการและสวัสดิภาพสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชาควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๑. สามารถวางแผนและจับบังคับสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพ่ือตรวจร่างกายและรักษาความผิดปกติได้ 
 ๒. สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษการซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย และจากการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๓. สามารถกระทำหัตถการที่จำเป็นต่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้ 
 ๔. สามารถประเมินการจัดการ และสวัสดิภาพสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้เบื้องต้น 
 ๕. สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมและยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางสัตวแพทย์ 
  
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)  
๑.  CLO1 จับบังคับสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ เพ่ือตรวจร่างกายได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและสัตว์ 
๒.  CLO2 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วางแผนการรักษา และบันทึกประวัติสัตว์ป่วยในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยง
ชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 ทำหัตถการที่จำเป็นต่อการรักษาทางอายุรกรรมเบื้องต้นในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้
อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4 เก็บตัวอย่างจากสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพ่ือนำไปตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้อง 
๕. CLO5 ประเมินการจัดการ และสวัสดิภาพสัตว์สวนสัตวแ์ละสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้เบื้องต้นอย่างถูกต้อง 
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๔ 
 

หมวดที ่๓ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.   สรุปสั้นๆ  เกี่ยวกับความรู้  และทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม / 

  ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     
เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    
๑.  CLO1 จับบังคับสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ เพ่ือตรวจร่างกายได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและสัตว์ 
๒.  CLO2 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วางแผนการรักษา และบันทึกประวัติสัตว์ป่วยในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 ทำหัตถการที่จำเป็นต่อการรักษาทางอายุรกรรมเบื้องต้นในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่าง
ถูกต้อง     
๔.  CLO4 เก็บตัวอย่างจากสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเพ่ือนำไปตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
๕. CLO5 ประเมินการจัดการ และสวัสดิภาพสัตว์สวนสัตวแ์ละสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้เบื้องต้นอย่างถูกต้อง 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในข้อ ๑  

และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
  

 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง มอบหมาย

งานกลุ่ม 

วัดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผลงานรายกลุ่ม 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินการนำเสนอ 

สอบปฏิบัติ 

 CLO2 
ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง มอบหมาย

งานรายบุคคล มอบหมายงานกลุ่ม ให้นำเสนอ 

วัดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ความตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน ผลงานรายบุคคล ผลงาน
รายกลุ่ม ประเมินการนำเสนอ สอบปากเปล่า 

สอบปฏิบัติ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO3 ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง  
วัดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สอบปากเปล่า 

สอบปฏิบัติ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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๕ 
 

CLO4 ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง 
วัดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียน สอบปฏิบัติ  

CLO5  
ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง มอบหมาย

งานกลุ่ม ให้นำเสนอ 
วัดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สอบปากเปล่า 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

 
หมวดที ่๔ 

ลักษณะและการดำเนินการ  
 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
ทักษะปฏิบัติในสัตว์สวนสัตว์ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ กระต่าย สัตว์ฟันแทะ สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน พฤติกรรม โรค

ติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ การจับบังคับ การเลี้ยง การจัดการ การรักษา การผ่าตัด และการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ 
Clinical practices in zoo and exotic animals, rabbit, rodent, avian, reptile, behaviors; infectious 

and non-infectious diseases, restraint, husbandry, management, treatment, surgery and client communi-
cation  

 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในสมุดประจำคลินิกปฏิบัติสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 
 ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือสัตวแพทยผ์ู้ควบคุมการฝึกงาน 
 ๒.๔ วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขความผิดปกติของสัตว์ การจัดการหรือสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสม หรือ
กรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่ได้พบในระหว่างฝึกงาน  
 ๒.๕ เรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนสถานที่และสถานการณ์จริง 
 ๒.๖ หาข้อมูลและนำเสนอกรณีศึกษาท่ีสนใจ 
 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

- สมุดบันทึกการฝึกงาน   
- นำเสนอกรณีศึกษา/แนวทางแก้ปัญหาที่ได้พบระหว่างฝึกงาน
รายบุคคล 
- รายงานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกี่ยวกับสัตว์ป่า
หรือสัตว์ชนิดพิเศษ 
- นำเสนอกรณีศึกษาหน้าชั้นเรียนรายกลุ่ม 

- เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติทางคลินิก 
- วันอังคารของสัปดาห์สุดท้าย 
 
- วันศุกร์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ 
 
- วันศุกร์สุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ 
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๖ 
 

๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
๔.๑ เข้าฟังการนำเสนอ   
๔.๒ ตรวจสมุดบันทึกการฝึกงาน 
๔.๓ การเยี่ยมนักศึกษา พูดคุยและสอบถามระหว่างการฝึกงาน 
๔.๔ ติดต่อสอบถามกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงประจำสถานที่ฝึกงาน ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่กับนักศึกษาได้ 
๔.๕ ให้ทำแบบทดสอบย่อยเพ่ือวัดความเข้าใจในช่วงเริมและช่วงท้ายของการฝึกปฏิบัติ 
๔.๖ สอบปากเปล่าและสอบปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติ 
 
๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝึกงาน  
  ๕.๑ วางแผนกิจกรรมสำหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา  
  ๕.๒ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ 
  ๕.๓ ร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ทางรายวิชาได้กำหนดไว้ 
๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
  ๖.๑  ประสานงานและร่วมวางแผนการฝึกงานกับสัตวแพทย์พี่เลี้ยง 
  ๖.๒  วางแผนออกนิเทศก์นักศึกษาเพ่ือประเมินและให้คำปรึกษาในการฝึกงาน 
  ๖.๓  ประเมินผลนักศึกษาระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
      ๗.๑ แนะนำชี้แจงแผนการฝึกงาน พร้อมแจกสมุดบันทึกการฝึกงาน 
  ๗.๒ มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส่งงาน 
  ๗.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ในกรณีต้องการคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ 
๘.  สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ   
  ๘.๑ ที่พักสำหรับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๒ การเดินทางของนักศึกษาในระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๓ ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นระหว่างการฝึกงาน 

  



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชาคลินิกปฎิบัติสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๘         ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๗ 
 

หมวดที ่๕  การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 
 

๑.  การกำหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์  
      ๑.๑  เป็นสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับการรักษาหรือเลี้ยง สัตว์สวนสัตว ์สัตว์ป่าในกรงเลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ 

๑.๒  มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง 
 ๑.๓  มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำกับดูแลการฝึกงานของนักศึกษา 
๒.  การเตรียมนักศึกษา 

๒.๑  ชี้แจงแผนงานการฝึกงาน และแนะนำข้อปฏิบัติทั้งท่ีควรทำและไม่ควรทำให้นักศึกษารับทราบ 
 ๒.๒  มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส่งงาน 
 ๒.๓  ทดสอบ/ทบทวนความรู้ในหัวข้อที่จำเป็นในการฝึกงาน ได้แก่ การจับบังคับ การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย 
ความผิดปกติที่พบได้ การรักษา การจัดการ การป้องกันโรค สวัสดิภาพสัตว์ในสัตว์ชนิดที่เก่ียวข้อง 
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 ติดต่อนักศึกษาระหว่างฝึกงานผ่านทางช่องทางต่างๆ  และบอกช่องทางเพ่ือติดต่ออาจารย์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องการคำปรึกษา 
 ๕.๕ ติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานระหว่างการฝึกงาน 
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หมวดที ่๖  การประเมินนักศึกษา 
 

 ๑.   หลักเกณฑ์การประเมิน 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 

ประเมินความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระหว่างฝึกงาน ๑๘ 

ประเมินทักษะที่นักศึกษาปฏิบัติ ๓๐ 

ประเมินความเป็นวิชาชีพสัตวแพทย์ระหว่างการฝึกงาน ๖ 

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๖ 

ประเมินการนำเสนอกรณีศึกษารายกลุ่มในช่วงท้ายของการฝึกงาน ๑๐ 

ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดขั้นต่ำ ๑๐ 

ประเมินการนำเสนอกรณีศึกษารายบุคคล ๑๐ 

ประเมินรายงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๒.๑ ประเมินผลการฝึกภาคสนาม 
๒.๒ ประเมินจากการนำเสนอกรณีศึกษาและสอบหลังสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม 
๒.๓ ประเมินจากรายงานการฝึกงาน 

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดขั้นต่ำ ๕ 

 
๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินความรู้ที่นักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระหว่างฝึกงาน ๑๘ 
ประเมินทักษะที่นักศึกษาปฏิบัติ ๓๐ 
ประเมินความเป็นวิชาชีพสัตวแพทย์ระหว่างการฝึกงาน ๖ 
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๖ 
ประเมินการนำเสนอกรณีศึกษารายกลุ่มในช่วงท้ายของการฝึกงาน ๑๐ 
ประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดขั้นต่ำ ๕ 
ประเมินการนำเสนอกรณีศึกษารายบุคคล ๑๐ 
ประเมินรายงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย ๑๐ 
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๙ 
 

๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามข้อชี้แจงเพ่ิมเติมจากสัตวแพทย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ เพื่อหารือให้ได้ข้อตกลงของผลประเมินนั้น         
 
๖.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการเรียน 

สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะ

เสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอเรื่องดั งกล่าวต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะ

เสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการต่อไป 
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๑๐ 
 

หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
  ๑.๑   นักศึกษา  

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

 ๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
   ๑) ประเมินผ่านแบบประเมินในสมุดบันทึกการฝึกภาคสนาม 
 ๒) สอบถามด้วยวาจาหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกภาคสนาม 

๑.๓  อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
 ๑) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนามของรายวิชานี้
หรือไม ่ผ่านใบประเมิน Rubric score 
 ๒) ประเมินการฝึกภาคสนามเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ฝึก และคุณภาพของการดูแลการฝึกภาคสนามที่
นักศึกษาได้รับระหว่างการฝึกภาคสนาม 
 ๑.๔  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

๑)  ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการฝึกภาคสนาม โดยการสอบถามจาก
ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต 

๒) ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยการสอบปากเปล่าวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์สวนสัตว์ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินในข้อ ๑ และการวางแผนปรับปรุง 

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินจากนักศึกษา สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
ผู้ประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือนำมาร่วมกันพิจารณานำข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 
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๑๑ 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชาคลินิกปฎิบัติสัตว์สวน
สัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 

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

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๘ P P  P  M M M 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๘ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 จับบังคับสัตว์สวนสัตว์และสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษ เพื่อตรวจร่างกายได้
อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและสัตว ์

   ๔.๓    ๘.๑ 
๘๒ 

CLO2 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วาง
แผนการรักษา และบันทึกประวัตสิัตว์
ป่วยในสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

  ๔.๓  ๖.๑ ๗.๑ 
๗.๒ 

๘.๑ 
๘.๒ 

3 ทำหัตถการที่จำเป็นต่อการรักษาทาง
อายุรกรรมเบื้องต้นในสตัว์สวนสัตว์และ
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 

 
 

๔.๓     

4 เก็บตัวอย่างจากสัตวส์วนสตัว์และสตัว์
เลี้ยงชนิดพิเศษเพื่อนำไปตรวจวินจิฉัย
ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

   ๔.๓     

5 ประเมินการจัดการ และสวัสดิภาพสัตว์
สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้
เบื้องต้นอย่างถูกต้อง 

   ๔.๓  ๖.๑ ๗.๓  
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๑๒ 
 

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

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

 
PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 
  

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี เพื่อการวินิจฉัย
ได้อย่างถูกต้อง 

๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 

๒.๓ ทำหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้
อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
 
๒.๔ เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือนำมาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ

๗.๑ ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 
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วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๗.๒ ทำรายงานสัตว์ป่วย ใบสง่ต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 

๗.๓ ให้คำแนะนำหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเป็นสัตวแพทย์ 

๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
ตารางเรียนรายวิชา สพวค ๖๗๘ คลินิกปฏิบัติสัตว์สวนสัตว์และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๖ 
 

รอบท่ี กำหนดการ 

๑ ๑๙ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม๒๕๖๔ 
๒ ๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๓ ๓๐ สิงหาคม - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
๔ ๒๐ กันยายน - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๕ ๑๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๖ ๑ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๗ ๒๒ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๘ ๑๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
๙ ๓๑ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 


