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๑ 
 

 
มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๖๗๙ คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSCS 679  Clinical Clerkship in Veterinary Epidemiology 

๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๑ (๐-๓-๑)       
  (บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชม. /สัปดาห์)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
 ๔.๑.๑  รศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๐๗ E-mail: anuwat.wir@mahidol.edu 

๔.๑.๒  ผศ.ดร.สพ.ญ. ศรินทร์ สุวรรณภักดี ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๐๗ E-mail: sarin.suw@mahidol.edu 

      ๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๔.๒.๑  รศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๐๗ E-mail: anuwat.wir@mahidol.edu 

๔.๒.๒  ผศ.ดร.สพ.ญ. ศรินทร์ สุวรรณภักดี ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๐๗ E-mail: sarin.suw@mahidol.edu 

๔.๒.๓  อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๑๒ E-mail: mookmanee.tan@mahidol.edu 

๔.๒.๔  อ.ดร.สพ.ญ. สินีนาถ เจียมทวีบุญ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๑๕ E-mail: sineenard.jie@mahidol.edu 

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

 
๖.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.  จุดมุ่งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Goals)   
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 

 ๑.๑   มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานด้านการสำรวจและเก็บตัวอย่าง ตลอดจนการศึกษาวิจัยและ
เฝ้าระวังโรคต่าง ๆในสัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติ  
 ๑.๒  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตว์ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และการมีจิตสำนึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน  

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกในการนำเอาความรู้ต่างๆตลอดทั้ง ๖ ปีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการสำรวจ เก็บตัวอย่าง และ
วิจัยอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมพูนทักษะและ/หรือประยุกต์ความรู้จากการเรียนให้นำไปใช้ได้จริง ตลอดจน
เป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 เลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลทางระบาดได้อย่างเหมาะสม 
๒.  CLO2 วิเคราะห์การทำงานด้านวิทยาการระบาดได้สมเหตุสมผล 
๓.  CLO3 วิจารณ์รูปแบบการทำงานด้านวิทยาการระบาดในประเด็นที่สนใจได้อย่างสมเหตุสมผล  

 
หมวดที ่๓ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.   สรุปสั้นๆ  เกี่ยวกับความรู้  และทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม / 

  ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     
เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    

๑.  CLO1 เลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลทางระบาดได้อย่างเหมาะสม 
๒.  CLO2 วิเคราะห์การทำงานด้านวิทยาการระบาดได้สมเหตุสมผล 
๓.  CLO3 วิจารณ์รูปแบบการทำงานด้านวิทยาการระบาดในประเด็นที่สนใจได้อย่างสมเหตุสมผล  
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๓ 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในข้อ ๑  
และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   

 
 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
เลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลทางระบาดได้อย่าง
เหมาะสม 

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 

 CLO2 
วิเคราะห์การทำงานด้านวิทยาการระบาดได้
สมเหตุสมผล 

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 

 CLO3 
วิจารณ์รูปแบบการทำงานด้านวิทยาการระบาดใน
ประเด็นที่สนใจได้อย่างสมเหตุสมผล  ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 

 
หมวดที ่๔ 

ลักษณะและการดำเนินการ  
๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) ทักษะปฏิบัติทางวิทยาการระบาดในปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และสัตว์ต่างถ่ินโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ำ สุขภาพหนึ่งเดียว การเฝ้าระวังและติดตามโรค การรักษา การควบคุมและป้องกันโรค 
(ภาษาอังกฤษ) Clinical practices in epidemiology of livestock, companion, wild, and exotic animals; ep-
idemic, emerging and re-emerging diseases, one health, survey, sample collection, monitoring, 
treatment, prevention and control 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 ๒.๒ วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาที่ได้พบในระหว่างฝึกงาน 
 ๒.๓ วิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้อมูลที่ให้ และนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบที่สามารถสื่อสารได้ 
 ๒.๔ เรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 
นำเสนอกรณีศึกษาด้วยวาจา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติทางคลินิก 

 
๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
๔.๑ เข้าฟังการนำเสนอ   
๔.๒ ตรวจงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๓ การเยี่ยมนักศึกษา พูดคุยและสอบถามทางโทรศัพท์ระหว่างการฝึกงาน 
๔.๔ ติดต่อสอบถามกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงประจำสถานที่ฝึกงาน 
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๔ 
 

๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝึกงาน  
๕.๑ วางแผนกิจกรรมสำหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา  
๕.๒ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ บทบาทและหน้าที่ของสัตวแพทย์ในสถานที่ฝึกงาน 
๕.๓ ร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ทางรายวิชาได้กำหนดไว้ 
๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
  ๖.๑  ประสานงานและร่วมวางแผนการฝึกงานกับสัตวแพทย์พี่เลี้ยง 
  ๖.๒  วางแผนออกนิเทศก์นักศึกษาเพ่ือประเมินและให้คำปรึกษาในการฝึกงาน 
  ๖.๓  ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
      ๗.๑ แนะนำชี้แจงแผนการฝึกงาน 
  ๗.๒ มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส่งงาน 
  ๗.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ในกรณีต้องการคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ 
๘.  สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ   
  ๘.๑ ที่พักสำหรับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๒ อาหารสำหรับนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
 

หมวดที ่๕  การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 
 
๑.  การกำหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์  
      ๑.๑  เป็นสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับการทำงานทางด้านระบาดวิทยา 

๑.๒  มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง 
 ๑.๓  มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลการฝึกงานของนักศึกษา 
๒.  การเตรียมนักศึกษา 

๒.๑  ชี้แจงแผนงานการฝึกงาน และแนะนำข้อปฏิบัติทั้งท่ีควรทำและไม่ควรทำให้นักศึกษารับทราบ 
 ๒.๒  มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน กำหนดวันส่งงาน 
 ๒.๓  ทดสอบ/ทบทวนความรู้ในหัวข้อที่จำเป็นในการฝึกงาน 
๓.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์  

ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้น แนวทางการฝึกงาน  รวมถึงแนวทางการประเมินผล 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
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๕ 
 

 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 ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักกับผู้ดูแลของทางสถานที่ฝึกงาน 
 ๕.๔ อาจารย์ผู้รับผิดรอบการฝึกสนามเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
 ๕.๔ ติดต่อนักศึกษาระหว่างฝึกงานผ่านทางช่องทางต่าง ๆ และบอกช่องทางเพ่ือติดต่ออาจารย์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องการคำปรึกษา 
 ๕.๕ ติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานระหว่างการฝึกงาน 
 
 

หมวดที ่๖  การประเมินนักศึกษา 
  
๑.   หลักเกณฑ์การประเมิน 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงานโดยผู้เกี่ยวข้อง ๕๐ 
การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๓๐ 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสื่อสาร ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 
 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๒.๑ ประเมินผลการฝึกภาคสนาม 
๒.๒ ประเมินจากการสอบหลังสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม 
๒.๓ ประเมินจากการนำเสนอ  

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 

ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๑๐ 
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๑๐ 
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๖ 
 

๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
        

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงานโดยผู้เกี่ยวข้อง ๔๐ 
การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๒๐ 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสื่อสาร ๒๐ 
 
๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามข้อชี้แจงเพ่ิมเติมจากสัตวแพทย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ เพื่อหารือให้ได้ข้อตกลงของผลประเมินนั้น      

    
๖.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการเรียน  

สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะเสนอ

ต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะ

เสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการต่อไป 
 

หมวดที่ 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 
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๗ 
 

 ๒) ประเมินการฝึกภาคสนามเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ฝึก และคุณภาพของการดูแลการฝึกภาคสนามที่
นักศึกษาได้รับระหว่างการฝึกภาคสนาม 
 ๑.๔  อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

  ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการฝึกภาคสนาม โดยการสอบถามจากผู้ใช้
บัณฑิตและบัณฑิต 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินในข้อ ๑ และการวางแผนปรับปรุง 

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินจากนักศึกษา สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
ผู้ประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อนำมาร่วมกันพิจารณานำข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                      ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชา สพวค ๖๗๙                                                                 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา คลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย์                                                              ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๘ 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติวิทยาการ
ระบาดทางการสัตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๙ R,P   P  P   

 ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๙ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 เลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูล
ทางระบาดได้อย่างเหมาะสม 

    ๕.๔    

CLO2 วิเคราะห์การทำงานด้าน
วิทยาการระบาดได้สมเหตุสมผล 

     ๖.๒   

CLO3 วิจารณ์รูปแบบการทำงาน
ด้านวิทยาการระบาดในประเด็นที่
สนใจได้อย่างสมเหตุสมผล  

   ๔.๓     

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO5 ผลิตงานวิจัยแบบกลุ่มด้าน
สัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์โดย
ยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 

๕.๔ นำเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

๖.๒ ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 
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๙ 
 

 
ตารางการฝึกปฏิบัติ* 

วิชาคลินิกปฏิบัติวิทยาการระบาดทางการสัตวแพทย์ (สพวค ๖๗๙) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รอบท่ี วันที่ สถานที่ฝึกงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๒๗ ก.ค. – ๒ ส.ค. ๒๕๖๔ การสื่อสารความเสี่ยง (ออนไลน์) AW, SS, MT, SJ 
๒ ๑๐ - ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ การเฝ้าระวังเชิงรุก  

(ออนไลน์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา) 
AW, SS, MT, SJ 

๓ ๖ - ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ การประเมินความเสี่ยง ๑ (อ.บางเลน จ.นครปฐม) AW, SS, MT, SJ 
๔ ๔ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๔ การประเมินความเสี่ยง ๒ (อ.บางเลน จ.นครปฐม) AW, SS, MT, SJ 
๕ ๑๘ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔ การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ในนกธรรมชาติ  

(อ.บางเลน จ.นครปฐม) 
AW, SS, MT, SJ 

๖ ๘ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ วิทยาการระบาดในสัตว์ทะเล  
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง) 

AW, SS, MT, SJ 

๗ ๒๙ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ทางทะเล  
(ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ จ. กรุงเทพมหานคร) 

AW, SS, MT, SJ 

๘ ๑๗ - ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ (ด่านกักกันสัตว์ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ) 

AW, SS, MT, SJ 

๙ ๗ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ การตรวจสัตว์มีชีวิตและการใช้สุนัขดมกลิ่น (ด่านกักกันสัตว์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ) 

AW, SS, MT, SJ 

* ตารางอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
 
AW = รศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล 
SS  = ผศ.ดร.สพ.ญ. ศรินทร์ สุวรรณภักดี  
MT = อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล  
SJ  =  อ.ดร.สพ.ญ. สินีนาถ เจียมทวีบุญ  
 


