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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๔๔๓ ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSCL ๔๔๓  Clinical Skill in Veterinary Science 

๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๑(๐-๓-๑)       
  (ทฤษฎี - ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชม. /สัปดาห์)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

๑) รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๑๖  
     Email: sukanya.man@mahidol.edu  

๒) ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๒๒๑๐  
    E-mail : rungrote.osa@mahidol.edu  

 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
๑) รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ ๒๒๐๒  E-mail : sukanya.man@mahidol.edu (SM) 
๒) ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ ๒๒๓๓  E-mail : walasinee.sak@mahidol.edu (WS) 
๓)  ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ ๒๒๒๒  E-mail : phingphol.cha@mahidol.edu (PC) 
๔) ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : rungrote.osa@mahidol.edu (RO) 
๕) อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : grisnarong.won@mahidol.edu (GW) 
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  ๖) อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

    โทรศัพท์ ๒๒๒๗  E-mail : duangthip.cha@mahidol.edu (DC) 
  ๗) อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

    โทรศัพท์ ๒๒๑๙  E-mail : paitoon.sri@mahidol.edu (PSM) 
๘)  ผศ.ดร.สพ.ญ.น้ าผึ้ง สื่อมโนธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์คลนิิกและการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ ๒๒๒๔ E-mail : namphung.sue@mahidol.edu (NS) 

  ๙)  อ.ดร.สพ.ญ. รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร ภาควิชาเวชศาสตรค์ลินิกและการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ ๒๒๒๔  E-mail : ruangrat.bud@mahidol.edu (RBD) 
๑๐) ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
     โทรศัพท์ ๒๒๑๓ E-mail : nawarus.pra@mahidol.edu (NP) 
๑๑)  อ.สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
     โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : maturawan.tun@mahidol.ac.th (MT) 
๑๒)  อ.น.สพ.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
     โทรศัพท์ ๒๒๑๗  E-mail : somsak.wat@mahidol.edu (SWT) 
๑๓)  อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
      โทรศัพท์ ๒๒๒๘  E-mail : yada.akk@mahidol.edu (YA) 
๑๔)  อ.ดร.สพ.ญ.ปณิธิ สุโข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
       โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : panithi.suk@mahidol.edu (PSK) 
๑๕)  สพ.ญ.กนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
       โทรศัพท์ ๒๒๑๓  E-mail : kanokwan.suw@mahidol.edu (KS) 
๑๖)  น.สพ.กฤติน ช่วยชู ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
       โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : krittin.chu@mahidol.edu (KC) 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ /  ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
สพปส ๓๒๘ สพปส ๓๓๕ 
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๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 สพวค ๔๔๐ สพวค ๔๔๑ สพวค ๔๔๖    
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา ฝึกปฏิบัติหัตถการที่จ าเป็นทางสัตวแพทย์ให้เกิดความช านาญ 
และสามารถท าได้อย่างถูกต้อง 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

เพ่ือฝึกทักษะหัตถการทางสัตวแพทย์ เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนในรายวิชานี้ ผู้เรียนสามารถท าหัตถการที่
จ าเป็นทางสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  ท าการตรวจร่างกายสัตว์เล็ก พร้อมบันทึกลงในข้อมูลสัตว์ป่วยได้อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2  ใช้เครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือทางอายุรกรรมได้อย่างถูกต้อง  
๓.  CLO3  ผูกเงื่อนทางศัลยกรรมแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4 ปฏิบัติการท าให้ปลอดเชื้อทั้งส่วนของเครื่องมือ สัตว์ป่วย และผู้จะท าการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 วางยาสลบและดูสัตว์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 ท าหัตถการทางสัตวแพทย์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกข้อมูลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง การใช้เครื่องมือทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม การผูกเงื่อน การเย็บแผล เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการวางยาสลบ การดูแลสัตว์ช่วงก่อน ระหว่างและหลัง
วางยาสลบ และหัตถการส าคัญทางสัตวแพทย์ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
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    ๔  
 

 

(ภาษาอังกฤษ) History taking and physical examination in companion animals, medical record, 
medical and surgical equipment practices, suture patterns, aseptic technique, anesthetic 
technique, patient monitoring, and clinical procedures, ethics and veterinary jurisprudence 
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

-  ๓ ๑ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 1 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  ท าการตรวจร่างกายสัตว์เล็ก พร้อมบันทึกลงในข้อมูลสัตว์ป่วยได้อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2  ใช้เครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือทางอายุรกรรมได้อย่างถูกต้อง  
๓.  CLO3  ผูกเงื่อนทางศัลยกรรมแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4 ปฏิบัติการท าให้ปลอดเชื้อทั้งส่วนของเครื่องมือ สัตว์ป่วย และผู้จะท าการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 วางยาสลบและดูสัตว์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๖.  CLO6 ท าหัตถการทางสัตวแพทย์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 
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๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 ฝึกปฏิบัติในสุนัข สอบปฏิบัติ 
 CLO2 ฝึกปฏิบัติ สอบปฏิบัติ 
 CLO3 ฝึกปฏิบัติในหุ่นจ าลอง สอบปฏิบัติ 
CLO4 ฝึกปฏิบัติในหุ่นจ าลอง สอบปฏิบัติ 
CLO5  ฝึกปฏิบัติในสุนัข สอบปฏิบัติ 
CLO6 ฝึกปฏิบัติในหุ่นจ าลอง สอบปฏิบัติ 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ Medical record, physical examination I - ๓ ฝึกปฏิบัติในสุนัข รุ่งโรจน์และคณะ 

๒ Physical examination II - ๓ ฝึกปฏิบัติในสุนัข รุ่งโรจน์และคณะ 
๓ Suture pattern I - ๓ ฝึกปฏิบัติใน

หุ่นจ าลอง 
กฤษณรงค์และคณะ 

๔ Suture pattern II - ๓ ฝึกปฏิบัติใน
หุ่นจ าลอง 

กฤษณรงค์และคณะ 

๕ General anesthesia demonstration - ๓ สาธิตในสุนัข พิงพลและคณะ 

๖ Clinical skill practice and general an-
esthesia I 

- ๓ ฝึกปฏิบัติในสุนัข
และหุ่นจ าลอง 

สุกัญญาและคณะ 

๗ Clinical skill practice and general an-
esthesia II 

- ๓ ฝึกปฏิบัติในสุนัข
และหุ่นจ าลอง 

สุกัญญาและคณะ 

๘ Clinical skill practice and general an-
esthesia III 

- ๓ ฝึกปฏิบัติในสุนัข
และหุ่นจ าลอง 

สุกัญญาและคณะ 
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    ๖  
 

 

๙ Clinical skill in cadaver - ๓ สาธิตและฝึกปฏบิัติ
ในซาก 

รุ่งโรจน์และคณะ 

๑๐ Orthopedic   - ๓ สาธิตและฝึกปฏบิัติ
ในหุ่นจ าลอง 

พิงพล สมศักดิ์ 
กนกวรรณ 

๑๑ Clinical skill practice - ๓ ฝึกปฏิบัติใน
หุ่นจ าลอง 

All staff 

๑๒ Clinical skill practice - ๓ ฝึกปฏิบัติใน
หุ่นจ าลอง 

All staff 

๑๓ Clinical skill practice - ๓ ฝึกปฏิบัติใน
หุ่นจ าลอง 

All staff 

๑๔ Clinical skill practice - ๓ ฝึกปฏิบัติใน
หุ่นจ าลอง 

All staff 

๑๕ Clinical skill practice - ๓ ฝึกปฏิบัติใน
หุ่นจ าลอง 

All staff 

                  รวม - ๔๕   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ วิธีการวัดผล น้ าหนักการประเมินผล (ร้อยละ) 

CLO1 ท าการตรวจร่างกายสัตว์เล็ก พร้อม
บันทึกลงในข้อมูลสัตว์ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

สอบปฏิบัติ  
๒๐   
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    ๗  
 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ วิธีการวัดผล น้ าหนักการประเมินผล (ร้อยละ) 

CLO2 ใช้เครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือทาง
อายุรกรรมได้อย่างถูกต้อง 

สอบปฏิบัติ  
๑๐ 

CLO3 ผูกเงื่อนทางศัลยกรรมแบบต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง     

สอบปฏิบัติ  ๑๐ 
  

CLO4 ปฏิบัติการท าให้ปลอดเชื้อทั้งส่วนของ
เครื่องมือ สัตว์ป่วย และผู้จะท าการผ่าตัดได้
อย่างถูกต้อง 

สอบปฏิบัติ  ๑๐ 
  

CLO5 วางยาสลบและดูสัตว์ทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 

สอบปฏิบัติ  ๒๕ 
  

CLO6 ท าหัตถการทางสัตวแพทย์ที่ก าหนดไว้
ได้อย่างถูกต้อง 

สอบปฏิบัติ  ๒๕ 
  

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 
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    ๘  
 

 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้  จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Betts CW, Crane SW. Manual of Small Animal Surgical Therapeutics. WB Saunders: Philadelph-
ia; 1998. 

๒) Crow SE, Walshaw SO, Boyle JE. Manual of Clinical Procedures in Dogs, Cats, Rabbits, and Ro-
dents. (3rd ed). Wiley-Blackwell: Iowa; 2009. 

๓) Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of Veterinary Internal Medicine. (7th ed). Saunders Elsevier: 
St. Louis; 2009. 

๔) F SS.o ir. soM   MrToM  S.W rWa. (oru ru). l Sna  lTSS .WT  osso. 
๕) McCurnin DM, Poffenbarger EM. Small Animal Physical Diagnosis and Clinical Procedures. WB 

Saunders: Philadelphia; 1991. 
๖) Radostits OM, Mayhew IGJ, Houston DM. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. (1st 

ed). WB Saunders: Philadelphia; 2000. 
๗) Slatter D. Textbook of Small Animal Surgery. (3rd ed). WB Saunders: Philadelphia; 2002. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) http://www.bristol.ac.uk/vetscience/research/comparative-clinical/veterinary-

education/clinical-skills-boolets/  
 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หุ่นจ าลองส าหรับท าหัตถการทางสัตวแพทย์ 
 

http://www.bristol.ac.uk/vetscience/research/comparative-clinical/veterinary-education/clinical-skills-boolets/
http://www.bristol.ac.uk/vetscience/research/comparative-clinical/veterinary-education/clinical-skills-boolets/
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    ๙  
 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
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๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชาทักษะหัตถการทางการ
สัตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพวค 443         

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค 443 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 ท าการตรวจร่างกายสัตว์เล็ก 
พร้อมบันทึกลงในข้อมูลสัตว์ป่วยได้
อย่างถูกต้อง  

๑.๑ ๒.๑     ๗.๑  

CLO2 ใช้เครื่องมือผ่าตัดและ
เครื่องมือทางอายุรกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 

 ๒.๓       

CLO3 ผูกเงื่อนทางศัลยกรรมแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง     

 ๒.๓       

CLO4 ปฏิบัติการท าให้ปลอดเชื้อทั้ง
ส่วนของเครื่องมือ สัตว์ป่วย และผู้
จะท าการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๓       

CLO5 วางยาสลบและดูสัตว์ทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังวางยาสลบได้
อย่างถูกต้อง 

 ๒.๑, 
๒.๒, 
๒.๓ 
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CLO6 ท าหัตถการทางสัตวแพทย์ที่
ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๑, 
๒.๒, 
๒.๓ 

      

ตารางท่ี ๓  PLOs รายวิชาทีร่ับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆเพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 

PLO2 ท าหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีเพ่ือการวินิจฉัย
ได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
2.3 ท าหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๑ ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 
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ตารางเรียนรายวิชา ทักษะหัตถการทางการสัตวแพทย์ รหัสวิชา VSCL 443 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ประจ าภาค ต้น ปีการศึกษา 2563 
จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ชั้น 8 

 
ล าดับที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1. พุธ 7 ตุลาคม 63 13.30-16.30 Orientation (SM) 
General anesthesia (demonstration) 

ใช้สุนัข 5 ตัว แบ่งนักศึกษา 5 กลุ่ม 

กฤษณรงค์ พิงพล สมศักดิ์  
สุกัญญา ปณธิิ นวรัตน์ 

กนกวรรณ ญาดา กฤติน 

2. จันทร์ 12 
ตุลาคม 63 

8.30-16.30 Suturing instrument demonstration (GW) 
Suture pattern 1 (เช้า) & 2 (บ่าย) 

กฤษณรงค์ พิงพล สมศักดิ์  
สุกัญญา ปณธิ ิกนกวรรณ 

3. พุธ 14 ต ุลาคม 
63 

9.00-12.00 CSK XI: Orthopedic lab (cast and splint) 
ใช้ซากสุนัข 2 ตัว, Dog model 

พิงพล สมศักดิ์ กนกวรรณ 

4. จันทร์ 19 
ตุลาคม 63 

8.30-12.30 General anesthesia 1 (แบ่งนศ. 2 กลุ่ม) 
กลุ่ม 1 เรียนชั้นแปด 1) Restraint (RBD) 2) Drug dose 

calculation and preparation (NP) 3) Fluid rate 
calculation and saline set preparation, fluid rate 
adjust (SM) 4) Inj; SC, IM (WS) 5) IV catheteriza-
tion (DC) 6) ET intubation, anesthetic machine 

(PC) 
กลุ่ม 2 ห้องผ่าตัด รพส ประศุอาทร (SWT, GW, PSK, 

KS, YA) 

รวงรัตน์ นวรัตน์ สุกัญญา  
วลาสนิี ดวงทิพย์ พิงพล (สอน
ชั้นแปด) 
สมศักดิ์ กฤษณรงค์ ปณิธิ 
กนกวรรณ ญาดา (สอนห้อง
ผ่าตัดประศุอาทร) 

 

5. อังคาร 20 
ตุลาคม 63 

13.00-16.30  CSK IX: General anesthesia 2 (แบ่งนศ. 2 กลุ่ม) 
กลุ่ม 1 เรียนชั้นแปด 1) Restraint (รวงรัตน์) 2) Drug 
dose calculation and preparation (NP, NSM)  

3) Fluid rate calculation and saline set prepara-
tion, fluid rate adjust (SM) 4) Inj; SC, IM (PSM), 5) 
IV catheterization (RO) 6) ET intubation, anes-

thetic machine (PC) 
กลุ่ม 2 ห้องผ่าตัด รพส ประศุอาทร (SWT, GW, PSK, 

KS, YA) 

รวงรัตน์ น้ าผึ้ง นวรัตน์ สุ
กัญญา ไพฑูรย์ รุ่งโรจน์ พิงพล 
(สอนชัน้แปด) 
สมศักดิ์ กฤษณรงค์ ปณิธิ 
กนกวรรณ ญาดา (สอนห้อง
ผ่าตัดประศุอาทร) 
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ล าดับที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

6. จันทร์ 9 
พฤศจิกายน 63 

9.00-13.00 OSCE (1. Restraint, 2. Drug dose calculation, 3. 
Drug preparation and safety, 4. Inj; SC, IM, 5. IV 

catheterization, 6. ET intubation, 7. Robert 
Jone’s bandage) (30%) 

Staff surgery 

7. อังคาร 10 
พฤศจิกายน 63 

8.30-12.30 
 

Demon (1h): CsF c   rctT r (DC), TrtWM SSr .S 
cMthrtrW   cMtr (WS), gastric lavage (WS), nasal 
flushing (RO), impression smear, biopsy (MT) 

Station ละ 30 min 
1.Urogenital (rectal palpate, cystocentesis and 

catheterization) (NSM) 
2. Musculoskeletal (joint tests) (PS) 

3. Dermatology I (tape cyto, ear cyto)  
(MT)  

4. Dermatology II (superficial and deep scraping) 
(MT) 

 5. Abdominocentesis (rs, DC)  
 6. Arthrocentesis (RO) 

(6 cadavers) 

ไพฑูรย์ วลาสนิี ดวงทพิย์  
มธุรวันต์ น้ าผึ้ง รุ่งโรจน ์

8. 13.30-16.30 Blood pressure (30min): demon (NSM) 
Station ละ 30 min 

1.Head, neck, ear (RBD) 
2.Cardiovascular (WS) 

3.Respiration (RO) 
4.Neurology (DC) 

5.Palpation: lymphatic, abdomen (PSM) 
(6 alive animals) 

วลาสนิี ไพฑูรย์ ดวงทพิย์  
รวงรัตน์ น้ าผึ้ง รุ่งโรจน ์

 

9. จันทร์ 16 
พฤศจิกายน 63 

9.00-12.00 Suture pattern examination 
(20%) สอบ 6 กลุ่ม 

พิงพล สมศักดิ์ สุกัญญา ปณธิิ 
กฤษณรงค์ กนกวรรณ 

10. จันทร์ 30 
พฤศจิกายน 63 

13.00-16.30 Examination Medicine:  
Physical examination (20%) 

วลาสนิี รุ่งโรจน์ ไพฑูรย์ ดวง
ทิพย์ รวงรัตน์ น้ าผึง้ 
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ล าดับที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1. Respiratory (live) 
2. Cardiovascular (live) 
3. Neurology (live) 
4. Musculoskeleton& LN (cadavers) 
5. Ophthalmology (cadavers) 
6. Dermatology (cadavers) 

(3  Tvr MrToM S, 3 cadavers) 

มธุรวันต ์

11. อังคาร 1 
ธันวาคม 63 

13.00-16.30 General anesthesia (Examination) 
แบ่งนศ. 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 

(30%) 

Staff surgery 

12. พุธ 2 ธันวาคม 
63 

13.00-16.30 Cadaveric lab (5 cMuMvrWS) 
Dro r  iWMrStWMchrM  MSpTWMtT r, tWMchr St oa 

Gr 1: Ophthalmology (STT, IOP, fluorescent stain-
ing) (RBD) 

Gr 2: Pharyngoesophageal-, Nasogastric intuba-
tion, tracheostomy (PC, GW) 

Gr 3: Thoracocentesis, chest drain (RO, KS) 
Gr 4: FNA, mass biopsy (PS, NP) 

Gr 5: Epidural-, local nerve block (SWT, PSS) 

Staff med and sur 
 

 
การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น  ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
 ๑) สอบปฏิบัติ    คิดเป็น  ร้อยละ ๘๐ 

๒) การเข้าเรียน    คิดเป็น  ร้อยละ ๒๐ 
  รวม      ๑๐๐% 

 


