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๑ 
 

มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๖๗๖ คลินิกปฏิบัติสัตว์เคี้ยวเอื้อง ๑ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 676 Clinical Clerkship in Ruminant I 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต   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  

๔.๑.๑ รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตย์สุข  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๑๕๓๗ 
 E-mail: bunlue.kor@mahidol.ac.th 

๔.๑.๒ อ.ดร.น.สพ. สราวุฒิ ทักษิโณรส  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ 
๐๓๔๕๘๕๑๐๑ ต่อ ๑๐๑๐ E-mail:  sarawut.tak@mahidol.ac.th 
๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๔.๒.๑ อ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๑๕๑๘ 
 E-mail: chowalit.nak@mahidol.ac.th 

๔.๒.๒ รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตย์สุข  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๑๕๓๗ 
 E-mail: bunlue.kor@mahidol.ac.th 
  ๔.๒.๓ รศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๑๕๓๑ 
 E-mail: sudsaijai.kor@mahidol.ac.th 

๔.๒.๔ รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ ๑๕๒๘ 
 E-mail: jitkamol.tha@mahidol.ac.th 

๔.๒.๕ อ.ดร.น.สพ. สราวุฒิ ทักษิโณรส  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทรศัพท์ 
๐๓๔๕๘๕๑๐๑ ต่อ ๑๐๑๐ E-mail:  sarawut.tak@mahidol.ac.th 
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๒ 
 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร  
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑-๒ / ชั้นปีที่ ๖ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ  ๘๐ คน 

 
๖.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

วันที่  ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.  จุดมุ่งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Goals)   
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ แพะ แกะ 

โคเนื้อ โคนม เช่น ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเพ่ือการจัดการสุขภาพสัตว์ร ะดับฝูง สามารถรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล วินิจฉัย วางแผนการรักษาโรคในฟาร์มได้ และให้ค าแนะน าแก่เจ้าของฟาร์ม เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตในฟาร์มได้ เป็นการฝึกทักษะหัตถการต่าง ๆ เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญและน าไป
ประกอบอาชีพได้ 

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

-  อธิบายสาเหตุของการเกิดโรค วินิจฉัย และสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดโรคได้ 
-  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกายสัตว์ วินิจฉัยโรค และ/หรือความผิดปกติต่าง ๆ ใน
สัตว์เคี้ยวเอื้องและเลือกวิธีแก้ไขความผิดปกตินั้นได้ 
-  สามารถจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูง ดูแลและจัดการฟาร์มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ และ
จัดการอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในสถานะต่าง ๆ ได้ 

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ 
๒.  CLO2 ท าหัตถการพ้ืนฐานในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้  
๓.  CLO3 ประเมินข้อมูลฟาร์มและวางแผนจัดการด้านระบบสืบพันธุ์ได ้ 
๔.  CLO4 วางแผนเพิ่มผลผลิตในฟาร์มได้ 
๕.  CLO5 วางแผนป้องกันการเกิดโรคระบาดทั้งรายตัวและรายฝูงได้ 
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๓ 
 

หมวดที ่๓ 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.   สรุปสั้นๆ  เกี่ยวกับความรู้  และทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึก

ภาคสนาม / 
  ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     

เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะ
สามารถ    
๑. CLO1  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

มีความสามารถในการรักษาสัตว์ป่วย อธิบายสาเหตุความเจ็บป่วย เลือกวิธีการวินิจฉัย และตัดสินใจรักษาได้
อย่างถูกต้อง 

๒. CLO2  ท าหัตถการพ้ืนฐานในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 
ท าหัตถการที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง มีข้ันตอนการท าท่ีถูกต้องรวมถึงการใช้เครื่องมือและติดตามดูแลสัตว์หลัง
การท าหัตถการได้อย่างเหมาะสม  

๓. CLO3  ประเมินข้อมูลฟาร์มและวางแผนจัดการด้านระบบสืบพันธุ์ได้ 
สามารถรวบรวมข้อมูลปัญหาฟาร์มได้สมบูรณ์ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ได้ 

๔. CLO4 วางแผนเพิ่มผลผลิตในฟาร์มได้ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์และผลผลิตของฟาร์ม และวางแผนการจัดการฟาร์มให้ได้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

๕. CLO5 วางแผนป้องกันการเกิดโรคระบาดทั้งรายตัวและรายฝูงได้ 
สามารถวางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มได้อย่างถูกต้อง 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในข้อ ๑  

และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ 
CLO2 ท าหัตถการพ้ืนฐานในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ สอบปฏิบัติ 
CLO3 ประเมินข้อมูลฟาร์มและวางแผนจัดการด้านระบบสืบพันธุ์ได้ สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ 
CLO4 วางแผนเพิ่มผลผลิตในฟาร์มได้ สอบปากเปล่า น าเสนอรายงาน 
CLO5 วางแผนป้องกันการเกิดโรคระบาดทั้งรายตัวและรายฝูงได้ สอบปากเปล่า น าเสนอรายงาน 
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๔ 
 

หมวดที ่๔ 
ลักษณะและการด าเนินการ  

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description)  
 ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง การตรวจร่างกาย วินิจฉัย รักษาและป้องกัน โรคทางอายุรกรรม 
วิทยาการสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์ การจัดการอาหาร การจัดการฟาร์ม และการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์
ป่วย  
 Clinical practice in ruminant, physical examination, diagnosis, treatment and prevention in 
medicine, theriogenology, surgery and orthopedics, nutritional, farm management and client com-
munication  

 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ฝึกสอน/สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 ๒.๒ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในสมุดบันทึกการฝึกงาน (3 ด้าน 11 หัวข้อ) 
 ๒.๓ รวบรวมข้อมูลฟาร์ม/ข้อมูลสัตว์ป่วย วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตในฟาร์มปศุสัตว์/
ปัญหาโรค หรือกรณีศึกษาที่ได้พบในระหว่างฝึกงาน 
 ๒.๕ เรียนรู้ และฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ในฟาร์มปศุสัตว์ที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

- แบบบันทึกการฝึกงานของนักศึกษา   
- รายงานกรณีศึกษา/แนวทางแก้ปัญหาที่พบระหว่างการฝึกงาน 
-อภิปรายกรณีศึกษาด้วยวาจา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติทางคลินิก 

 
๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
 ๔.๑ อภิปรายกรณีศึกษา   
 ๔.๒ ตรวจสมุดบันทึกการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน 
 ๔.๓ แบบประเมินระหว่างการฝึกปฏิบัติของอาจารย์ผู้ฝึกสอน/สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 ๔.๔ น าเสนอรายงานสัตว์ป่วยเมื้อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 
๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝึกงาน  
  ๕.๑วางแผนกิจกรรมส าหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา  
  ๕.๒ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ 
  ๕.๓ร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ทางรายวิชาได้ก าหนดไว้ 
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๕ 
 

๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
  ๖.๑ประสานงานและร่วมวางแผนการฝึกงานร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
  ๖.๒วางแผนและก าหนดตารางการฝึกประสบการณ์เพ่ือควบคุมการฝึกปฏิบัติ และประเมินนักศึกษา 
  ๖.๓ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  
      ๗.๑ชี้แจงแผนการฝึกงาน เกณฑ์การประเมิน พร้อมมอบสมุดบันทึกการฝึกงาน 
  ๗.๒มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
  ๗.๓แจ้งช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนในกรณีต้องการค าปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ 
๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ   
  ๘.๑ ที่พักส าหรับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๒ พาหนะเพ่ือรับ-ส่ง นักศึกษา 

 
หมวดที ่๕  การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 

 
๑.  การก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์   
      ๑.๑  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน  

๑.๒  ฟาร์มโคเนื้อ-โคนม เขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
 ๑.๓  ฟาร์มแพะ-แกะ เขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 

๑.๔  มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแลการฝึกงานของนักศึกษา 
๒.  การเตรียมนักศึกษา  

๒.๑  ชี้แจงแผนงานการฝึกงาน และแนะน าข้อปฏิบัติทั้งท่ีควรท าและไม่ควรท าให้นักศึกษารับทราบ 
 ๒.๒  มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
 ๒.๓  ทดสอบ/ทบทวนความรู้ในหัวข้อที่จ าเป็นในการฝึกงาน ได้แก่ โรคในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง วงรอบการเป็นสัด 
การจัดการฟาร์ม โภชนศาสตร์ 
 ๒.๔ ทดสอบ/ทบทวนทักษะที่นักศึกษาต้องมี ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การจับ
บังคับสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การ 
๓.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์  

ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ต้องการเน้น แนวทางการฝึกงาน  รวมถึงแนวทางการประเมินผล 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
 ๔.๑  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนระหว่างการฝึกงานให้แก่สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง
หรือผู้ควบคุมการฝึกงานรับทราบ 
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๖ 
 

 ๔.๒ ชี้แจงให้สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานของสถานประกอบการรับทราบหัวข้อและหลักเกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
 ๔.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๑ เลือกสถานประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ  และมีสถานที่ฝึกงานอยู่ในบริเวณท่ีการคมนาคมสะดวก และ
มีความปลอดภัยในการพักอาศัยระหว่างฝึกงาน 
 ๕.๒ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษา ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานที่ฝึกงาน 

๕.๓ ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักกับผู้ดูแลของทางสถานประกอบการ 
 ๕.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกสนามเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
 ๕.๔ ติดต่อนักศึกษาระหว่างฝึกงานผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  และบอกช่องทางเพ่ือติดต่ออาจารย์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องการค าปรึกษา 
 ๕.๕ ติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานระหว่างการฝึกงาน 
 
 

หมวดที ่๖   
การประเมินนักศึกษา 

  
๑.   หลักเกณฑ์การประเมิน 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ฝึกปฏิบัติ (Rubric score) 3 ด้าน 11 หัวข้อ ๔๐ 
การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE, Exit Exam) ๕๐ 

การน าเสนอรายงานสัตว์ป่วย (case study) รายกลุ่ม ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

๒.๑ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติภาคสนาม  
(Knowledge Clinical skills Professional skill) 
๒.๒ ประเมินจากการสอบหลังสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม 
๒.๓ ประเมินจากรายงานกรณีศึกษา 
๒.๔ การสอบ MCQ SAQ MEQ  

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
- - 
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๗ 
 

 
๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
        

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๔๐% 
การสอบภาคปฏิบัติ ๕๐% 
 
๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามข้อชี้แจงเพ่ิมเติมจากสัตวแพทย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ เพื่อหารือให้ได้ข้อตกลงของผลประเมินนั้น      
๖.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการ

เรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่ งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ 

จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่

จ าเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตว

แพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
 

หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
  ๑.๑   นักศึกษา  

    ให้นักศึกษาประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม  ในหัวข้อ ความรู้ทาง
วิชาการ ทักษะ หัตถการที่ได้รับ ความเชี่ยวชาญของพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกภาคสนาม มีอาจารย์ติดตามและให้ค าปรึกษา
ตลอดระยะเวลาการฝึกภาคสนาม  ความชัดเจน ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล ความเหมาะสมของสถานที่
ฝึกภาคสนาม และความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ฝึกภาคสนาม 

 ๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
   ๑) ประเมินผ่านแบบประเมินในสมุดบันทึกการฝึกภาคสนาม 
 ๒) สอบถามด้วยวาจาหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกภาคสนาม 

๑.๓  อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
 ๑) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนามของรายวิชา
นี้หรือไม่ 
 ๒) ประเมินการฝึกภาคสนามเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ฝึก และคุณภาพของการดูแลการฝึก
ภาคสนามที่นักศึกษาได้รับระหว่างการฝึกภาคสนาม 
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๘ 
 

 ๑.๔  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
  ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการฝึกภาคสนาม โดยการสอบถามจาก

ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินในข้อ ๑ และการวางแผนปรับปรุง 

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินจากนักศึกษา สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
ผู้ประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หัวหน้า
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือน ามาร่วมกันพิจารณาน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

Clinical Clerkship in Ruminant I 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) VSCL676 P P P P - P P P 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) VSCL676 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 ตรวจวินิจฉัย และรกัษา
โรคในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

    7.1 
7.2 

 

8.1 
8.2 

 

CLO2 ท าหัตถการพ้ืนฐานใน
สัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

 2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

     8.1 
8.2 

 

CLO3 ประเมินข้อมูลฟาร์ม และ
วางแผนจัดการด้านระบบ
สืบพันธุ์ได้ 

1.2  3.1    7.2  

CLO4 วางแผนเพิ่มผลผลิตใน
ฟาร์มได้ 

  3.1 
 

4.1 
 

  7.3 8.1 
8.2 

CLO5 วางแผนป้องกันการเกิด
โรคระบาดทั้งรายตัวและรายฝูง

  3.2 
 

  6.2 7.3 8.1 
8.2 
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๙ 
 

ได้ 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์ และศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือบริการสุขภาพ
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.1 จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี เพ่ือ
การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
2.2 บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
2.3 ท าหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตว
แพทย์ได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 
2.4 เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์ในกลุ่มสัตว์เพ่ือ
การบริโภคให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของ
ฟาร์ม เพื่อใช้วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของ
ฟาร์ม เพื่อใช้วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อคน
และสิ่งแวดล้อม 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของ
ฟาร์ม เพื่อใช้วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.2 ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คลินิกและภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบ
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของสัตว์ และชุมชน
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

7.1 ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์
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๑๐ 
 

PLOs SubPLOs 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 

7.2 ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
7.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และ
สวัสดิภาพสัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยรักษา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับการเป็นสัตวแพทย์ 
8.2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

 
 


