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    ๑  
 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร์สัตว์เล็ก ๑  
ภาษาอังกฤษ VSCL 670 Clinical Clerkship in Small Animal Medicine I   

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๐ – ๙ - ๓) (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)     
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๔.๑.๑  ผศ.ดร.สพ.ญ.น้้าผึ้ง สื่อมโนธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข   

โทรศัพท์ ๒๒๒๔ E-mail :   namphung.sue@mahidol.edu 
๔.๑.๒  ผศ.น.สพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท์ ๒๒๑๙  Email :  rungrote.osa@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        

  ๔.๒.๑ ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค้าดวง  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๒ ผศ.น.สพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๓ อ.ดร.สพ.ญ.รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๔ อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๕  อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๖ อ.สพ.ญ. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๗ ผศ.ดร.สพ.ญ.น้้าผึ้ง สื่อมโนธรรม   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๘ น.สพ. กฤติน ช่วยชู   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  ๔.๒.๙ อ.ดร.สพ.ญ. จีรวัฒน์ สุนทรสติ  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
  ๔.๒.๑๐ อาจารย์ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
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    ๒  
 

 

 ๔.๓ สัตวแพทย์ผู้ร่วมสอน 
 ๔.๓.๑ สัตวแพทย์ประจ้าโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร    
 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑-๒  /  ชั้นปีที่ ๖ 
๕.๒ จ้านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
     ๖.๑  สพวพ ๔๔๘ 
     ๖.๒  สพวค ๔๔๙   
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี    
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 

๑.๑ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย และรักษา ทั้งทางด้านอายุรกรรมและอายุรกรรมฉุกเฉินสัตว์เล็ก  
๑.๒ วางแผนการวินิจฉัย รักษา ป้องกัน และควบคุมโรคในสัตว์เล็กได้  
๑.๓ ท้าหัตถการที่จ้าเป็นทางอายุรศาสตร์สัตว์เล็กได้อย่างถูกต้อง  
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    ๓  
 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย และรักษา ทั้งทางด้านอายุรกรรมและอายุรกรรมฉุกเฉิน 

รวมทั้งสามารถวางแผนป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เล็กได้ และนักศึกษาสามารถท้าหัตถการที่จ้าเป็นทางอายุรศาสตร์
สัตว์เล็กได้อย่างถูกต้อง เช่น การเก็บเลือดเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเจาะช่องอก การเจาะช่องท้อง การ เก็บ
ปัสสาวะด้วยวิธีเจาะผ่านผนังช่องท้องและใช้ท่อสวนปัสสาวะ การเก็บตัวอย่างผิวหนัง เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาสามารถ
สื่อสาร ท้าความเข้าใจแก่เจ้าของสัตว์ในเรื่องแนวทางการวินิจฉัย การรักษา การพยากรณ์โรค การติดตามผลการรักษา และ
สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการเป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์เล็กที่ด ี 

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

๑.  CLO1  สามารถซักประวัติและตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  สามารถวางแผนการวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยโรคพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  สามารถท้าหัตถการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยโรคพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง    
๔.  CLO4 สามารถอธิบายกระบวนการวินิจฉัย รักษาและติดตามผลการรักษาโรคพื้นฐานให้แก่เจ้าของสัตว์ได้
อย่างถูกต้อง
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    ๔  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 ทักษะปฏิบัติด้านอายุรกรรมในสุนัขและแมว การตรวจร่างกาย วินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค การดูแลสัตว์ป่วยใน สัตว์
ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ เวชศาสตร์ป้องกัน และการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์     
 Clinical practices in small animal medicine, physical examination, diagnosis, treatment and preven-
tion, in-patient care, emergency and critical care, preventive medicine and client communication 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๐ ๑๓๕ ๔๕ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  สามารถซักประวัติและตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  สามารถวางแผนการวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยโรคพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  สามารถท้าหัตถการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยโรคพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง    
๔.  CLO4 สามารถอธิบายกระบวนการวินิจฉัย รักษาและติดตามผลการรักษาโรคพื้นฐานให้แก่เจ้าของสัตว์ได้
อย่างถูกต้อง 
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๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 
ฝึกปฏิบัติ/อาจารย์ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สอบปากเปล่า/สังเกต

พฤติกรรม 

CLO2 
มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม/น้าเสนอ/

ฝึกปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุ
คลและกลุ่ม/น้าเสนอ/สอบปากเปล่า/สังเกตพฤติกรรม 

CLO3 
สาธิต/ ฝึกปฏิบัต/ิอาจารย์ประพฤติตน

เป็นแบบอย่าง 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/สังเกตพฤติกรรม 

CLO4 
มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ม/น้าเสนอ/

ฝึกปฏิบัติ/อาจารย์ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุ
คลและกลุ่ม/น้าเสนอ/สอบปากเปล่า/สังเกตพฤติกรรม 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน   

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ้านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 
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 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน คณะผู้สอน 
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    ๗  
 

 

Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน/ 
น้าเสนอ
กรณีศึกษา 

 

คณะผู้สอน 

๒ Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 
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    ๘  
 

 

Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน/ 
น้าเสนอ
กรณีศึกษา 

 

คณะผู้สอน 
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    ๙  
 

 

Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

๓ Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
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   ๑๐  
 

 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 
Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 ๙ ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้สอน 

 Dermatology 
Cardiorespiratory 
Endocrinology 
Emergency and critical care 
Gastroenterology 
Hematology 
Infectious disease 
Immunology 
Neurology 

 ๙ น้าเสนอรายงาน
สัตว์ป่วย 

(Grand round) 

คณะผู้สอน 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
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   ๑๑  
 

 

Oncology 
Ophthalmology 
Urology and nephrology 

 รวม  ๑๓๕   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ๑ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์ 
  ๒ ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม 
  ๓ การสอบปากเปล่า 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO1 สามารถซักประวัติและตรวจ
ร่างกายสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

สอบปากเปล่า ๖ 

๑๖ สังเกตพฤติกรรม ๕ 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๕ 

CLO2 สามารถวางแผนการวินิจฉัยและ
รักษาสัตว์ป่วยโรคพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 

สอบปากเปล่า ๗ 

๓๗ 

สังเกตพฤติกรรม ๕ 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๕ 

ส่งงานตามก้าหนดเวลา ๕ 

รายงานเดี่ยว ๕ 

รายงานกลุ่ม ๕ 

น้าเสนอ ๕ 

CLO3 สามารถท้าหัตถการเบื้องต้นท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การวินิจฉัยและ
รักษาสัตว์ป่วยโรคพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรม ๕ 

๑๐ 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

๕ 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร์สัตว์เล็ก ๑                                                           คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๐                                                                                 ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๒  
 

 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 
CLO4 สามารถอธิบายกระบวนการ
วินิจฉัย รักษาและติดตามผลการรักษาโรค
พ้ืนฐานให้แก่เจ้าของสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 

สอบปากเปล่า ๗ 

๓๗ 

สังเกตพฤติกรรม ๕ 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๕ 

ส่งงานตามก้าหนดเวลา ๕ 

รายงานเดี่ยว ๕ 

รายงานกลุ่ม ๕ 

น้าเสนอ ๕ 

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   
นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่้ากว่า  ๔๗.๕๐  ส้าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่้ากว่า 
๔๕.๐๐  ส้าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่้ากว่า ๖๐.๐๐ 
นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่้ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน
ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น
สัญลักษณ์  I 
๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ
ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค้าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ้าเป็นต้องมี
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   ๑๓  
 

 

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้าเนินการ
ต่อไป 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
 ๑ Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 8th ed: W.B. Saunders: 
Philadephia; 2017. 
 ๒ Fox PR, Sisson D, Moise NS. Textbook of Canine and Feline Cardiology. 2th ed: W.B.Saunders: 
Philadephia; 1999. 

๓ Morgan RV. Handbook of small animal practice. 5th ed. Philadelphia W.B.Saunders; 2007. 
๔ McCurnin DM, Poffenbarger EM. Small Animal Physical Diagnosis and Clinical Procedures: WB 
Saunders: Philadelphia;1990. 

 ๕ Radostits OM, Mayhew IG, Houston DM. Veterinary Clinical Examination and Diagnosis 2nd ed: WB 
Saunders: Philadelphia; 2000.  
 ๖ Stein, BS. Physical examination of the cat. Vet Clin N Am Small Animal Practice. 11(3):469-480, 
1981.  
 ๗ Schaer, M. Diseases and Clinical Management 2nd ed, Ed. Robert Sherding, Churchill Livingstone: 
NY; 1994.  
 ๘ Bichard SJ, Sherding RG editors. Saunders manual of small animal practice. 3rd ed. Philadelphia: 
W.B.Saunders; 2005. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials):  
- 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- 
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   ๑๔  
 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก้าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

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

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

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

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส้าหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก้าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น้าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
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   ๑๕  
 

 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ้ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก้าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร์
สัตว์เล็ก ๑ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

สพวค ๖๗๐ P,M P  -  -  - P P P 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

สพวค ๖๗๐ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 สามารถซักประวัติและตรวจ
ร่างกายสัตว์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ ๒.๑     ๗.๑ ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO2 สามารถวางแผนการวินิจฉัย
และรักษาสัตว์ป่วยโรคพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง 

๑.๒     ๖.๑ 
๖.๒ 

 ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO3 สามารถท้าหัตถการเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การ
วินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยโรค
พ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๑ 
๒.๒ 

     ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO4 สามารถอธิบายกระบวนการ
วินิจฉัย รักษาและติดตาม
ผลการรักษาโรคพ้ืนฐานให้แก่
เจ้าของสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 

      ๗.๒ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 
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   ๑๖  
 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 

PLOs SubPLOs 
PLO๑ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
๑.๒  วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO๒ ท้าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 

๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 

PLO๖ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน้ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 

๖.๒ ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 

PLO๗ สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๑ ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องส้าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 

๗.๒ ท้ารายงานสัตว์ป่วย ใบสง่ต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 

๗.๓ ให้ค้าแนะน้าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO๘ ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเป็นสัตวแพทย์ 

๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
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   ๑๗  
 

 

 
ตารางเรียนวิชา สพวค ๖๗๐ คลินิกปฏิบัติเวชศาสตร์สัตว์เล็ก ๑ 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๖ ประจ าภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มท่ี วันที่ เวลา หัวข้อ ผู้สอน 

๑ ๑๓-๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
สรุปกรณีศึกษาประจ้าสัปดาห์ 

Grand round 

Staff 

๒ ๓-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
สรุปกรณีศึกษาประจ้าสัปดาห์ 

Grand round 

Staff 

๓ ๑๔ กันยายน - ๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
สรุปกรณีศึกษาประจ้าสัปดาห์ 

Grand round 

Staff 

๔ ๕-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
สรุปกรณีศึกษาประจ้าสัปดาห์ 

Grand round 

Staff 

๕ ๙-๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
สรุปกรณีศึกษาประจ้าสัปดาห์ 

Grand round 

Staff 

๖ ๒๕ มกราคม - ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
สรุปกรณีศึกษาประจ้าสัปดาห์ 

Grand round 

Staff 

๗ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓  

๘.๓๐-๑๘.๓๐ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
สรุปกรณีศึกษาประจ้าสัปดาห์ 

Grand round 

Staff 

Exit examination ๒๙ มีนาคม-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 


