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    ๑  
 

 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย สพวค ๖๗๑ คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ๑ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 671 Clinical Clerkship in Small Animal Surgery I 

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      ๓ (o-๙-๓)       
  (ทฤษฎี o ชม.   ปฏิบัติ ๙ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

๔.๑.๑ อ.ดร.สพ.ญ.ปณิธิ สุโข    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
                   โทรศัพท์ ๒๒๕๕      E-mail: panithi.suk@mahidol.edu 
       ๔.๑.๒ สพ.ญ.กนกวรรณ  สุวรรณกนิษฐ์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

         โทรศัพท์ ๒๒๑๓       E-mail: kanokwan.sut@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        

๔.๒.๑ ผศ.น.สพ. พิงพล จรูญรัตน์   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
         โทรศัพท์ ๒๒๑๐    E-mail: phingphol.cha@mahidol.ac.th 
๔.๒.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ. สุกัญญา มณีอินทร์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
         โทรศัพท์ ๒๒๑๐   E-mail: sukanya.man@mahidol.ac.th 
๔.๒.๓ อ.ดร.น.สพ. กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๒๒๑๐    E-mail: grisnarong.won@mahidol.ac.th 
๔.๒.๔ อ.ดร.สพ.ญ. รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๒๒๑๐   E-mail: ruangrat.bud@mahidol.ac.th 
๔.๒.๕ อ.ดร.สพ.ญ. นวรัตน์ ประไพวรรณ   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๒๒๑๓   E-mail: nawarus.pra@mahidol.ac.th 
๔.๒.๖ อ.น.สพ.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

               โทรศัพท์ ๒๒๑๐    E-mail: somsak.wat@mahidol.ac.th 
๔.๒.๗ อ.ดร.สพ.ญ ปณิธิ สโุข      ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
        โทรศัพท์ ๒๒๕๕    E-mail: panithi.suk@mahidol.edu 
๔.๒.๘ อ.สพ.ญ. กนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
        โทรศัพท์ ๒๒๑๓   E-mail: Kanokwan.suw@mahidol.edu 
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    ๒  

 

 

 ๔.๒.๙ อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
               โทรศัพท์ ๒๒๑๐                E-mail: yada.akk@mahidol.ac.th 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   1-2 / ชั้นปีที่ 6 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   สพวค ๔๕๐   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่ม ี  
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที ่๒๔ เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และสามารถ 

๑.๑ ตรวจวินิจฉัย ทำหัตถการที่จำเป็นและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทางศัลยกรรมได้ 
๑.๒ ติดตามและประเมินสภาพสัตว์ป่วยก่อนและขณะวางยาสลบสลบได้ 
๑.๓ เป็นผู้ช่วยผ่าตัดและผู้ผ่าตัดได้ 
๑.๔ ดูแลสัตว์หลังศัลยกรรมและติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการทำศัลยกรรมได ้

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
๒.๑.๑ ทำหัตถการที่จำเป็นและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทางศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

    ๒.๑.๒ ตรวจและประเมินสภาพสัตว์ป่วยก่อนและขณะวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
              ๒.๑.๓ ปฏิบัติการวางยาสลบสัตว์และระงับปวดเพ่ือศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

    ๒.๑.๔ วางแผนแก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๒.๑.๕ ปฏิบัติการช่วยผ่าตัดในการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๒.๑.๖ ปฏิบัติการผ่าตัดในการทำหัตถการทำหมันได้อย่างถูกต้อง 
๒.๑.๗ วางแผนการดูแลสัตว์หลังศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๒.๑.๘ อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
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    ๓  

 

 

๑. CLO 1 ทำหัตถการที่จำเป็นและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทางศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๒. CLO 2 ตรวจและประเมินสภาพสัตว์ป่วยก่อนและขณะวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๓. CLO 3 ปฏิบัติการวางยาสลบสัตว์และระงับปวดเพ่ือศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๔. CLO 4 วางแผนแก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๕. CLO 5 ปฏิบัติการช่วยผ่าตัดในการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๖. CLO 6 ปฏิบัติการผ่าตัดในการทำหัตถการทำหมันได้อย่างถูกต้อง 
๗. CLO 7 วางแผนการดูแลสัตว์หลังศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๘. CLO 8 อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนภายหลังจากการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) ทักษะปฏิบัติด้านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนในสุนัขและแมว การตรวจวินิจฉัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ การติดตาม
และประเมินสภาพสัตว์ป่วยก่อน ระหว่างและหลังจากวางยาสลบ การดูแลสัตว์และภาวะแทรกซ้อนจากศัลยกรรม และ
การสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ 

  
   (ภาษาอังกฤษ) Surgical practices in soft tissue of dogs and cats, diagnosis, surgical instruments, prean- 
    esthetic evaluation, anesthetic monitoring, post-operative care, complications and client communi 
    cation  

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 - 135 45 

  
๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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    ๔  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรอืทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO 1 ทำหัตถการที่จำเป็นและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทางศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๒. CLO 2 ตรวจและประเมินสภาพสัตว์ป่วยก่อนและขณะวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๓. CLO 3 ปฏิบัติการวางยาสลบสัตว์และระงับปวดเพ่ือศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๔. CLO 4 วางแผนแก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการวางยาสลบได้อย่างถูกต้อง 
๕. CLO 5 ปฏิบัติการช่วยผ่าตัดในการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๖. CLO 6 ปฏิบัติการผ่าตัดในการทำหัตถการทำหมันได้อย่างถูกต้อง 
๗. CLO 7 วางแผนการดูแลสัตว์หลังศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๘. CLO 8 อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนภายหลังจากการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ  

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม/ 

นำเสนอ/ สอบปากเปล่า/ สอบปฏิบัติ/ 
สังเกตพฤติกรรม 

 CLO2 
บรรยาย/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ/ มอบหมายงานเดี่ยว/ 

มอบหมายงานกลุ่ม/ ให้นำเสนอ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม/ 

นำเสนอ/ สอบปากเปล่า/ สอบปฏิบัติ/ 
สังเกตพฤติกรรม 

 CLO3 
บรรยาย/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ/ มอบหมายงานเดี่ยว/ 

มอบหมายงานกลุ่ม/ ให้นำเสนอ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม/ 

นำเสนอ/ สอบปากเปล่า/ สอบปฏิบัติ/ 
สังเกตพฤติกรรม 

CLO4 
บรรยาย/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ/ มอบหมายงานเดี่ยว/ 

มอบหมายงานกลุ่ม/ ให้นำเสนอ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม/ 

นำเสนอ/ สอบปากเปล่า/ สอบปฏิบัติ/ 
สังเกตพฤติกรรม 
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    ๕  

 

 

CLO5 
บรรยาย/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ/ มอบหมายงานเดี่ยว/ 

มอบหมายงานกลุ่ม/ ให้นำเสนอ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม/ 

นำเสนอ/ สอบปากเปล่า/ สอบปฏิบัติ/ 
สังเกตพฤติกรรม 

CLO6 
บรรยาย/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ/ มอบหมายงานเดี่ยว/ 

มอบหมายงานกลุ่ม/ ให้นำเสนอ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม/ 

นำเสนอ/ สอบปากเปล่า/ สอบปฏิบัติ/ 
สังเกตพฤติกรรม 

CLO7 
บรรยาย/ สาธิต/ ฝึกปฏิบัติ/ มอบหมายงานเดี่ยว/ 

มอบหมายงานกลุ่ม/ ให้นำเสนอ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ส่งงานตรงเวลา/ 
ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม/ 

นำเสนอ/ สอบปากเปล่า/ สอบปฏิบัติ/ 
สังเกตพฤติกรรม 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ 

Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 

 

Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 
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    ๖  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

 

Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน คณะผูส้อน 

 

Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน/ 
นำเสนอกรณีศึกษา 

คณะผูส้อน 

 

Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 

๒ 

Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 

 

Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 

 Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน คณะผูส้อน 
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    ๗  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
Ophthalmologic surgery, 

Dentistry 
 Anesthesia 

Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 

 Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

นำเสนอรายงานสัตว์ป่วย คณะผูส้อน 

๓ Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 

 Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 

 Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 

๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน คณะผูส้อน 

 Anesthesia 
Soft tissue surgery, 

 
๙ 

ฝึกปฏิบัติงาน 
 

คณะผูส้อน 
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    ๘  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 Anesthesia 
Soft tissue surgery, 
Orthopedic surgery, 

Ophthalmologic surgery, 
Dentistry 

 ๙ นำเสนอรายงานสัตว์ป่วย 
(Grand round) 

คณะผูส้อน 

 รวม  ๑๓๕   
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 ทำหัตถการที่จำเป็นและใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ทางศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๒๕ 

๑๗.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  ๕ 
สอบปากเปล่า ๒ 
สอบปฏิบัติ (OSCE) ๑๐ 
ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล ๐.๖๒๕ 

CLO2 ตรวจและประเมินสภาพ
สัตว์ป่วยก่อนและขณะวางยาสลบ
ได้อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๒๕ ๑๒.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  ๗.๗ 
สอบปากเปล่า ๓.๓ 
นำเสนอ/ผลงานกลุ่ม ๑ 
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    ๙  

 

 

ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล ๐.๖๒๕ 
CLO3 ปฏิบัติการวางยาสลบสัตว์
และระงับปวดเพ่ือศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๒๕ ๑๒.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  ๗.๗ 
สอบปากเปล่า ๓.๓ 
นำเสนอ/ผลงานกลุ่ม ๑ 
ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล ๐.๖๒๕ 

CLO4 วางแผนแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการวาง
ยาสลบได้อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๒๕ ๑๒.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  ๗.๗ 
สอบปากเปล่า ๓.๓ 
นำเสนอ/ผลงานกลุ่ม ๑ 
ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล ๐.๖๒๕ 

CLO5 ปฏิบัติการช่วยผ่าตัดในการ
ทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๒๕ ๗.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  ๕ 
สอบปากเปล่า ๒ 
ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล ๐.๖๒๕ 

CLO6 ปฏิบัติการผ่าตัดในการทำ
หัตถการทำหมันได้อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๒๕ ๗.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ๕ 
สอบปากเปล่า ๒ 
ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล ๐.๖๒๕ 

CLO7 วางแผนการดูแลสัตว์หลัง
ศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๒๕ ๑๓.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  ๕ 
สอบปากเปล่า ๒ 
นำเสนอ/ผลงานกลุ่ม ๖ 
ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล 0.625 

CLO8 อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการ
ทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๐.๖๒๕ ๑๓.๘๗๕ 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  ๐.๒๕ 
สอบปากเปล่า ๕ 
นำเสนอ/ผลงานกลุ่ม ๒ 
ส่งงานตรงเวลา/ผลงานรายบุคคล ๖ 

รวม   ๑๐๐ 
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   ๑๐  

 

 

  (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   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการ

ต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders, Philadel-
phia; 2003  

๒) Fossum TW, et al., Small Animal Surgery. 4threvised ed., St Louis, United States: Mosby; 2016 
๓) Tobias K and Johnson S., Veterinary Surgery: Small animal 1 and 2. 1st ed. W. B. Saunders, 

Philadelphia; 2011 
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   ๑๑  

 

 

๔)  Kurt A. Grimm et al., Veterinary Anesthesia and Analgesia: The Fifth Edition of Lumb and 
Jones. Wiley-Blackwell; 2015 

๕) Brinker, Piermattei, and flo’s. Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair 4th 
ed., W. B. Saunders, Philadelphia; 2006 

๖) Johnson K. Piermattei's Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and 
Cat 5th ed,. W. B. Saunders, Philadelphia; 2013 

๗) คู่มือการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานในสถานีศัลยกรรมสัตว์เล็ก โดยอาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรม
สัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 
- 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  - 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

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

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 
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   ๑๒  

 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา.คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร์
สัตว์เล็ก ๑ 

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

  (รหัสวิชา) สพวค 671 R, P P     P M 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   
(รหัสวิชา) สพวค 671 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 ทำหัตถการที่จำเป็นและ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทางศัลยกรรม
ได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๓      ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO2 ตรวจและประเมินสภาพ
สัตว์ป่วยก่อนและขณะวาง
ยาสลบได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.๓      ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO3 ปฏิบติัการวางยาสลบ
สัตวแ์ละระงบัปวดเพื่อ
ศลัยกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ๒.๓       

CLO4 วางแผนแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการวาง
ยาสลบได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ ๒.๒ 
๒.๓ 

    ๗.๒  

CLO5 ปฏิบัติการช่วยผ่าตัดใน
การทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ ๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๖ 

    ๗.๒ ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO6 ปฏิบัตกิารผ่าตัดในการทำ
หัตถการทำหมันได้อย่างถูกต้อง 

๑.๒ ๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 

 

    ๗.๒ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 

CLO7 วางแผนการดูแลสัตว์หลัง
ศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๒ 
๒.๖ 

    ๗.๒ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 

CLO8 อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการ
ทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๖     ๗.๒ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 
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   ๑๔  

 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และศาสตร์อ่ืนๆ 
เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
การซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรค
ได้อย่างถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการ
ปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
ทางสัตวแพทย์ 
 

 
 

PLO2 ทำหัตถการข้ันพ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สตัวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้
เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพื่อการวินิจฉัย
ได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองาน
ทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
๒.๓ทำหัตถการพื้นฐานทาง
ศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์
ไดอ้ย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ี
ทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือนำมาปรับ
ใช้ในงานสัตวแพทย์ได้ 
๖.๒ประยุกต์ความรู้ทางการสัตว
แพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ท่ี
ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่าง
เหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของสัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๒ ทำรายงานสัตว์ป่วย ใบสง่ต่อ
สัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม 
จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การเป็นสัตวแพทย์ 
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 



 

 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                             ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติศัลยศาสตร์                                                              คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพคว 671                                                                    ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

 

   ๑๕  

 

 

ตารางเรียนรายวิชา คลินิกปฏิบติัศลัยศาสตรส์ตัวเ์ลก็ 1 รหสัวิชา สพวค 671 
ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

จดัการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลสตัวป์ระศอุาทร มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

ล าดบัท่ี วนัท่ี เวลา หวัข้อ อาจารยผ์ู้สอน 
1. 13 - 31 กรกฎาคม 2563 8.30-16.30 น. 

 
กลุ่ม 1 ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 
และ สรุปกรณีศกึษาประจ าวนั 

คณะผูส้อน 

2. 31 กรกฎาคม 2563 8.30-16.30 น. นักศกึษาน าเสนอรายงานสตัวป่์วย คณะผูส้อน 
3. 3 - 20 สงิหาคม 2563 8.30-16.30 น. 

 
กลุ่ม 2 ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 
และ สรุปกรณีศกึษาประจ าวนั 

คณะผูส้อน 

4. 21 สงิหาคม 2563 8.30-16.30 น. นักศกึษาน าเสนอรายงานสตัวป่์วย คณะผูส้อน 
5. 24 สงิหาคม - 10 กนัยายน

2563 
8.30-16.30 น. 
 

กลุ่ม 3 ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 
และ สรุปกรณีศกึษาประจ าวนั 

คณะผูส้อน 

6. 11 กนัยายน 2563 8.30-16.30 น. นักศกึษาน าเสนอรายงานสตัวป่์วย คณะผูส้อน 
7. 9 - 26 พฤศจกิายน 2563 8.30-16.30 น. 

 
กลุ่ม 4 ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 
และ สรุปกรณีศกึษาประจ าวนั 

คณะผูส้อน 

8. 27 พฤศจกิายน 2563 8.30-16.30 น. นักศกึษาน าเสนอรายงานสตัวป่์วย คณะผูส้อน 
30 พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม 2563 นักศึกษาฝึกงาน VPH 

9. 4 - 21 มกราคม 2564 8.30-16.30 น. 
 

กลุ่ม 5 ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 
และ สรุปกรณีศกึษาประจ าวนั 

คณะผูส้อน 

10. 22 มกราคม 2564 8.30-16.30 น. นักศกึษาน าเสนอรายงานสตัวป่์วย คณะผูส้อน 
11. 25 มกราคม - 11 กุมภาพนัธ ์

2564 
8.30-16.30 น. 
 

กลุ่ม 6 ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 
และ สรุปกรณีศกึษาประจ าวนั 

คณะผูส้อน 

12. 12 กมุภาพนัธ ์2564 8.30-16.30 น. นักศกึษาน าเสนอรายงานสตัวป่์วย คณะผูส้อน 
13. 15 กมุภาพนัธ ์- 4 มนีาคม

2564 
8.30-16.30 น. 
 

กลุ่ม 7 ฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิก 
และ สรุปกรณีศกึษาประจ าวนั 

คณะผูส้อน 

14. 5 มนีาคม 2564 8.30-16.30 น. นักศกึษาน าเสนอรายงานสตัวป่์วย คณะผูส้อน 
15. 29 มนีาคม - 12 พฤษภาคม 

2564 
 

สอบ Exit Exam และ OSCE คณะผูส้อน 

 


