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๑ 
 

 
มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  คลินิกปฏิบัติม้า ๑ 
ภาษาอังกฤษ Clinical Clerkship in Equine I 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๐-๙-๓)       
  (ทฤษฎี 0 ชม.   ปฏิบัต ิ๙ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
๔.๑.๑ สพ .ญ.  ปาริชาติ    เทเสนา  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๔๔ ต่อ ๒๒๒๓ 
อีเมล์ :  parichart.tes@mahidol.ac.th 
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       ๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ๔.๒.๑ สพ .ญ.  ปาริชาติ    เทเสนา  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
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๒ 
 

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

๖.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑.  จุดมุ่งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Goals)   

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเลี้ยงม้า การตรวจร่างกายม้า การจับบังคับม้า และการจัดการ
สุขภาพม้าโดยรวม รวมถึงพัฒนาทักษะในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค หรือกลุ่มอาการผิดปกติต่างๆได้ 
รวมถึงสามารถท าหัตถการทางด้านอายุกรรม ศัลยกรรม และการวางยาม้าเบื้องต้น จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเลี้ยงม้า การป้องกันโรค การจัดการสุขภาพม้าโดยรวม ได้อย่างถูกต้อง  
๒.๑.๒ อธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก  แนวทางการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการ

ป้องกันโรคในม้าได้ 
๒.๑.๓ มีทักษะพ้ืนฐานในการจับบังคับม้า การตรวจร่างกายม้า และสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจร่างกาย รวมทั้ง

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ 
๒.๑.๔ มีทักษะในการท าหัตถการพ้ืนฐานทั้งทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง และน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ 
๒.๑.๕ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของการท างานภายในโรงพยาบาลสัตว์และการออกหน่วย 

รักษาสัตว์นอกสถานที่ 
 ๒.๑.๖ สามารถเลือกวิธีการตรวจวินิจฉัยและปฏิบัติตามเทคนิควิธีการตามขั้นตอน ทั้งในส่วนของการเก็บตัวอย่าง 
และการตรวจหาโรคต่างๆ ที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของสัตวแพทยสภา 
 ๒.๑.๗ มีคุณธรรม จริยธรม จรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ และปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในระหว่าง
การศึกษา 

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

๑.  CLO1 อธิบายการจัดการฟาร์มม้า การเลี้ยงม้า และสุขภาพม้าโดยรวมได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก แนวทางวินิจฉัย การเลือกใช้ยาเพ่ือการ
รักษา รวมถึงการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 แปลและวิเคราะห์ ผลการตรวจร่างกายม้ารวมทั้งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และน าไปเป็นแนวทาง
ในการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคได้ 
๔.  CLO4 จับบังคับม้าเพ่ือท าหัตถการพ้ืนฐานทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะต่างๆทางสัตวแพทย์เพ่ือน าไปช่วยเหลือม้า และท า
ประโยชน์ต่อม้าโดยยึดหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพสัตวแพทย์ 
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๓ 
 

 
หมวดที ่๓ 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.   สรุปสั้นๆ  เกี่ยวกับความรู้  และทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม / 

  ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     
เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    
๑.  CLO1 อธิบายระบบการจัดการฟาร์มม้า รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพม้าจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมได้
อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก แนวทางวินิจฉัย การเลือกใช้ยาเพ่ือการรักษา 
รวมถึงการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 ท าการจับบังคับ ตรวจร่างกายม้า แปลและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ และน าไปเป็นแนวทางในการ
วินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคได้  
๔.  CLO4 ท าหัตถการพ้ืนฐานทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ที่จ าเป็นในม้าได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 สามารถท างานกลุ่ม และสื่อสารกับผู้ควบคุมดูแลม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในข้อ ๑  

และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
  

 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/ น าเสนอ/ศึกษาดูงาน ท ารายงาน/น าเสนอ 
 CLO2 บรรยาย/ น าเสนอ/ศึกษาดูงาน ท ารายงาน/น าเสนอ 
 CLO3 บรรยาย/ น าเสนอ/ฝึกปฏิบัติ ท ารายงาน/น าเสนอ 

CLO4 บรรยาย/ น าเสนอ/ฝึกปฏิบัติ ท ารายงาน/น าเสนอ 

CLO5  ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติ ท ารายงาน/น าเสนอ 
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๔ 
 

หมวดที ่๔ 
ลักษณะและการด าเนินการ  

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) ทักษะปฏิบัติด้านเวชศาสตร์คลินิกม้า การตรวจร่างกาย วินิจฉัย รักษาและป้องกัน โรคทางอายุรกรรม 
วิทยาการสืบพันธุ์ ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์ การจัดการฟาร์ม การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับ
เจ้าของสัตว์ 
 (ภาษาอังกฤษ)  Clinical practice in equine, physical examination, diagnosis, treatment and prevention 
in medicine, theriogenology, surgery and orthopedics, farm management, case discussion and client 
communication  
 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑ ฝึกปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐาน การจับบังคับม้า รวมถึงการตรวจร่างกายม้าอย่างเป็นระบบในคลินิกม้า และ
ออกหน่วยรักษาม้านอกสถานที่ 
 ๒.๒ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยต่างๆ เช่น รังสีวินิจฉัย อัลตร้าซาวด์ และกล้องส่องตรวจ
อวัยวะภายใน เป็นต้น ในคลิกนิกม้าและออกหน่วยรักษาม้านอกสถานที่ 
 ๒.๓ เรียนรู้การให้ยาประเภทต่าง ๆ การรักษาทางด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม ในคลินิกม้า และออก
หน่วยรักษาม้านอกสถานที่ 
 ๒.๔ เรียนรู้งาน และปฏิบัติงานจริงตามท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ประจ าฟาร์มในระหว่างการฝึกงาน
นอกสถานที่ 
 ๒.๕ วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาม้าป่วยจากกรณีศึกษาในระหว่างการฝึกงานนอกสถานที่  
 ๒.๖ เรียนรู้ และฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระหว่างการฝึกงานนอกสถานที่ 
 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 
- สมุดบันทึกการฝึกงาน   
- รายงานผลการฝึกงาน 
-รายงานกรณีศึกษา/แนวทางแก้ปัญหาที่ได้พบระหว่างฝึกงาน 

ก่อนเริ่มการฝึกงานคลินิกปฏิบัติในรอบถัดไป 

- น าเสนอกรณีศึกษาด้วยวาจา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันแรกของอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนคลินิก
ปฏิบัติในรอบนั้นๆ 
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๕ 
 

๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
 ๔.๑  เข้าฟังการน าเสนอ   
 ๔.๒  ตรวจสมุดบันทึกการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน 
 ๔.๓  ติดต่อสอบถามกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงประจ าสถานที่ฝึกงาน 
 ๔.๔ การพูดคุยกับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน การสรุปกรณีศึกษาในแต่ละวันระหว่างการฝึกงาน 
 
๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝึกงาน  
  ๕.๑  ควบคุมและฝึกสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
  ๕.๒  ร่วมวางแผนในการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษา 
  ๕.๓ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม 
  ๕.๔ ท าการประเมินผลการฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางรายวิชาได้ก าหนดไว้ 
 
๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
  ๖.๑   จัดหาสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  ๖.๒ ประสานงานและร่วมวางแผนการฝึกงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
  ๖.๓ วางแผนในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อประเมินและให้ค าปรึกษาในการฝึกงาน 
  ๖.๔ ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  
      ๗.๑  มีการปฐมนิเทศก่อนฝึกภาคสนาม เพื่อแจ้งให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมที่จะท าการฝึกปฏิบัติงาน  
  ๗.๒ มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
  ๗.๓ แนะน าชี้แจงแผนการฝึกงาน พร้อมแจกสมุดบันทึกการฝึกงาน 
  ๗.๔  ซักซ้อมความเข้าใจถึงหลักการในการการท างานในคลินิกม้า และการฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม 
  ๗.๕  ก าหนดช่องทางการติดต่ออาจารย์ในกรณีต้องการค าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ เช่น แอปพลิเคชัน
ต่างๆ 
๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ   
  ๘.๑  รถรับส่ง 
  ๘.๒ ที่พักส าหรับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๓ อาหารส าหรับนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
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๖ 
 

หมวดที ่๕  การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 
 
๑.  การก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์   
      ๑.๑  เป็นฟาร์มม้าที่มีจ านวนประชากรม้ามากพอเพียงต่อการเรียนรู้  

๑.๒   สามารถสนับสนุนการฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตามจุดประสงค์ 
๑.๓ มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง 

 ๑.๔  มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแลการฝึกงานของนักศึกษา 
 ๑.๕ มีอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ต่างๆ และมีอุปกรณ์ป้องกัน เพ่ือความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาได้ 
๒.  การเตรียมนักศึกษา  

๒.๑   ชี้แจงแผนงานการฝึกปฏิบัติงานทั้งในคลินิกม้า และการฝึกภาคสนาม  
 ๒.๒   มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
 ๒.๓   ทดสอบ/ทบทวนความรู้ในหัวข้อที่จ าเป็นในการฝึกงาน ได้แก่ การทดสอบก่อนเรียน 
 ๒.๔ ทบทวนทักษะหัตถการพ้ืนฐานที่นักศึกษาต้องมีความรู้ ได้แก่ การสอดท่อจมูก การแทงเส้น การเจาะ
เลือด การเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อย่างถูกต้องตามหลักหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
 
๓.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์  

๓.๑  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานทั้งในคลินิกม้า และการฝึกภาคสนาม 
๓.๒ การจัดประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ 
๓.๓  ร่วมกันตรวจสอบ ประเมินผลงาน ทั้งแบบรายงาน และการปฏิบัติจริง ภายหลังการฝึกปฏิบัติ 

 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
 ๔.๑  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนระหว่างการฝึกงานให้แก่สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง
หรือผู้ควบคุมการฝึกงานรับทราบ 
 ๔.๒  ชี้แจงให้สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานของสถานประกอบการรับทราบหัวข้อและหลักเกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
 ๔.๓  บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๑ เลือกสถานประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ  และมีสถานที่ฝึกงานอยู่ในบริเวณท่ีการคมนาคมสะดวก และ
มีความปลอดภัยในการพักอาศัยระหว่างฝึกงาน 
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๗ 
 

 ๕.๒  จัดรถรับ-ส่งนักศึกษา ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานที่ฝึกงาน 
๕.๓  ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักกับผู้ดูแลของทางฟาร์มม้า 

 ๕.๔  ติดต่อนักศึกษาระหว่างฝึกงานผ่านทางช่องทางต่างๆ  และบอกช่องทางเพ่ือติดต่ออาจารย์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องการค าปรึกษา 
 ๕.๕ ติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานระหว่างการฝึกงาน 
 
 

หมวดที ่๖  การประเมินนักศึกษา 
  
๑.   หลักเกณฑ์การประเมิน 
 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล(ร้อยละ) 

๑. ประเมินจากความรู้ ๔๐% 
๑.๑ ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน) ๑๐ 
๑.๒ ประเมินจากการน าเสนอหัวข้อแบบกลุ่ม (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) ๑๐ 
๑.๓ ประเมินจากการสอบปากเปล่าโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (exit examination) ๑๐ 
๑.๔ ประเมินจากผลงานกลุ่มหัวข้อพิเศษ (เอกสาร / รายงาน) ๕ 
๑.๕ ประเมินจากถาม-ตอบความรู้ระหว่างการฝึกงาน ๓ 
๑.๖ ประเมินจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน ๒ 

๒. ประเมินจากทักษะทางวิชาชีพ ๕๐% 
๒.๑ ประเมินจากการท าหัตถการ ๑๕ 
๒.๒ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในการดูแลม้าป่วย ๑๕ 
๒.๓ ประเมินจากการแก้ปัญหาทางคลินิก ๑๐ 
๒.๔ ประเมินจากการบันทึกเวชระเบียน ๑๐ 

๓. ประเมินจากทักษะทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และทางอารมณ์ ๑๐% 
๓.๑ ประเมินจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔ 
๓.๒ ประเมินจากการวางตัวเหมาะสม ๓ 
๓.๓ ประเมินจากการสื่อสารกับเจ้าของม้า และเพ่ือนร่วมงาน ๓ 
รวม ๑๐๐ 
 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

๒.๑  ประเมินผลระหว่างการฝึกภาคสนาม 
๒.๒  ประเมินหลังสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม 
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๘ 
 

๒.๓  ประเมินจากรายงานกรณีศึกษา/รายงาน 
๒.๔  การสอบปากเปล่าโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล
(ร้อยละ) 

ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๖๐ 
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๖๐ 
ประเมินจากพฤตกิรรม และทัศนคติต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ ๑๐ 
 
๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
        

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล
(ร้อยละ) 

ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ๖๐ 
ประเมินจากผลงานรายบุคคล (รายงาน/น าเสนอ) ๑๐ 
ประเมินจากผลงานกลุ่ม  (การมีส่วนร่วมในเนื้องาน/รายงาน) ๕ 
ประเมินจากการน าเสนอ (การมีส่วนร่วมในเนื้องาน/รายงาน/การน าเสนอ) ๑๐ 
ประเมินจากพฤติกรรม และทัศนคติต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ ๑๐ 
ประเมินจากการท าข้อสอบ ก่อนและหลังเรียน ๒ 
 
๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

๕.๑  การประชุมอาจารย์ภายในรายวิชา 
๕.๒  การประชุมอาจารย์ภายในภาควิชา 
๕.๓  การประชุมหารือ การเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม 

๖.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการเรียน 

สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะ

เสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะ

เสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
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๙ 
 

หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้  
  ๑.๑   นักศึกษา  

    ให้นักศึกษาประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม ในหัวข้อ ความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะ หัตถการที่ได้รับ ความเชี่ยวชาญของพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกภาคสนาม มีอาจารย์ติ ดตามและให้ค าปรึกษาตลอด
ระยะเวลาการฝึกภาคสนาม  ความชัดเจน ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล ความเหมาะสมของสถานที่ฝึก
ภาคสนาม และความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ฝึกภาคสนาม 

 ๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
   ๑) ประเมินผ่านแบบประเมินในสมุดบันทึกการฝึกภาคสนาม 
 ๒) สอบถามด้วยวาจาหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกภาคสนาม 

๑.๓  อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
 ๑) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนามของรายวิชานี้
หรือไม่ 
 ๒) ประเมินการฝึกภาคสนามเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ฝึก และคุณภาพของการดูแลการฝึกภาคสนามที่
นักศึกษาได้รับระหว่างการฝึกภาคสนาม 
 ๑.๔  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

  ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการฝึกภาคสนาม โดยการสอบถามจากผู้ใช้
บัณฑิตและบัณฑิต 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินในข้อ ๑ และการวางแผนปรับปรุง 

ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินจากนักศึกษา สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
ผู้ประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือน ามาร่วมกันพิจารณาน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 
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๑๐ 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติม้า ๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา)  สพวค ๖๗๓ R P  P   R P 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๓ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายระบบการจัดการ
ฟาร์มม้า รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน
ต่อสุขภาพม้าจากการจัดการที่ไม่
เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 

1.1, 
1.2 

  4.3   7.1,7.3  

CLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไก
การเกิดโรค อาการทางคลินิก 
แนวทางวินิจฉัย การเลือกใช้ยาเพื่อ
การรักษา รวมถึงการป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง 

1.1, 
1.2 

2.2       

CLO3 ท าการจับบังคับ ตรวจ
ร่างกายม้า แปลและวิเคราะห์ผล
ทางห้องปฏิบัติการ และน าไปเป็น
แนวทางในการวินิจฉัย การรักษา 
และการป้องกันโรคได้ 

1.1,1.2 2.1, 
2.2 

      

CLO4 ท าหัตถการพ้ืนฐานทางอายุ
รกรรม ศัลยกรรม ที่จ าเป็นในม้าได้
อย่างถูกต้อง 

1.1 2.1, 
2.3 

    7.1, 
7.2,7.3 

 

CLO5 สามารถท างานกลุ่ม และ
สื่อสารกับผู้ควบคุมดูแลม้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      7.1, 
7.2, 
7.3 
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๑๑ 
 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 อธิบายระบบการจัดการ
ฟาร์มม้า รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน
ต่อสุขภาพม้าจากการจัดการที่ไม่
เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 

1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 อธิบายสาเหตุของโรค กลไก
การเกิดโรค อาการทางคลินิก 
แนวทางวินิจฉัย การเลือกใช้ยาเพ่ือ
การรักษา รวมถึงการป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรค
ได้อย่างถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO3 ท าการจับบังคับ ตรวจ
ร่างกายม้า แปลและวิเคราะห์ผล
ทางห้องปฏิบัติการ และน าไปเป็น
แนวทางในการวินิจฉัย การรักษา 
และการป้องกันโรคได้ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรค
ได้อย่างถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
2.2            บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 

PLO4 ท าหัตถการพื้นฐานทางอายุ
รกรรม ศัลยกรรม ที่จ าเป็นในม้าได้
อย่างถูกต้อง 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ 
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรค
ได้อย่างถูกต้อง 
2.1 จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ 
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
2.3           ท าหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตว
แพทย์ได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO5 สามารถท างานกลุ่ม และ
สื่อสารกับผู้ควบคุมดูแลม้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1        ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทาง
สุขภาพสัตว์ 
7.2        ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
7.3        ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิ
ภาพสัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 
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๑๒ 
 

ตารางเรียนรายวิชาคลินิกปฏิบัติม้า 
ส าหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   ชั้นปีที่ 6  

ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2563 
 

สัปดาห ์ สถานที ่ หัวข้อ ผู้สอน 
1. - โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ ป ร ะ ศุ อ า ท ร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
- ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
- โรงเรียนสอนขี่ม้านานาชาติ ฮอร์สชู 
พอยท์ (HSP)  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หรือ  
- VS Sport Club อ . บ า ง บ่ อ  จ .
สมุทรปราการ 
ล าดับกลุ่มที่ 1-7 

การท ารูปพรรณม้า การตรวจร่างกายและ
การจัดการดูแลสุขภาพม้า เบื้องต้น การ
จัดการฟาร์มม้า การจัดการดูแลสุขภาพ
ม้า  การควบคุมและจับบังคับม้า  การ
ตรวจวินิ จฉัย  รักษาโรคม้ า ทางด้าน
อายุรศาสตร์  

สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา (PT) 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยูร (NN) 
 

2. - VS Sport Club อ . บ า ง บ่ อ  จ .
สมุทรปราการ 
ล าดับกลุ่มที่ 1-7 

การจัดการฟาร์มม้า การจดัการดแูล
สุขภาพม้า  การควบคุมและจับบังคับม้า  
การตรวจร่างกายมา้เบื้องต้น การตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรคม้า ทางด้าน
อายุรศาสตร์ และศลัยศาสตร ์

สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา (PT) 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยูร (NN) 
สัตวแพทย์ประจ าฟาร์ม 

3. - โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ ป ร ะ ศุ อ า ท ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
ล าดับกลุ่มที่ 1-7 

สรุปการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านสัตว
แพทย์ และเครื่องมือทางการสัตว์แพทย์ 
ก ารตรวจวินิ จฉั ย และรั กษ าโรคม้ า 
ทางด้านอายุรศาสตร์ และสูติศาสตร์ 
รายงานปัญหาพิเศษ รายงานรายบุคคล 
และ รายงานรายกลุ่ม 

สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา (PT) 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยูร (NN) 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รหัสวิชา สพวค ๖๗๓                                                                             ภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๑๓ 
 

ตารางการฝึกงานแบบละเอียด 
 
กลุ่มที ่ วันที ่ การปฏิบัติงาน สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 

1 จ. 24 ส.ค.63 การแจกแจงภาระงาน   
การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test)  
การตรวจร่างกายมา้ (Physical examination) เพื่อการ
วินิจฉัยโรค และการเขียนบันทึกมา้ป่วย (OPD Card) 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

อ. 25 ส.ค.63 หลักการท ารูปพรรณมา้ ปฏิบัติการเขียนบันทึกรูปพรรณม้า  
(Horse passport) การจับบังคับและการเข้าหามา้ที่ถูกต้อง 
(Horse restraint)  

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  

พ. 26 ส.ค.63 การตรวจวินจิฉัย และรักษาโรคมา้ทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

พฤ. 27 ส.ค.63 การเจาะเลือดและฉีดยาในมา้ การถ่ายพยาธิโดยการสอดท่อจมูก 
การใช้เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ม้า ทางด้านอายุรศาสตร ์

ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
 

ศ. 28 ส.ค.63 
ถึง 

ศ. 4 ก.ย.63 
 

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การดูแลม้าเบื้องต้น การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคม้าทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

VS Sport Club อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
สัตวแพทย์ประจ าฟารม์ 

ส. 5 ก.ย.63 
อา 6 ก.ย.63 

การดูแลม้าเบื้องต้น, การกราดแปรงขน, การรักษาผิวหนังเบื้องต้น  คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ม.มหิดล 

จ. 7 ก.ย.63  
ถึง 

พฤ 10 ก.ย.63  

การทดสอบหลังการเรียน (Post-test) สรุปการฝึกงาน การใช้
เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม้า 
ทางด้าอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ และศัลยศาสตร์  
รายงานปัญหาพเิศษ รายงานรายบุคคล และ รายงานรายกลุม่ 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ 11 ก.ย.63  Grand Round คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

2 จ. 14 ก.ย.63 การแจกแจงภาระงาน   
การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test)  
การตรวจร่างกายมา้ (Physical examination) เพื่อการ
วินิจฉัยโรค และการเขียนบันทึกมา้ป่วย (OPD Card) 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

อ. 15 ก.ย.63 หลักการท ารูปพรรณมา้ ปฏิบัติการเขียนบันทึกรูปพรรณม้า  
(Horse passport) การจับบังคับและการเข้าหามา้ที่ถูกต้อง  

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติม้า ๑                                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๓                                                                             ภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๑๔ 
 

กลุ่มที ่ วันที ่ การปฏิบัติงาน สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
(Horse restraint)  

พ. 16 ก.ย.63 การตรวจวินจิฉัย และรักษาโรคมา้ทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์
Dental examination lab 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

พฤ. 17 ก.ย.63 การเจาะเลือดและฉีดยาในมา้ การถ่ายพยาธิโดยการสอดท่อจมูก 
การใช้เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ม้า ทางด้านอายุรศาสตร ์

ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู 

ศ. 18 ก.ย.63 
ถึง 

ศ. 25 ก.ย.63 
 

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การดูแลม้าเบื้องต้น การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคม้าทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

VS Sport Club อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
สัตวแพทย์ประจ าฟารม์ 

ส. 26 ก.ย.63 
อา 27 ก.ย.63 

การดูแลม้าเบื้องต้น, การกราดแปรงขน, การรักษาผิวหนังเบื้องต้น  คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ม.มหิดล 

จ. 28 ก.ย.63  
ถึง 

พฤ 1 ต.ค.63  

การทดสอบหลังการเรียน (Post-test) สรุปการฝึกงาน การใช้
เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม้า 
ทางด้าอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ และศัลยศาสตร์  
รายงานปัญหาพเิศษ รายงานรายบุคคล และ รายงานรายกลุม่ 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ. 2 ต.ค.63  Grand Round คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

3 จ. 5 ต.ค.63 การแจกแจงภาระงาน   
การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test)  
การตรวจร่างกายมา้ (Physical examination) เพื่อการ
วินิจฉัยโรค และการเขียนบันทึกมา้ป่วย (OPD Card) 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

อ. 6 ต.ค.63 หลักการท ารูปพรรณมา้ ปฏิบัติการเขียนบันทึกรูปพรรณม้า  
(Horse passport) การจับบังคับและการเข้าหามา้ที่ถูกต้อง 
(Horse restraint)  

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
 

พ. 7 ต.ค.63 การตรวจวินจิฉัย และรักษาโรคมา้ทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์
Lameness examination lab 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

พฤ. 8 ต.ค.63 การเจาะเลือดและฉีดยาในมา้ การถ่ายพยาธิโดยการสอดท่อจมูก 
การใช้เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ม้า ทางด้านอายุรศาสตร ์

ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู 



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติม้า ๑                                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๓                                                                             ภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๑๕ 
 

กลุ่มที ่ วันที ่ การปฏิบัติงาน สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
ศ. 9 ต.ค. 63 

ถึง 
ศ. 16 ต.ค.63 
 

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การดูแลม้าเบื้องต้น การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคม้าทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

VS Sport Club อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
สัตวแพทย์ประจ าฟารม์ 

ส. 17 ต.ค.63 
อา 18 ต.ค.63 

การดูแลม้าเบื้องต้น, การกราดแปรงขน, การรักษาผิวหนังเบื้องต้น  คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ม.มหิดล 

จ. 19 ต.ค.63  
ถึง 

พ. 21 ต.ค.63  

การทดสอบหลังการเรียน (Post-test) สรุปการฝึกงาน การใช้
เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม้า 
ทางด้าอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ และศัลยศาสตร์  
รายงานปัญหาพเิศษ รายงานรายบุคคล และ รายงานรายกลุม่ 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

พฤ. 22 ต.ค.63  Grand Round คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

4 จ. 9 พ.ย.63 การแจกแจงภาระงาน   
การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test)  
การตรวจร่างกายมา้ (Physical examination) เพื่อการ
วินิจฉัยโรค และการเขียนบันทึกมา้ป่วย (OPD Card) 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

อ. 10 พ.ย.63 หลักการท ารูปพรรณมา้ ปฏิบัติการเขียนบันทึกรูปพรรณม้า  
(Horse passport) การจับบังคับและการเข้าหามา้ที่ถูกต้อง 
(Horse restraint)  

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
 

พ. 11 พ.ย.63 การตรวจวินจิฉัย และรักษาโรคมา้ทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์
 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

พฤ. 12 พ.ย.63 การเจาะเลือดและฉีดยาในมา้ การถ่ายพยาธิโดยการสอดท่อจมูก 
การใช้เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ม้า ทางด้านอายุรศาสตร ์

ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู 

ศ. 13 พ.ย.63 
ถึง 

ศ. 20 พ.ย.63 
 

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การดูแลม้าเบื้องต้น การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคม้าทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

VS Sport Club อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
สัตวแพทย์ประจ าฟารม์ 

ส. 21 พ.ย.63 
อา 22 พ.ย.63 

การดูแลม้าเบื้องต้น, การกราดแปรงขน, การรักษาผิวหนังเบื้องต้น  คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ม.มหิดล 
 



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติม้า ๑                                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๓                                                                             ภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๑๖ 
 

กลุ่มที ่ วันที ่ การปฏิบัติงาน สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
จ. 23 พ.ย.63  

ถึง 
พฤ. 26 พ.ย.63  

การทดสอบหลังการเรียน (Post-test) สรุปการฝึกงาน การใช้
เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม้า 
ทางด้าอายุรศาสตร์  
สูติศาสตร์ และศลัยศาสตร์  
รายงานปัญหาพเิศษ รายงานรายบุคคล และ รายงานรายกลุม่ 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ. 27 พ.ย.63  Grand Round คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

5 จ. 4 ม.ค. 64 การแจกแจงภาระงาน   
การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test)  
การตรวจร่างกายมา้ (Physical examination) เพื่อการ
วินิจฉัยโรค และการเขียนบันทึกมา้ป่วย (OPD Card) 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

อ. 5 ม.ค. 64 หลักการท ารูปพรรณมา้ ปฏิบัติการเขียนบันทึกรูปพรรณม้า  
(Horse passport) การจับบังคับและการเข้าหามา้ที่ถูกต้อง 
(Horse restraint)  

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
 

พ. 6 ม.ค. 64 การตรวจวินจิฉัย และรักษาโรคมา้ทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์
 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

พฤ. 7 ม.ค. 64 การเจาะเลือดและฉีดยาในมา้ การถ่ายพยาธิโดยการสอดท่อจมูก 
การใช้เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ม้า ทางด้านอายุรศาสตร ์

ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู 

ศ. 8 ม.ค. 64 
ถึง 

ศ. 15 ม.ค. 64 
 

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การดูแลม้าเบื้องต้น การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคม้าทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

VS Sport Club อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
สัตวแพทย์ประจ าฟารม์ 

ส. 16 ม.ค. 64
อา 17 ม.ค. 64 

การดูแลม้าเบื้องต้น, การกราดแปรงขน, การรักษาผิวหนังเบื้องต้น  คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ม.มหิดล 

จ. 18 ม.ค. 64 
ถึง 

พฤ. 21 ม.ค. 64 

การทดสอบหลังการเรียน (Post-test) สรุปการฝึกงาน การใช้
เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม้า 
ทางด้าอายุรศาสตร์  
สูติศาสตร์ และศลัยศาสตร์  
รายงานปัญหาพเิศษ รายงานรายบุคคล และ รายงานรายกลุม่ 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ. 22 ม.ค. 64 Grand Round คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติม้า ๑                                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๓                                                                             ภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๑๗ 
 

กลุ่มที ่ วันที ่ การปฏิบัติงาน สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
6 จ. 25 ม.ค. 64 การแจกแจงภาระงาน   

การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test)  
การตรวจร่างกายมา้ (Physical examination) เพื่อการ
วินิจฉัยโรค และการเขียนบันทึกมา้ป่วย (OPD Card) 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

อ. 26 ม.ค. 64 หลักการท ารูปพรรณมา้ ปฏิบัติการเขียนบันทึกรูปพรรณม้า  
(Horse passport) การจับบังคับและการเข้าหามา้ที่ถูกต้อง 
(Horse restraint)  

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
 

พ. 27 ม.ค. 64 การตรวจวินจิฉัย และรักษาโรคมา้ทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์
 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

พฤ. 28 ม.ค. 64 การเจาะเลือดและฉีดยาในมา้ การถ่ายพยาธิโดยการสอดท่อจมูก 
การใช้เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ม้า ทางด้านอายุรศาสตร ์

ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู 

ศ. 29 ม.ค. 64 
ถึง 

ศ. 5 ก.พ. 64 
 

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การดูแลม้าเบื้องต้น การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคม้าทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

VS Sport Club อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
สัตวแพทย์ประจ าฟารม์ 

ส. 6 ก.พ. 64 
อา 7 ก.พ. 64 

การดูแลม้าเบื้องต้น, การกราดแปรงขน, การรักษาผิวหนังเบื้องต้น  คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ม.มหิดล 

จ. 8 ก.พ. 64 
ถึง 

พฤ. 11 ก.พ. 64 
 

การทดสอบหลังการเรียน (Post-test) สรุปการฝึกงาน การใช้
เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม้า 
ทางด้าอายุรศาสตร์  
สูติศาสตร์ และศลัยศาสตร์  
รายงานปัญหาพเิศษ รายงานรายบุคคล และ รายงานรายกลุม่ 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ. 12 ก.พ. 64 
 

Grand Round คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

7 จ. 15 ก.พ. 64 การแจกแจงภาระงาน   
การทดสอบก่อนการเรยีน (Pre-test)  
การตรวจร่างกายมา้ (Physical examination) เพื่อการ
วินิจฉัยโรค และการเขียนบันทึกมา้ป่วย (OPD Card) 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

อ. 16 ก.พ. 64 หลักการท ารูปพรรณมา้ ปฏิบัติการเขียนบันทึกรูปพรรณม้า  
(Horse passport) การจับบังคับและการเข้าหามา้ที่ถูกต้อง 
(Horse restraint)  

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
 



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                                ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติม้า ๑                                                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๓                                                                             ภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๑๘ 
 

กลุ่มที ่ วันที ่ การปฏิบัติงาน สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
พ. 17 ก.พ. 64 การตรวจวินจิฉัย และรักษาโรคมา้ทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน

ศัลยศาสตร ์
 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร  
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  

พฤ. 18 ก.พ. 64 การเจาะเลือดและฉีดยาในมา้ การถ่ายพยาธิโดยการสอดท่อจมูก 
การใช้เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
ม้า ทางด้านอายุรศาสตร ์

ค่ายทองฑีฆายุ  จ.นครปฐม 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู 

ศ. 19 ก.พ. 64 
ถึง 

ศ. 26 ก.พ. 64 
 

การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การดูแลม้าเบื้องต้น การ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคม้าทางด้านอายุรศาสตร์ และด้าน
ศัลยศาสตร ์

VS Sport Club อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ 
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
สัตวแพทย์ประจ าฟารม์ 

ส. 27 ก.พ. 64 
อา 28 ก.พ. 64 

การดูแลม้าเบื้องต้น, การกราดแปรงขน, การรักษาผิวหนังเบื้องต้น  คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
 ม.มหิดล 

จ. 1 มี.ค. 64 
ถึง 

พฤ. 4 มี.ค. 64 
 

การทดสอบหลังการเรียน (Post-test) สรุปการฝึกงาน การใช้
เครื่องมือทางการสตัวแพทย์ในตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคม้า 
ทางด้าอายุรศาสตร์  
สูติศาสตร์ และศลัยศาสตร์  
รายงานปัญหาพเิศษ รายงานรายบุคคล และ รายงานรายกลุม่ 

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 
สพ.ญ. ปาริชาติ   เทเสนา  
น.สพ.ณัฐวุฒิ  นุชประยรู  
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ. 5 มี.ค. 64 
 

Grand Round คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

 

หมายเหตุ ทัง้นีอ้าจมีการเปลีย่นแปรงเกิดขึน้ได้ ขึน้อยูก่บัการมีม้าป่วยทีค่ณะฯ หรือมีกรณีฉกุเฉินเกิดขึน้ จะท าการแจ้งให้ทราบ

เป็นกรณีๆไป  

 
 

 


