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มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

หมวดที ่๑  
ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย สพวค ๖๗๗  คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 677  Clinical Clerkship in Swine I 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๐ - ๙ - ๓)       
  (ทฤษฎี - 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.กัมพล แก้วเกษ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
             โทรศัพท์ ๑๕๒๖     E-mail: kampon.kae@mahidol.edu   
             ๔.๑.๒ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
             โทรศัพท์ ๒๒๒๙     E-mail: panida.chn@mahidol.edu  
 
      ๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     
 ๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

       โทรศัพท์ ๑๕๒๖     E-mail: kampon.kae@mahidol.edu   
๔.๒.๒ ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท์ ๑๕๑๐    E-mail: dusit.lao@mahidol.edu  
๔.๒.๓ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท์ ๒๒๒๙     E-mail: panida.chn@mahidol.edu  

       ๔.๒.๔ อ.สพ.ญ.สิริพร ตัณฑเวส   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท์ ๒๒๒๘    E-mail: siriporn.tan@mahidol.edu 
         

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร  
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑-๒ /  ชั้นปีที่ ๖ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ  ๕๐ คน 
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๒ 
 

 
๖.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒  
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑.  จุดมุ่งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Goals)   

จัดประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือให้นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้ฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการผลิตสุกร อายุรกรรม ศัลยกรรมและสูติกรรมของสุกร ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการไดอ้ย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

๑. สามารถท าการวินิจฉัยโรคทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรมของสุกรได้อย่างถูกต้อง  
๒. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มจากข้อมูลทั่วไปและข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มได้

อย่างถูกต้อง 
๓. สามารถวางแผนการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นของฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดย

ค านึงถึงหลักวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  ท าการวินิจฉัยโรคทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรมของสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  ประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกรตามมาตรฐานฟาร์มได้อย่างถูกต้อง    
๔.  CLO4  วางแผนการรักษา ควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์มสุกรระดับฝูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๕.  CLO5  วางแผนการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
หมวดที ่๓ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.   สรุปสั้นๆ  เกี่ยวกับความรู้  และทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม / 

  ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     
เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    

๑.  CLO1  ท าการวินิจฉัยโรคทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรมของสุกรได้อย่างถูกต้อง 
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๓ 
 

๒.  CLO2  วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  ประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกรตามมาตรฐานฟาร์มได้อย่างถูกต้อง    
๔.  CLO4  วางแผนการรักษา ควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์มสุกรระดับฝูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๕.  CLO5  วางแผนการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในข้อ ๑  

และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
 

 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
ฝึกปฏิบัติ / มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ่ม / ให้น าเสนอ 

สอบปฏิบัติ/ สอบปากเปล่า/ ผลงานรายบุคคล/ 
ผลงานกลุ่ม / ส่งงานตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน / สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน/  น าเสนองาน 

 CLO2 
มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ่ม / ให้น าเสนอ 

สอบปากเปล่า/ ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม / 
ส่งงานตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้นเรียน / สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน/  น าเสนองาน 

 CLO3 
มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ่ม / ให้น าเสนอ 

สอบปากเปล่า/ ผลงานรายบุคคล/ ผลงานกลุ่ม / 
ส่งงานตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้นเรียน / สังเกต

พฤติกรรมผู้เรียน/  น าเสนองาน 

 CLO4 
ฝึกปฏิบัติ / มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ่ม / ให้น าเสนอ 

สอบปฏิบัติ/ สอบปากเปล่า/ ผลงานรายบุคคล/ 
ผลงานกลุ่ม / ส่งงานตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน / สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน/  น าเสนองาน 

 CLO5 
ฝึกปฏิบัติ / มอบหมายงานรายบุคคล/  

มอบหมายงานกลุ่ม / ให้น าเสนอ 

สอบปฏิบัติ/ สอบปากเปล่า/ ผลงานรายบุคคล/ 
ผลงานกลุ่ม / ส่งงานตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน / สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน/  น าเสนองาน 

 
หมวดที ่๔ 

ลักษณะและการด าเนินการ  
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์สุกร การจัดการสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การจัดการด้านการผลิต การวินิจฉัยและการ

รักษา การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ การจัดการฟาร์ม การประเมินผลทางเศรษฐกิจ การป้องกันและการ
ควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญ 
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 Clinical practices in swine, herd health monitoring program; diseases surveillance, production 
management, diagnosis and treatment; the evaluation of reproductive performances, farm manage-
ment, economic issues, diseases prevention and the control program 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 ๒.๒  ฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในสมุดบันทึกการฝึกงาน 
 ๒.๔  วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิต ปัญหาโรค หรือกรณีศึกษาที่ได้พบในระหว่างฝึกงาน  
 ๒.๕  สื่อสารและฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

   รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 
- สมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน   
- รายงาน/คลิปวิดีโอการจัดฟาร์มสุกรที่นักศึกษาได้ฝึกงาน 
- รายงานกรณีศึกษา/แนวทางแก้ปัญหาที่ได้พบระหว่างฝึกงาน 
- น าเสนอกรณีศึกษาด้วยวาจา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติทางคลินิก 

 
๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
       ๔.๑ เข้าฟังการน าเสนอ   
 ๔.๒ ตรวจสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงานและรายงาน/คลิปวิดีโอการจัดฟาร์มสุกรที่นักศึกษาได้ฝึกงาน 
 ๔.๓ การเยี่ยมนักศึกษา พูดคุยและสอบถามทางโทรศัพท์/ไลน์ ระหว่างการฝึกงาน 
 ๔.๔ ติดต่อสอบถามกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงประจ าสถานที่ฝึกงาน 
๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝึกงาน  
  ๕.๑ วางแผนกิจกรรมส าหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา  
  ๕.๒ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม 
  ๕.๓ ร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ทางรายวิชาได้ก าหนดไว้ 
๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
  ๖.๑  ประสานงานและร่วมวางแผนการฝึกงานกับสัตวแพทย์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
  ๖.๒  วางแผนออกนิเทศก์นักศึกษาเพ่ือประเมินและให้ค าปรึกษาในการฝึกงาน 
  ๖.๓  ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา  
      ๗.๑ แนะน าชี้แจงแผนการฝึกงาน พร้อมแจกสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน 
  ๗.๒ มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
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๕ 
 

  ๗.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ในกรณีต้องการค าปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ 
๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ   
  ๘.๑ ที่พักส าหรับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๒ อาหารส าหรับนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
 

หมวดที ่๕   
การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 

 
๑.  การก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์   
      ๑.๑  เป็นสถานประกอบการธุรกิจการเลี้ยงสุกรครบวงจร หรือเป็นฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ 

๑.๒  มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง 
 ๑.๓  มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแลการฝึกงานของนักศึกษา 
๒.  การเตรียมนักศึกษา  

๒.๑  ชี้แจงแผนงานการฝึกงาน และแนะน าข้อปฏิบัติทั้งท่ีควรท าและไม่ควรท าให้นักศึกษารับทราบ 
 ๒.๒  มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
 ๒.๓  ทดสอบ/ทบทวนความรู้ในหัวข้อที่จ าเป็นในการฝึกงาน ได้แก่ การจัดการฟาร์มในหน่วยการผลิตต่างๆ การ
จัดการน้ าและอาหาร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและป้องกันโรคท่ีส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน การ
วางแผนป้องกันโรคหรือโปรแกรมวัคซีนของฟาร์ม เป็นต้น 
 ๒.๔ ทดสอบ/ทบทวนทักษะที่นักศึกษาต้องมี ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การชันสูตร
ซากสุกรและการุณฆาตอย่างถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตของฟาร์มสุกร 
๓.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์  

ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ
เน้น แนวทางการฝึกงาน  รวมถึงแนวทางการประเมินผล 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
 ๔.๑  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนระหว่างการฝึกงานให้แก่สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้
ควบคุมการฝึกงานรับทราบ 
 ๔.๒ ชี้แจงให้สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานของสถานประกอบการรับทราบหัวข้อและหลักเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
 ๔.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
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๖ 
 

๕. การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๑ เลือกสถานประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ  และมีสถานที่ฝึกงานอยู่ในบริเวณท่ีการคมนาคมสะดวก และมี
ความปลอดภัยในการพักอาศัยระหว่างฝึกงาน 
 ๕.๒ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษา ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานที่ฝึกงาน 

๕.๓ ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักกับผู้ดูแลของทางสถานประกอบการ 
 ๕.๔ อาจารย์ผู้รับผิดรอบการฝึกสนามเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
 ๕.๔ ติดต่อนักศึกษาระหว่างฝึกงานผ่านทางช่องทางต่างๆ  และบอกช่องทางเพ่ือติดต่ออาจารย์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องการค าปรึกษา 
 ๕.๕ ติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานระหว่างการฝึกงาน 
 

หมวดที ่๖   
การประเมินนักศึกษา 

  
๑.   หลักเกณฑ์การประเมิน 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงานโดยผู้เกี่ยวข้อง ๕๐ 
ประเมินผลงานกรณีศึกษารายบุคคล ๕ 
ประเมินผลรายงานกลุ่มและการน าเสนอ ๑๐ 
ประเมินผลสมุดการฝึกปฏิบัติงาน ๑๐ 
การประเมินพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (soft skills) ในสถานที่ฝึกงาน ๕ 
การสอบปากเปล่า/ภาคปฏิบัติ ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 
 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

๒.๑ ประเมินผลการฝึกภาคสนาม 
๒.๒ ประเมินจากการสอบปากเปล่าหลังสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม 
๒.๓ ประเมินจากรายงานกรณีศึกษารายบุคคลและรายงานกลุ่ม 

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 

ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๒๐ 
การประเมินพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (soft skills) ในสถานที่ฝึกงาน ๒.๕ 
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๗ 
 

๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
        

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(รอ้ยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๓๐ 
ประเมินผลงานกรณีศึกษารายบุคคล ๕ 
ประเมินผลรายงานกลุ่มและการน าเสนอ ๑๐ 
ประเมินผลสมุดการฝึกปฏิบัติงาน ๑๐ 
การประเมินพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (soft skills) ในสถานที่ฝึกงาน ๒.๕ 
การสอบปากเปล่า/ภาคปฏิบัติ ๒๐ 
 
๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามข้อชี้แจงเพ่ิมเติมจากสัตวแพทย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ เพื่อหารือให้ได้ข้อตกลงของผลประเมินนั้น       
๖.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการเรียน 

สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะ

เสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่ อ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะ

เสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
 

หมวดที ่๗   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

  ๑.๑   นักศึกษา  
    ให้นักศึกษาประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคสนามผ่านแบบสอบถาม ในหัวข้อ 

ความรู้ทางวิชาการ ทักษะ หัตถการที่ได้รับ ความเชี่ยวชาญของพ่ีเลี้ยงในสถานที่ ฝึกภาคสนาม มีอาจารย์ติดตามและให้
ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกภาคสนาม  ความชัดเจน ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล ความเหมาะสมของ
สถานที่ฝึกภาคสนาม และความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ฝึกภาคสนาม 

 ๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
   ๑) ประเมินผ่านแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน 
 ๒) สอบถามด้วยวาจาหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกภาคสนาม 



 

 
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท    ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก                      
ชื่อรายวิชาคลินิกปฏิบัติสุกร ๑                                                              คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๖๗๗                                                                 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

๘ 
 

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  เพื่อน ามาร่วมกันพิจารณาน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาคลินิกปฏิบัติสุกร ๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๗ P,M M P,M P,M  P P P 
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๙ 
 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๖๗๗ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1  ท าการวินิจฉัยโรคทางด้าน
อายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม
ของสุกรได้อย่างถูกต้อง 

๑๑ 
๑.๒ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 

     ๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 

CLO2  วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ
การผลิตของฟาร์มสุกรได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 

๓.๑ 
๓.๒ 

    ๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 

CLO3  ประเมินระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกร
ตามมาตรฐานฟาร์มได้อย่างถูกต้อง    

 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 

๓.๑ 
๓.๒ 

    ๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 

CLO4  วางแผนการรักษา ควบคุม
และป้องกันโรคในฟาร์มสุกรระดับ
ฝูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 

๓.๑ 
๓.๒ 

๔.๑  ๖.๑ 
๖.๒ 

๗.๑ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 

CLO5 วางแผนการแก้ไขปัญหา
ประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 

๓.๑ 
๓.๒ 

๔.๑  ๖.๑ 
๖.๒ 

๗.๑ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 
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๑๐ 
 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรูด้้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และศาสตร์
อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสตัวแพทย์ 

๑.๑ แปลผลข้อมูลทีร่วบรวมได้จากการซักประวตัิ ผลการตรวจร่างกาย ภาพทัศน
วินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบตัิการ เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 
๑.๒ วางแผนการรักษาและจดัการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ท าหัตถการขั้นพื้นฐานทางสัตว
แพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย ์

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพื่อการวินจิฉัยได้อยา่ง
ถูกต้อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภณัฑ์เพื่องานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง 
๒.๓ ท าหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมและวสิัญญีทางสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้องไม่
น้อยกว่าเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
๒.๔ เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
๒.๕ชันสูตรซากสตัว์เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์

PLO3 วางแผนระบบการผลติสตัวใ์น
กลุ่มสตัว์เพื่อการบริโภคให้ไดม้าตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับของสากล 

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพือ่ใช้วางแผน
จัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสดุ 
๓.๒ วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสตัว์ภายในฟาร์มได้อย่างถูกต้อง
เพื่อลดการสูญเสยีทางเศรษฐกิจ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ทีส่่งผลกระทบ
ต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลติภณัฑ์จากสัตว์ ตามมาตรฐาน
ทางสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและนานาชาติได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและนา่เชื่อถือเพื่อน ามาปรับใช้ในงานสัตว
แพทย์ได ้
๖.๒ประยุกต์ความรู้ทางการสตัวแพทย์เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิกและภาคสนาม โดย
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ทีไ่มไ่ด้คาดการณ์ล่วงหนา้ได้อย่าง
เหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจา้ของสัตว์ 
และชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อจัดการ
สุขภาพสตัว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๑ ซักและบันทึกประวัตสิัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูที่
ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปญัหาทางสุขภาพสัตว ์
๗.๓ ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่ผู้
เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบตัิหนา้ที่โดย
รักษาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสตัวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคณุธรรม จริยธรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็น
สัตวแพทย ์
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
๘.๓ อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถานประกอบการ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพการสัตวแพทย ์
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๑๑ 
 

ตารางเรียนรายวิชา คลินิกปฏิบัติสุกร ๑ รหัสวิชา สพวค ๖๗๗ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๖ ประจ าภาคต้น-ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ครั้งที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Clinical examination and history taking KK/DL/ST/PC 
๒.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Health monitoring in different units KK/DL/ST/PC 
๓.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at AI center (Laboratory section) KK/DL/ST/PC 
๔.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at breeding unit KK/DL/ST/PC 
๕.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at pregnancy unit KK/DL/ST/PC 
๖.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at farrowing unit KK/DL/ST/PC 
๗.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at nursery unit KK/DL/ST/PC 
๘.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at growing unit KK/DL/ST/PC  
๙.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Practice at finishing unit KK/DL/ST/PC 

๑๐.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Reproductive performances analysis KK/DL/ST/PC 
๑๑.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Feed formulation (calculation) KK/DL/ST/PC  
๑๒.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Blood sampling and Post-mortem exami-

nation 
KK/DL/ST/PC 

๑๓.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Drug administrations (injection, water & 
feed medications) 

KK/DL/ST/PC 

๑๔.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Vaccination program (planning) KK/DL/ST/PC 
๑๕.  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ Farm production evaluation KK/DL/ST/PC 

Oral examination and Exit examination 
 

KK = รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ, DL= ผศ.ดร.น.สพ.ดุสติ เลาหสินณรงค์ 

PC = ผศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์, ST = อ.สพ.ญ.สิริพร ตัณฑเวส 
 
 
 

 


