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    ๑  
 

 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพปส ๒๐๐ การแก้ปัญหาทางคลินิกและบูรณาการทางสัตวแพทย์ ๑ 
ภาษาอังกฤษ VSPA 200 Clinical Problem Solving and Integration of Veterinary  
    Science I 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๑  (๑-๐-๒)       
  (ทฤษฎี ๑ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๒ 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.จีรวัฒน์ สนุทรสิต ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

   โทรศัพท์ ๑๕๓๙   E-mail: jeerawat.soo@mahidol.edu 

  ๔.๑.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน ์ประไพวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

   โทรศัพท์ ๒๒๑๓    E-mail: nawarus.pra@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  

  คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์  

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑-๒  / ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 มมศท ๑๐๐  
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี      
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

mailto:jeerawat.soo@mahidol.edu
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    ๒  

 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้พ้ืนฐานทางด้านสัตวแพทย์และข้อมูลสารสนเทศ

ที่สืบค้นได้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์ โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๑. ประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์จากตัวอย่างกรณีศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง 
๒. น าข้อมูลสารสนเทศท่ีสืบค้นได้มาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์จากตัวอย่างกรณีศึกษาได้
อย่างถูกต้อง 
๓. มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักถึงหลักสวสัดิภาพสัตว ์

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

๑.  CLO1 แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์จากตัวอย่างกรณีศึกษาโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒.  CLO2 เลือกข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์จาก
ตัวอย่างกรณีศึกษาได้ 
๓.  CLO3 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากตัวอย่างกรณีศึกษาด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง 

 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  (ภาษาไทย) สหสัมพันธ์โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะในร่างกายสัตว์ พฤติกรรม  การจับบังคับ โภชน
ศาสตร์สัตว์ พันธุกรรม การเลี้ยงและการผลิตสัตว์ กรณีตัวอย่างศึกษาด้านสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ สัตว์น้ า สัตว์ป่าและสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษ 
  (ภาษาอังกฤษ) The correlation between structures and functions of the animal organ systems, be-
havior, restraint, nutrition, genetics and breeding, livestock production; case studies in companion, 
livestock, aquatic, wildlife, and exotic animals 
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    ๓  

 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๑๕ 
(๑๕ x ๑) 

- ๓๐ 
(๑๕ x ๒) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ) 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์จากตัวอย่างกรณีศึกษาโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒.  CLO2 เลือกข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์จากตัวอย่าง
กรณีศึกษาได้ 
๓.  CLO3 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากตัวอย่างกรณีศึกษาด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 มอบหมายงานกลุ่ม 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน / ส่งงานตรงเวลา 
/ ผลงานกลุ่ม / สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

 CLO2 มอบหมายงานกลุ่ม 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน / ส่งงานตรงเวลา 
/ ผลงานกลุ่ม / สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

 CLO3 มอบหมายงานกลุ่ม / ให้น าเสนอ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน / ส่งงานตรงเวลา 

/ ผลงานกลุ่ม / น าเสนอ / สังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน 
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    ๔  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ อธิบายรายวิชา ๑ - อภิปรายกลุ่ม คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๒ มอบหมายชุดค าถามที่ ๑ ๑ - อภิปรายกลุ่มย่อยจาก
กรณีศึกษา 

คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๓ วิเคราะห์ข้อมูล ๑ - สืบค้นข้อมูล คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๔ อภิปรายชุดค าถามที่ ๑ และ 

มอบหมายชุดค าถามที่ ๒ 

๑ - อภิปรายกลุ่มย่อยจาก
กรณีศึกษา 

คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๕ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

๑ - สืบค้นข้อมูล คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๖ อภิปรายชุดค าถามที่ ๒ และ 

มอบหมายชุดค าถามที่ ๓ 

๑ - อภิปรายกลุ่มย่อยจาก
กรณีศึกษา 

คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๗ วิเคราะห์ข้อมูล ๑ - สืบค้นข้อมูล คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๘ อภิปรายชุดค าถามที่ ๓ และ 

มอบหมายชุดค าถามที่ ๔ 

๑ - อภิปรายกลุ่มย่อยจาก
กรณีศึกษา 

คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๙ วิเคราะห์ข้อมูล ๑ - สืบค้นข้อมูล คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๑๐ อภิปรายชุดค าถามที่ ๔  

และเตรียมน าเสนอรายงาน 

๑ - อภิปรายกลุ่มย่อยจาก
กรณีศึกษา 

คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๑๑ เตรียมน าเสนอรายงาน ๑ - มอบหมายงานกลุ่ม คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๑๒ เตรียมน าเสนอรายงาน ๑ - มอบหมายงานกลุ่ม คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๑๓ น าเสนอรายงานครั้งที่ ๑ ๑ - น าเสนอ คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 
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    ๕  

 

 

หัวข้อม้า และสัตว์เล็ก 
๑๔ น าเสนอรายงานครั้งที่ ๒ 

หัวข้อสัตว์ปีก และสัตว์ป่า 

๑ - น าเสนอ คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

๑๕ น าเสนอรายงานครั้งที่ ๓ 

หัวข้อสุกร และสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง 

๑ - น าเสนอ คณาจารย์คณะ
สัตวแพทย์ 

                  รวม ๑๕ ๐   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
 (๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพ
สัตว์จากตัวอย่างกรณีศึกษาโดยใช้
ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย์ได้
อย่างถูกต้อง 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑๒ 

๓๖ 
ผลงานกลุ่ม ๒๔ 

CLO2 เลือกข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาใช้
แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์
จากตัวอย่างกรณีศึกษาได้ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑๒ ๓๖ 
ผลงานกลุ่ม ๒๔ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑๒ ๒๘ 
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    ๖  

 

 

CLO3 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
จากตัวอย่างกรณีศึกษาด้วยข้อมูลที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

น าเสนอ ๑๖ 

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    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์ I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง

การประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบ

ข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) McCracken TO. Kainer RA. And Carlson D Eds. Color Atlas of Small Animal Anatomy. 
Blackwell Publishing Professional, Iowa, USA. ๒๐๐๙. 
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    ๗  

 

 

๒) Dyce KM. Sack WO. Wensing CJG. Eds. Textbook of veterinary Anatomy. Saunders 
Elsevier, Missouri, USA. ๒๐๐๕. 

๓) Reece WO. Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals. Wiley-Blackwell, 
Iowa, USA. ๒๐๐๙. 

๔) Hill RW. Wyse GA. And Anderson M. Eds. Animal Physiology. Sunderland, Massachusetts, 
USA. ๒๐๐๘. 

๕) Moyes CD. Schulte PM. Eds. Principles of Animal Physiology. Saunders Elsevier, Missouri, 
USA. ๒๐๐๗. 

๖) Gillespie JR. Flanders FB. Modern Livestock & Poultry Production. Maxwell Drive, New 
York, USA. ๒๐๐๙. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
 ไม่มี 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ไม่มี
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    ๘  
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

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

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

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

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา
ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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    ๙  

 

 

(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา การแก้ปัญหาทางคลินิก
และบูรณาการทางสัตวแพทย์ ๑ 

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

(รหัสวิชา) สพปส ๒๐๐ R  R   R R R 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๐๐ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพ
สัตว์จากตัวอย่างกรณีศึกษาโดยใช้
ความรู้พื้นฐานทางสัตวแพทย์ได้
อย่างถูกต้อง 

1.2  3.1     8.1 

CLO2 เลือกข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาใช้
แก้ปัญหาการจัดการสุขภาพสัตว์
จากตัวอย่างกรณีศึกษาได้ 

     6.1 
6.2 

 8.1 

CLO3 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจาก
ตัวอย่างกรณีศึกษาด้วยข้อมูลที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

      7.2 
7.3 

8.1 
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   ๑๐  

 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพื่อใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.1 เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
6.2 ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 

PLO 7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน 
เจ้าของสัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
7.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO 8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การเป็นสัตวแพทย์ 

 
  



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                             ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา การแก้ปัญหาทางคลินิกและบูรณาการทางสัตวแพทย ์๑                 คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๒๐๐                                                                          ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

   ๑๑  

 

 

ตารางเรียนรายวิชา การแก้ปัญหาทางคลินิกและบูรณาการทางสัตวแพทย์ ๑ 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องบรรยาย ๑๓๐๒ และห้องสมุด 

 
ล าดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑. ๖ มกราคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. มอบหมายชุดค าถามที่ ๑ คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๒. ๑๓ มกราคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น.  วิเคราะห์ข้อมูล คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๓. ๒๐ มกราคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. อภิปรายชุดค าถามที่ ๑ และ 

มอบหมายชุดค าถามที่ ๒ 
คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๔. ๒๗ มกราคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. วิเคราะห์ข้อมูล คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๕. ๓ กุมภาพันธ์ ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. อภิปรายชุดค าถามที่ ๒ และ 

มอบหมายชุดค าถามที่ ๓ 
คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๖. ๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. วิเคราะห์ข้อมูล คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๗. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. อภิปรายชุดค าถามที่ ๓ และ 

มอบหมายชุดค าถามที่ ๔ 
คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๘ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. วิเคราะห์ข้อมูล คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑-๕ มีนาคม ๖๔ สอบกลางภาค 

๙. ๑๐ มีนาคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. อภิปรายชุดค าถามที่ ๔ และ 
เตรียมน าเสนอรายงาน 

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๐. ๑๗ มีนาคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. เตรียมน าเสนอรายงาน คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๑. ๒๔ มีนาคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. น าเสนอรายงานครั้งที่ ๑ 

หัวข้อ ม้า และสัตว์เล็ก 
คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๒. ๓๑ มีนาคม ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. น าเสนอรายงานครั้งที่ ๒ 
หัวข้อ สัตว์ปีก และสัตว์ป่า 

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๓. ๗ เมษายน ๖๔ ๘.๔๐ – ๙.๓๐ น. น าเสนอรายงานครั้งที่ ๓ 
หัวข้อ สุกร และสัตว์เคี้ยว

เอ้ือง 

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

๑๔. ๒๑ เมษายน ๖๔ เตรียมตัวสอบปลายภาค 

๑๕. ๒๘ เมษายน ๖๔ เตรียมตัวสอบปลายภาค 

 ๓-๑๔ พฤษภาคม ๖๔ สอบปลายภาค 
 


