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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  การดูแลสัตว์เลี้ยง 
ภาษาอังกฤษ Companion Animals Care 

๒.  จ านวนหน่วยกิต      2 (2 - 0- 4)      
  (ทฤษฎี 30 ชม.   ปฏิบัต ิ- ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง 60 ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๑.๑. ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

                โทรศัพท์ 02-4415242 ต่อ 1535 E-mail: Charoonluk.jir@mahidol.edu 
      ๔.๑.๒. อ. พรรณพงา แสงสุริยะ            ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
        โทรศัพท์ 02-4415242 ต่อ 1529 E-mail: Panpanga.san@mahidol.edu 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
๔.๒.๑. อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บณุยฤทธิชัยกิจ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 02-4415242 ต่อ 2223 E-mail: Roschong.boo@mahidol.edu 
๔.๒.๒. น.สพ.ณัฐวุฒ ินุชประยูร            ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ 02-4415242         E-mail: nuttawut.nuc@mahidol.ac.th  
๔.๒.๓. อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 02-4415242 ต่อ 1542 E-mail: Prarom.sri@mahidol.edu 
๔.๒.๔. อ.ดร. สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 02-4415242 ต่อ 1524 E-mail : Surasak.jit@mahidol.edu 
๔.๒.๕. อ. พรรณพงา แสงสุริยะ    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 02-4415242 ต่อ 1529 E-mail : Panpanga.san@mahidol.edu 
๔.๒.๖. ผศ.ดร.สพ.ญ. จารุญลกัษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 02-4415242 ต่อ 1535 E-mail : Charoonluk.jir@mahidol.edu 
๔.๒.๗. อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ 02-4415242         E-mail : Jeerawat.soo@mahidol.ac.th 
 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๒ 
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    ๒  

 

 

๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
 
๖.  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

ไม่มี 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี     
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    ๓  
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น รูจ้กัสายพนัธุ์ พฤตกิรรม
ตามชนิดและสายพนัธุข์องสตัวเ์ลีย้ง การเพาะพนัธุ ์การใหอ้าหาร การป้องกนัโรค การใหค้วามช่วยเหลอืสตัวเ์ลีย้งใน
ภาวะฉุกเฉิน สวสัดภิาพสตัว ์และการเตรยีมตวัสตัวเ์พื่อการประกวดอยา่งถูกตอ้ง 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
๑. ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในเบื้องต้น ชนิดและสายพันธุ์ การเพาะพันธุ์และ

พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด สวัสดิภาพสัตว์ และการเตรียมตัวสัตว์เพ่ือการประกวดได้อย่างถูกต้อง 
๒. มีความรู้ในการให้อาหาร ชนิดของอาหาร และปริมาณที่เหมาะสมในสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด 
๓. มีความรู้ในการป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงและโรคจากสัตว์สู่คนในเบื้องต้นได้ 
๔. มีความรู้ในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลสัตว์ในเบื้องต้นได้ 

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

๒. CLO1 อธิบายพื้นฐานของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในเบื้องต้น ชนิดและสายพันธุ์ การเพาะพันธุ์และ
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด สวัสดิภาพสัตว์ และการเตรียมตัวสัตว์เพ่ือการประกวดได้อย่างถูกต้อง 

๓. CLO2 อธิบายการให้อาหาร ชนิดของอาหาร และปริมาณที่เหมาะสมในสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด 
๔. CLO3 อธิบายการป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงและโรคจากสัตว์สู่คนในเบื้องต้นได้ 
๕. CLO4 อธิบายการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลสัตว์ในเบื้องต้นได้ 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา การดูแลสัตว์เล้ียง                                                                         คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๒๑๑                                                                                   ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

    ๔  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) ชนิดและพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง การเลือกซื้อสัตว์เลี้ยง การดูแลสุขภาพ การจัดการด้านโภชนาการ สุขอนามัย 
การสืบพันธุ์ สวัสดิภาพสัตว์ การเตรียมตัวสัตว์เพ่ือการประกวด การควบคุมและป้องกันโรคท่ัวไป การปฐมพยาบาล  
(ภาษาอังกฤษ) Pet animal breeds, choosing the right pet, general health care, housing, grooming, nutri-
tional management, reproduction, animal welfare, dog contest, preventive health care and first aid,  
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 30 - 60 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
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    ๕  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกบัความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 อธิบายพื้นฐานของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในเบื้องต้น ชนิดและสายพันธุ์ การเพาะพันธุ์  

และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด สวัสดิภาพสัตว์ และการเตรียมตัวสัตว์เพ่ือการประกวดได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒.CLO2 อธิบายการให้อาหาร ชนิดของอาหาร และปริมาณท่ีเหมาะสมในสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด 
๓.CLO3 อธิบายการป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงและโรคจากสัตว์สู่คนในเบื้องต้นได้ 
๔.CLO4 อธิบายการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลสัตว์ในเบื้องต้นได้ 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม 
สอบข้อเขียน/น าเสนอผลงานกลุ่ม/ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

CLO2 บรรยาย 
สอบข้อเขียน 

 

CLO3 บรรยาย 
สอบข้อเขียน 

 

CLO4 บรรยาย 
สอบข้อเขียน 
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    ๖  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ การดูแลสุนัขและแมว 
-สายพันธุ์ การเลือกซื้อ 

การเตรียมตัวเพื่อเลี้ยงสุนัข
และแมว 

 
2 - 

บรรยาย อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

๒ การดูแลสุนัขและแมว 
-การดแูลอาบน้า ตัดแต่ง 

ขนสุนัข 

2 - บรรยาย อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

๓ การดูแลสุนัขและแมว 
-การสืบพันธุ์และการผสม

พันธุ์ 

2 - บรรยาย อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต 

๔ การดูแลสุนัขและแมว 
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

2  บรรยาย อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต 

๕ การดูแลสุนัขและแมว 
-การจัดการประกวด 

2 - บรรยาย อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

๖ การดูแลสุนัขและแมว 
-โภชนศาสตร์เบื้องต้น 

อาหารและการให้อาหาร
ส าหรับสุนัข 

2 - บรรยาย อ.ดร.สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ 

๗ การดูแลสุนัขและแมว 
-โภชนศาสตร์เบื้องต้น 

อาหารและการให้อาหาร
ส าหรับแมว 

2 - บรรยาย อ.ดร.สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ 

๘ ดูแลสุนัขและแมว 
-การดูแลสุขภาพทั่วไป 

การล้างตา การแปรงฟัน 
การป้อนยา 

2 - บรรยาย ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ 
จิรภัทรเศรษฐ์ 

๙ หลักการดูแลสัตว์เลี้ยงและ
สวัสดิภาพสัตว ์

2 - บรรยาย อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์  
ศรีภวัศราคม 

๑๐ การดูแลสุนัขและแมว 
- โรคที่พบได้บ่อยและการ

ป้องกัน 

2 - บรรยาย ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลักษณ์ 
จิรภัทรเศรษฐ์ 

๑๑ การดูแลสัตว์แปลก (1) 2 - บรรยาย อ.ดร.สพ.ญ. รศชงค์ บุณยฤทธิชัย
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    ๗  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
-exotic pet กิจ 

๑๒ การดูแลสัตว์แปลก (1) 
-exotic pet 

2 - บรรยาย อ.ดร.สพ.ญ. รศชงค์ บุณยฤทธิชัย
กิจ 

๑๓ การดูแลม้า (1) 2 - บรรยาย น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร 
๑๔ การดูแลม้า (2) 2 - บรรยาย น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร 
๑๕ การดูแลม้า (3) 2 - บรรยาย น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร 

                  รวม 30 -   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

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

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายพื้นฐานของการดูแล
สุขภาพสัตว์เลี้ยงในเบื้องต้น ชนิด
และสายพันธุ์ การเพาะพันธุ์  
และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละ
ชนิด สวัสดิภาพสัตว์ และการ
เตรียมตัวสัตว์เพ่ือการประกวดได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ/อัตนัย 63 

72 

น าเสนองานกลุ่ม 9 

  

CLO2 อธิบายการให้อาหาร ชนิด
ของอาหาร และปริมาณที่เหมาะสม
ในสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด 

สอบข้อเขียน: MCQ/อัตนัย 14 14 

CLO3 อธิบายการป้องกันโรคสัตว์
เลี้ยงและโรคจากสัตว์สู่คนใน

สอบข้อเขียน: MCQ/อัตนัย 7 7 
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    ๘  

 

 

เบื้องต้นได้ 
CLO4 อธิบายการช่วยเหลือและ
ปฐมพยาบาลสัตว์ในเบื้องต้นได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ/อัตนัย 7 7 

รวม   100 
 

(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

สัญลักษณ ์ I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
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1. ปานเทพ รัตนากร คู่มือคนรักหมา, สานักพิมพ์ผู้จัดการ 1995 
2. Alderton D. The International Encyclopedia of Pet Care. Howell Book House. 1997. 
3. Harper D. The Dog Owner’s Question & Answer Book. Blandford. 1998. 
4. Viner B. The Cat Owner’s Question & Answer Book. Universal International. 1998. 
5. Spadafori G. Dogs for Dummies. IDG Books Worldwide. 1996. 
6. Spadafori G, Pion PD. Cats for Dummies. IDG Books Worldwide. 1997  
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  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 
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   ๑๐  

 

 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(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 การดูแลสัตว์เลี้ยง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพปส ๒๑๑ I      I  

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๑๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1อธิบายพื้นฐานของการดูแล
สุขภาพสัตว์เลี้ยงในเบื้องต้น ชนิด
และสายพันธุ์ การเพาะพันธุ์  
และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละ
ชนิด สวสัดิภาพสัตว์ และการเตรียม
ตัวสัตว์เพ่ือการประกวดได้อย่าง

1.2      7.3  
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   ๑๑  

 

 

ถูกต้อง 
CLO2 อธิบายการให้อาหาร ชนิด
ของอาหารและปริมาณท่ีเหมาะสม
ในสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด 

      7.3  

CLO3 อธิบายการป้องกันโรคสัตว์
เลี้ยงและโรคจากสัตว์สู่คนใน
เบื้องต้นได้ 

1.2        

CLO4 อธิบายการช่วยเหลือและ
ปฐมพยาบาลสัตว์ในเบื้องต้นได้ 

1.2        

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

1.2. วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 
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   ๑๒  

 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา การดูแลสัตว์เลี้ยง รหัสวิชา สพปส 211 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ว/ด/ป เวลา หัวข้อ ผู้สอน 

8 ม.ค. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 
-สายพันธุ ์การเลือกซื้อ การเตรียมตัวเพื่อเลีย้งสุนัขและแมว 

อ. พรรณพงา แสงสรุิยะ 

15 ม.ค. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 
-การดูแลอาบน้า ตัดแต่ง ขนสุนัข 

อ.พรรณพงา แสงสุริยะ 

22 ม.ค. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 
-การสืบพันธุ์และการผสมพันธ์ุ 

อ.ดร.สพ.ญ.จรีวัฒน ์สุนทรสิต 

29 ม.ค. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

อ.ดร.สพ.ญ.จรีวัฒน ์สุนทรสิต 

5 ก.พ. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 
-การจัดการประกวด 

อ.พรรณพงา แสงสุริยะ  

12 ก.พ. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 
-โภชนศาสตร์เบื้องต้น อาหารและการให้อาหารส าหรบัสุนัข 

อ.ดร.สรุศักดิ์ จติตะโคตร์ 

19 ก.พ. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 
-โภชนศาสตร์เบื้องต้น อาหารและการให้อาหารส าหรบัแมว 

อ.ดร.สรุศักดิ์ จติตะโคตร์ 

Midterm 1-5 มี. ค 64 
12 มี.ค. 64 8.40 – 10.30 ดูแลสุนัขและแมว 

-การดูแลสุขภาพทั่วไป การล้างตา การแปรงฟัน การป้อนยา  
ผศ.ดร.สพ.ญ.จารญุลักษณ ์

จิรภัทรเศรษฐ์ 
19 มี.ค.64 8.40 – 10.30 หลักการดูแลสัตว์เลี้ยงและสวสัดภิาพสัตว ์ อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม 
26 มี.ค. 64 8.40 – 10.30 การดูแลสุนัขและแมว 

- โรคที่พบได้บ่อยและการป้องกัน 
ผศ.ดร.สพ.ญ.จารญุลักษณ ์

จิรภัทรเศรษฐ์ 
2 เม.ย 64 8.40-10.30 การดูแลสัตว์แปลก (1,2) 

-สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตวเลื้อยคลาน 
อ.ดร.สพ.ญ. รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ 

16 เม.ย. 64 8.40 – 10.30 การดูแลม้า (1) 
บทน า การดูแลทั่วไป โรคที่พบได้ในม้าและการป้องกัน 

น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร 

23 เม.ย. 64 8.40 – 10.30 การดูแลม้า (2,3) 
การดูแลม้าแข่ง กีฬาข่ีม้า 

น.สพ.ณัฐวุฒิ นุชประยูร 

30 เม.ย. 64 8.40-   10.30 น าเสนอรายงานกลุ่ม คณาจารย ์
Final 3-14 พ.ค. 2564 

งดการเรยีนการสอน วันท่ี 26 ก.พ. 2564 และ 9 เม.ย. 2564 


