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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา   

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  การจัดการสัตว์ทดลอง 
ภาษาอังกฤษ Laboratory Animal Management 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๒ (๒-๐-๔)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ 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. ศศิธร   รุง่อรุณเลิศ   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๔๒๔๕-๖ต่อ ๑๔๑๘  E-mail: sasitorn.run@mahidol.edu 
๔.๑.๒.อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ต่อ ๒๒๒๘  E-mail: yada.akk@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  

๔.๒.๑ อ.สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์             อาจารย์พิเศษ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๓๕             E-mail: wantanee.rat@mahidol.ac.th 

๔.๒.๒ รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร. คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๖๖๐๐๐             E-mail: parntep.rat@cra.ac.th  
๔.๒.๓ อ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๔๒๔๕-๖ต่อ ๑๔๑๘  E-mail: sasitorn.run@mahidol.edu 
๔.๒.๔ อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ต่อ ๒๒๘๒  E-mail: yada.akk@mahidol.edu    
๔.๒.๕ นายธานี ศุขกลิ่น     ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

  โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑๙๓๔๒ต่อ ๑๒๕  E-mail: thaneesukglin@hotmail.com 
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    ๒  

 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้  ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

ไม่มี 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    ๓  
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือใหน้ักศึกษาอธิบาย พ้ืนฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง บทบาท และ

หน้าที่ของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ระบบการ
จัดการในการผลิต เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสัตว์ทดลอง 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา: อธิบายจากมุมมองความตั้งใจของผู้สอนรายวิชาในภาพกว้างว่า จากหลักการ ความรู้ ทักษะ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชามีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาทักษะใดให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน 
หรือการท างานในอนาคต มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถปุระสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
     เมื่อนักศึกษาส าเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบัติ ดังนี ้

๒.๑.๑ มีความเข้าใจพ้ืนฐานจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง บทบาท และหน้าที่ของบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง 
๒.๑.๒ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง ระบบการจัดการในการดูแลสัตว์ทดลองตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประโยชน์ของสัตว์ทดลองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 
๒.๑.๓ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา: อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน ทีร่ายวิชา
ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้น เมื่อนกัศึกษาประสบความส าเรจ็จากการเรียนรู้ในรายวชิา  ซ่ึงอธิบายจากมุมมองของผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาและ อาจก าหนดเป็นขอ้ๆ ตาม domain of learning (cognitive, affective, 
psychomotor)  
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง บทบาท และหน้าที่ของบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง  
๒.  CLO2 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ระบบการจัดการในการผลิต เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประโยชน์ของ
สัตว์ทดลองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้ 
๓.  CLO3 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
สัตว์ทดลอง     

 
หมายเหตุ :   
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    ๔  

 

 

ก.  “ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs”: แปลงวัตถุประสงค์ของรายวิชา ให้เป็นความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของผู้เรียน ที่สามารถวัดและประเมินได้ เพื่อให้มั่นใจว่า นักศึกษาท่ีได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อ ๒.๑ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่รายวิชา
ก าหนดไว้ 

ข.  CLO ที่ดี ควรมีโครงสร้าง 3 ประการ ดังนี้:  
๑.  action verb ระบุความสามารถหรือทักษะที่นักศึกษาจะต้องแสดงสมรรถนะให้สังเกตหรือวัดได้ 
๒.  learning content ความรู้ที่รายวิชาต้องการให้นักศึกษาได้รับ และจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดส าหรับการ   
     เรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตร หรือการท างานในอนาคต 
๓. criteria or standard เกณฑ์หรือมาตรฐานของระดับความสามารถ ที่รายวิชาก าหนดส าหรับการตัดสินผล 
    ว่านักศึกษาได้บรรลุผลส าเร็จการศึกษาในรายวิชา 

ค.  ในหนึ่ง CLO อาจประกอบด้วย learning domain มากกว่า 1 domain  
ง.  จ านวนของ CLOs ที่เหมาะสมในแต่ละรายวิชา ประมาณ ๔-๘ CLOs
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    ๕  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ ทางเลือกอ่ืนในวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง คุณภาพสัตว์ทดลอง การสืบสาย

พันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์ ระบบการจัดการและการป้องกันการติดเชื้อในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ข้อมูลจ าเพาะของ
สัตว์ทดลองประเภทต่าง ๆ การดูแลสัตว์ระหว่างการวิจัย ชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

Ethics, welfare and alternative in laboratory animal science, laboratory animal quality, heritabil-
ity and production, management and preventive health care in laboratory animal, the species specific 
of traditional laboratory animals, standard animal care during experimentation, occupational health and 
safety  

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐  - ๖๐ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ระบุข้อมูล:  กระบวนการหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
                และ เวลาที่จัดสรรให้ส าหรับนักศึกษารายบุคคล 
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    ๖  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1 อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง บทบาท และหน้าที่ของบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง  
๒.  CLO2 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ระบบการจัดการในการผลิต เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประโยชน์ของ
สัตว์ทดลองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้ 
๓.  CLO3 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
สัตว์ทดลอง     

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน/น าเสนอและตอบค าถาม 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 
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    ๗  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (จรรยาบรรณ
การใช้สัตว์, พรบ.สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์, สวัสดิ
ภาพสัตว์, IACUC และอ่ืนๆ) 
 

 
 
 

๒ ๐ 

 

รศ.น.สพ. ปานเทพ 
รัตนากร 

๒ 

สัตว์ทดลองกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 1 

๒ ๐  อ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร 
รุ่งอรุณเลิศ 
และคณะ 
 

๓ 

สัตว์ทดลองกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 2 

๒ ๐  อ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร 
รุ่งอรุณเลิศ 
และคณะ 
 

๔ ทางเลือกอ่ืนส าหรับทดแทน
การใช้สัตว์ทดลอง
(Alternatives) 

๒ ๐  อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 
 

๕ 
คุณภาพสัตว์ทดลอง 

๒ ๐  อ.สพ.ญ. วันทนีย์ 
รัตนศักดิ์ 

๖ การสืบสายพันธุ์  และการ
เพาะขยายพันธุ์ 

 
๒ 

 
๐ 

 อ.สพ.ญ. วันทนีย์ 
รัตนศักดิ์ 

๗ สถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ทดลอง ๒ ๐  อ.สพ.ญ. วันทนีย์ 
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    ๘  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
ระบบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
อุปกรณ์ และการจัดการ 

รัตนศักดิ์ 

๘ สภาวะแวดล้อมในห้องเลี้ยง
สัตว์ 
 
 

๒ ๐  

อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๙ สุขอนามัย และการป้องกัน
การติดเชื้อ 

 
๒ 

 
๐ 

 อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๑๐ 
อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยของบุคลากร 

๒ ๐  อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 
 

๑๑ การสัตวบาล และการดูแล
สัตว์ทดลองระหว่างการท า
การวิจัย 

๒ ๐  
อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๑๒ 
สัตว์ทดลอง : Rodents I 

 
๒ 

 
๐ 

 อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๑๓ สัตว์ทดลอง : Rodents II 
and Non rodents  

๒ ๐  อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๑๔ การศึกษาดูงานและฟัง
บรรยายที่ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ 
 

๒ ๐ การฟังบรรยายนอกสถานที่ อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 
และคณะ, นายธานี 
ศุขกลิ่น 

             รวม ๒๘ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
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    ๙  

 

 

(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 
บทบาท และหน้าที่ของบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการ
ใช้สัตว์ทดลอง 

สอบข้อเขียน: MCQ 7 

9 รายงานรายบุคคล 2 

CLO2 อธิบายความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ระบบการ
จัดการในการผลิต เลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์ทดลอง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงประโยชน์ของ
สัตว์ทดลองในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ      70         
 
 
 
     82 รายงานรายบุคคล 

 
น าเสนอรายงานกลุ่ม 

 
 
 
    12  

CLO3 อธิบายความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง 

สอบข้อเขียน: MCQ     7       
 
     9 รายงานรายบุคคล 

 
    2 

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   
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   ๑๐  

 

 

  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 รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Institute of Laboratory Animal Resources (ILAR), Guide for the Care and Use of Laboratory An-
imals. 8th ed. National Research Council: National Academy Press; 2011. 

๒) Clough G. Quality in laboratory animals. In: Tuffery AA, editors. Laboratory Animals: An intro-
duction for new experimenters. Chichester: Wiley-Interscience; 1987. p79-97. 

๓) Olfert ED, Gross BM, McWilliam AA. Guide to the care and use of experimental animal. Canadi-
an Council on Animal Care.1993 

๔) Wilson MS. Principles of animal husbandry. In: Tuffery AA, editors. Laboratory Animals: An in-
troduction for new experimenters. Chichester: Wiley-Interscience; 1987. p99-116. 

๕) Barnett SW, editors. Manual of animal technology. Oxford, UK: Blackwell Publishing; 2007. 
๖) Svendsen P, Hau J. Handbook of laboratory animal science. Vol. 1. Boca Raton, FL: CRC press; 

1994.   
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   ๑๑  

 

 

๗) Centers for disease control and prevention, National institutes of health. Biosafety in microbio-
logical and biomedical laboratory. 5th edition. HHS Publication No. (CDC) 21-1112; 2009. 

๘) Lynn C. Anderson, Glen Otto, Kathleen R. Pritchett-Corning, Mark T. Whary and James G. Fox. 
Laboratory animal medicine. 3rd ed. Elsevier Inc; 2015 

๙) Patrick S and Jason V. The laboratory rats. Taylor & Francis Group. 2012 
๑๐)  Donna J.C. and Jennifer L.S. The laboratory guinea pig. Taylor & Francis Group. 2011 

 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

๑) ………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) ………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

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

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค316 R   R R  R R 

หมายเหตุ :  แสดงระดับการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา ด้วยอักษร I, R, P หรือ M 
                 โดยน าข้อมูลของรายวิชาที่แสดงใน มคอ.๒ ส่วน Curriculim Mapping มาแสดง 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค316 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1        8.1 

8.2 
8.3 

CLO2  1.1 
1.2 

  4.3 5.2 
5.3 
5.4 

 7.3 8.1 
8.2 
8.3 

CLO3  1.2   4.3 5.2    

หมายเหตุ :   
ก. ควรระบุได้ว่าแต่ละ CLO สอดคล้องกับ PLO ในระดับ SubPLO ใดบ้าง เพ่ือแสดงความเชือ่มโยงได้ชัดเจน 
ข. แสดงข้อมูลของ PLOs - SubPLOs เฉพาะที่รายวิชาอ้างอิงถึง ใน “ ตารางที่ ๓  PLOs ทีร่ายวิชารับผิดชอบ” 
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ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือบริการสุขภาพ
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สัตวแพทย์ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

4.3 ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO5 ผลิตงานวิจัยแบบกลุ่มด้าน
สัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์โดย
ยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 

5.2 วิพากษ์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพ่ือน ามาแก้ปัญหาโจทย์วิจัยได้ 
5.3 ด าเนินการวิจัยเป็นรายกลุ่มโดยยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 
5.4 น าเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การเป็นสัตวแพทย์ 
8.2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
8.3 อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถานประกอบการ ที่
เกีย่วข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
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ตารางเรียนรายวิชา การจัดการสัตว์ทดลอง รหัสวชิา สพวพ 163  
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่  3  ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ
ที ่

วันที่ 
เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1 5 มกราคม 4256  8.40 – 10.30  

กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(จรรยาบรรณการใช้สัตว์, พรบ.สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์, สวัสดิภาพสัตว์, 
IACUC และอ่ืนๆ) 
 

รศ.น.สพ. ปานเทพ 
รัตนากร (WebEx) 
 
 
 

2 12 มกราคม 4256  8.40 – 10.30  สัตว์ทดลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 
ผศ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร รุ่งอรุณ
เลิศ และคณะ (WebEx)  

3 19 มกราคม 4256  
8.40 – 10.30  

สัตว์ทดลองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 
ผศ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร รุ่งอรุณ
เลิศ และคณะ 

4 26 มกราคม 2564 
8.40 – 10.30  ทางเลือกอ่ืนส าหรับทดแทนการใช้

สัตว์ทดลอง (Alternatives) 
อ.สพ.ญ.ญาดา อรรค
วัฒนางกูร 

5 
2 กุมภาพันธ์ 

4256  
8.40 – 10.30  

คุณภาพสัตว์ทดลอง  อ.สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ 

6 
9 กุมภาพันธ์ 

4256  
8.40 – 10.30  การสืบสายพันธุ์  และการเพาะ

ขยายพันธุ์ 
อ.สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์ 

7 
16 กุมภาพันธ์ 

4256  
8.40 – 10.30  สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง ระบบที่ใช้ใน

การเลี้ยงสัตว์ อุปกรณ์ และการจัดการ 
อ.สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ 

8 
23 กุมภาพันธ์ 

4256  
8.40 – 10.30  

สภาวะแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ 
อ.สพ.ญ.ญาดา อรรค
วัฒนางกูร 

สอบกลางภาค  1 - 5 มีนาคม 2564 

9 9 มีนาคม 4256  
8.40 – 10.30  สุขอนามัย และการป้องกันการติดเชื้อ 

 
อ.สพ.ญ.ญาดา อรรค
วัฒนางกูร 

10 16 มีนาคม 4256  8.40 – 10.30  อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ อ.สพ.ญ.ญาดา อรรค
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บุคลากร วัฒนางกูร 

11 23 มีนาคม 4256  
8.40 – 10.30  การสัตวบาล และการดูแลสัตว์ทดลอง

ระหว่างการท าการวิจัย 
อ.สพ.ญ.ญาดา อรรค
วัฒนางกูร 

12 30 มีนาคม 4256  
8.40 – 10.30  

สัตว์ทดลอง I: Mice and rats 
อ.สพ.ญ.ญาดา อรรค
วัฒนางกูร 

13 20 เมษายน 4256  
8.40 – 10.30  สัตว์ทดลอง II: Hamsters, guinea pigs 

and rabbits 
อ.สพ.ญ.ญาดา อรรค
วัฒนางกูร 

14 27 เมษายน 3256  
8.40 – 10.30  การศึกษาดูงานที่ศูนย์สัตว์ทดลอง

แห่งชาติ 
คณาจารย์ และนายธานี ศุข
กลิ่น (NLAC) 

สอบปลายภาค 3 - 14 พฤกษาคม 2564 

 

 


