
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 2                                                                  คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา VSCL 449                                                                                  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารสุข 
 

    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 2 
ภาษาอังกฤษ Small Animal Medicine II 

 
๒.  จำนวนหน่วยกิต      3 (2-1-5) 
  (ทฤษฎี 2 ชม.   ปฏิบัติ 2 ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชม. /สัปดาห์) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
อ.ดร.น.สพ. ไพฑูรย์ ศรีมนตรี ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

  โทรศัพท์ 2219  E-mail: paitoon.sri@mahidol.edu 
อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

  โทรศัพท์ 2227  E-mail: duangthip.cha@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  

      ผศ.ดร.สพ.ญ. วลาสิน ีศักดิ์คำดวง ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 2233  E-mail: walasinee.moo@mahidol.edu (WM) 
 อ.ดร.สพ.ญ. รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 2224  E-mail: ruangrat.bud@mahidol.edu  (RBD) 
 อ.สพ.ญ. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 2211  E-mail: maturawan.tun@mahidol.edu (MT) 
 ผศ.น.สพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 2219  E-mail: rungrote.osa@mahidol.edu (RO) 

อ.ดร.น.สพ. ไพฑูรย์ ศรีมนตรี ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 2219  E-mail: paitoon.sri@mahidol.edu (PSM) 

อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 2227  E-mail: duangthip.cha@mahidol.edu (DC) 
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    ๒  

 

 

 อ.ดร.สพ.ญ.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 2224  E-mail: namphung.sue@mahidol.edu (NSM) 

อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
  โทรศัพท์   E-mail: jeerawat.soo@mahidol.edu (JS) 
 อ.ดร.สพ.ญ.รมณียา ลีลาอาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
  โทรศัพท์ 1451 E-mail: rommaneeya.lee@cra.ac.th  (RL) 

 อ.ดร.สพ.ญ.อรอุมา สิงหศิวานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
  โทรศัพท์ 1451 E-mail: onuma.sin@cra.ac.th (OS) 
  อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
  โทรศัพท์ 1451 E-mail: tanapol.san@cra.ac.th (TS)     
 สพ.ญ.กฤตธรา ชาญมงคลพาณิต โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร E-mail: chemistry.kt@gmail.com (KTC) 
 น.สพ. พุทธิพันธุ์ จันทร์งาม โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร E-mail: phuttipan.ch@gmail.com (PPC) 
       
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่    2 /  ชั้นปีที่ 4 
๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   VSCL 448 
        
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี 
 
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวินิจฉัย รักษา วางแผนการ

เฝ้าระวัง การติดตามผลการรักษาโรคทางอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยง ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างสัตวแพทย์
และเจ้าของสัตว์เพ่ิมมากขึ้น 
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    ๓  

 

 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) เม่ือนักศึกษาสำเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
๑. เข้าใจและอธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิก แนวทางการวินิจฉัย การรักษา และการ

ป้องกันโรคในสุนัขและแมวได้อย่างถูกต้อง 
๒. เข้าใจแนวทางการปฏิบัติทางคลินิก ทักษะต่าง ๆทางอายุรกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้อง 
๓. อธิบายความสำคัญในการป้องกันโรค การจัดการสุขภาพสัตว์ โปรแกรมวัคซีนและนำไปประยุกต์ใช้ ในงานทาง
คลินิกได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  เข้าใจและอธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิกในระบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2  เลือกแนวทางการวินิจฉัยกับโรคในระบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๓.  CLO3  แปลผลค่าโลหิตวทิยา ชีวเคมี อิเลคโตรไลท์ ความเป็นกรดและด่างในเลือด และปัสสาวะ เพื่อช่วย
ในกีวินิจฉัยได้ถูกต้อง 
๔.  CLO4 แปลผลถาพรังสี อัลตร้าซาวด์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยได้ถูกต้อง  
๕.  CLO5 รักษาและวางแผนการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง     

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

โรคของสุนัขและแมวที่สำคัญตามระบบต่าง ๆ ทั้งโรคติดเชื้อ โรคปรสิต โรคเชื้อรา และโรคผิวหนัง ปัญหา
โภชนาการ โดยกล่าวถึงสาเหตุของโรค อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค การจัดการสุขภาพสัตว์และ
โปรแกรมวัคซีน ทั้งทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม การฝึกทักษะ ทางด้านอายุรกรรม การตรวจ การวินิจฉัย 
การรักษาและป้องกันโรค การชันสูตรโรค การรักษาเบื้องต้น และการแก้ไขภาวะฉุกเฉิน เทคนิคพิเศษที่ใช้ในสัตว์เล็ก 
ตลอดจนการฝึกทักษะทางด้านศัลยกรรม สูติกรรม และการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจ   
 Small animal internal medicine, infectious diseases, parasitic diseases, fungal infection, dermato-
logic diseases, nutritional management, etiology, clinical signs, diagnosis, treatment, prevention, health 
management, vaccination program, clinical practice, autopsy, emergency management, case study 
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    ๔  

 

 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

30  25 75 

๓.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 ให้นักศึกษาติดต่อปรึกษาโดยนัดหมายล่วงหน้า ทาง email หรือทางโทรศัพท ์3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  เข้าใจและอธิบายสาเหตุของโรค กลไกการเกิดโรค อาการทางคลินิกในระบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2  เลือกแนวทางการวินิจฉัยกับโรคในระบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๓.  CLO3  แปลผลค่าโลหิตวทิยา ชีวเคมี อิเลคโตรไลท์ ความเป็นกรดและด่างในเลือด และปัสสาวะ เพื่อช่วยในกี
วินิจฉัยได้ถูกต้อง     
๔.  CLO4 แปลผลถาพรังสี อัลตร้าซาวด์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยได้ถูกต้อง 
๕.  CLO5 รักษาและวางแผนการป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง     

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
บรรยาย / มอบหมายงานรายกลุ่ม / 

มอบหมายงานรายบุคคล / สังเกตกรณีศึกษา
ที่โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาธร  

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรม สอบข้อเขียน 
นำเสนอรายกลุ่มและรายบุคคล รายงานกรณีศึกษา   

 CLO2 
บรรยาย / มอบหมายงานรายกลุ่ม / 

มอบหมายงานรายบุคคล / สังเกตกรณีศึกษา
ที่โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาธร  

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรม สอบข้อเขียน 
นำเสนอรายกลุ่มและรายบุคคล รายงานกรณีศึกษา   

 CLO3 
บรรยาย / มอบหมายงานรายกลุ่ม / 

มอบหมายงานรายบุคคล / สังเกตกรณีศึกษา
ที่โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาธร 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรม สอบข้อเขียน 
นำเสนอรายกลุ่มและรายบุคคล รายงานกรณีศึกษา   
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    ๕  

 

 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO4 
บรรยาย / มอบหมายงานรายกลุ่ม / 

มอบหมายงานรายบุคคล / สังเกตกรณีศึกษา
ที่โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาธร 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรม สอบข้อเขียน 
นำเสนอรายกลุ่มและรายบุคคล รายงานกรณีศึกษา   

CLO5  
บรรยาย / มอบหมายงานรายกลุ่ม / 

มอบหมายงานรายบุคคล / สังเกตกรณีศึกษา
ที่โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาธร 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรม สอบข้อเขียน 
นำเสนอรายกลุ่มและรายบุคคล รายงานกรณีศึกษา   
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    ๖  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝึกปฏิบัต ิ

1 Gastrointestinal diseas-
es 

3 
2 

บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

JS 

2 Respiratory diseases 3 2 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

RO 

3 Cardiology 5 3 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

RO 

4 Hepatology and pan-
creatic diseases 

2 3 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

PSM 

5 Endocrinology (non-
related skin diseases) 

2 1 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

NSM 

6 Nephrology 3 3 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

NSM 

7 Urology 2 2 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

NSM 

8 Emergency medicine 3 3 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

DC 

9 Feline medicine 2 2 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

RBD 

10 Feline infectious  2 1 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

RBD 

11 Prevention medicine 
and canine infectious 
diseases 

3 3 บรรยาย / group discussion (case 
base scenario)  

WS 

12 Group discussion  15  Aff staff  
                  รวม 30 40   

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 2                                                                  คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา VSCL 449                                                                                  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารสุข 
 

    ๗  

 

 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO1 เข้าใจและอธิบายสาเหตุ

ของโรค กลไกการเกิดโรค 

อาการทางคลินิกในระบบต่างๆ

ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 16 

20 
ฝึกปฏิบัติ สมุดบันทึก  1 

การนำเสนอหน้าชั้น  1 

การมีส่วนร่วม และรายงาน (KSA)  2 

CLO2 เลือกแนวทางการวินิจฉัย

กับโรคในระบบต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

สอบข้อเขียน: MCQ 16 20 

ฝึกปฏิบัติ สมุดบันทึก  1 

การนำเสนอหน้าชั้น  1 

การมีส่วนร่วม และรายงาน (KSA)  2 

CLO3 แปลผลค่าโลหิตวิทยา 

ชีวเคมี อิเลคโตรไลท์ ความเป็น

กรดและด่างในเลือด และ

ปัสสาวะ เพื่อช่วยในกีวินิจฉัยได้

ถูกต้อง     

สอบข้อเขียน: MCQ 16 20 

ฝึกปฏิบัติ สมุดบันทึก  1 

การนำเสนอหน้าชั้น  1 

การมีส่วนร่วม และรายงาน (KSA)  2 
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    ๘  

 

 

CLO4 แปลผลถาพรังสี อัลตร้า

ซาวด์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วย

ในการวินิจฉัยได้ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ 16 20 

ฝึกปฏิบัติ สมุดบันทึก  1 

การนำเสนอหน้าชั้น  1 

การมีส่วนร่วม และรายงาน (KSA)  2 

CLO5 รักษาและวางแผนการ

ป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง     

สอบข้อเขียน: MCQ 16 20 

ฝึกปฏิบัติ สมุดบันทึก  1 

การนำเสนอหน้าชั้น  1 

การมีส่วนร่วม และรายงาน (KSA)  2 

รวม   100 
 
.   การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  
 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ปะกอบดว้ย 
 สอบข้อเขียน   คิดเป็น ร้อยละ ๘๔ แบ่งเป็น 
  คะแนนสอบกลางภาค (ชม x 2.8)  ร้อยละ  ๔๒ 

หัวข้อ Gastrointestinal diseases (3)    ๘.๔ % 
   Respiratory diseases (3)     ๘.๔ % 
   Cardiology (5)       ๑๓ % 
   Feline medicine (2)      ๕.๖ % 
   Feline infectious (2)     ๕.๖ % 
  คะแนนสอบปลายภาค (ชม x 2.8) ร้อยละ  ๔๒ 
   Endocrinology (non-related skin diseases) (2)   ๕.๖ %  
   Nephrology (3)       ๘.๔ % 
   Urology (2)        ๕.๖ % 
   Hepatology and pancreatic diseases (2)   ๕.๖ % 
   Preventic medicine and canine infectious diseases (3) ๘.๔ % 
   Emergency medicine (3)     ๘.๔ % 

 คะแนน KSA (การเข้าร่วม)     ร้อยละ ๖ 
  คะแนน case discussion     ร้อยละ ๑๐ 
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    ๙  

 

 

   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  ซ่ึงอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคำร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินการ

ต่อไป 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑. Bichard SJ, Sherding RG editors. Saunders manual of small animal practice. 3rd ed. Philadelph-
ia: W.B.Saunders; 2005. 
๒. Ettinger SJ, Feldman EC, editors. Textbook of veterinary internal medicine. 2 Vols. 7th ed. 
St.Louis: Saunder Elsevier; 2010.    
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   ๑๐  

 

 

๓. Fox PR, Sisson DD, Moise SN. Textbook of canine and feline cardiology. 2nd ed. Philadelphia: 
W.B.Saunders; 1999. 
๔. Lorenz MD, Cornelius LM, editors. Small animal medical diagnosis. 2nd ed. New Jersey: Wiley-
Blackwell; 1995. 
๕. McCurnin DM, Poffenbarger EM, editors. Small animal physical diagnosis and clinical 
procedures. Philadelphia: W.B.Saunders; 1990. 
๖. Morgan RV, editors. Handbook of  small animal practice. 5th ed.  Philadelphia: W.B.Saunders; 
2007.  
๗. Nelson RW, Couto GC, editors. Essentials of small animal internal medicine. 2nd ed. St. Louis: 
Mosby Year Book; 1992. 
๘. Radostits OM, Mayhew IG, Houston DM. Veterinary clinical examination and diagnosis. 2nd ed. 
Philadelphia: W.B.Saunders; 2000.  

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (Suggested Materials) - 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

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

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 2 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) VSCL449 R      R R 
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ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) VSCL 449 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 เข้าใจและอธิบายสาเหตุของ
โรค กลไกการเกิดโรค อาการทาง
คลินิกในระบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

1.1 
1.2 

     7.1 
7.2 
7.3 

8.1  

CLO2 เลือกแนวทางการวินิจฉัยกับ
โรคในระบบต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 
1.2 

     7.1 
7.2 
7.3 

8.1 

CLO3 แปลผลค่าโลหติวิทยา 
ชีวเคมี อิเลคโตรไลท์ ความเป็นกรด
และด่างในเลือด และปัสสาวะ เพ่ือ
ช่วยในกีวินิจฉัยได้ถูกต้อง    

1.1 
1.2 

     7.1 
7.2 
7.3 

8.1 

CLO4 แปลผลถาพรังสี อัลตร้า
ซาวด์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพ่ือช่วยใน
การวินิจฉัยได้ถูกต้อง 

1.1 
1.2 

     7.1 
7.2 
7.3 

8.1 

CLO5.รักษาและวางแผนการ
ป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง     

1.1 
1.2 

     7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
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ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ

ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว

แพทย์ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 

ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง

ถูกต้อง 

1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 

โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ

สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ

วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7.1 ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 

7.2 ทำรายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 

7.3 ให้คำแนะนำหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ

สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ

หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ

สัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

การเป็นสัตวแพทย์ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก ๒ รหัสวิชา VSCL 449 
ประจำภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(Lecture 30, KSA 25, case discussion 3) 
 

อาทิตย์
ที ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1  9 มีค 2564 13.40 – 16.30 Lect: Gastrointestinal diseases (3) JS 
 10 มีค 2564 8.40 – 11.30 

11.40 – 12.30 
13.40 – 14.30 
14.40 – 16.30 

Lect: Respiratory diseases (3) 
KSA: Respiratory disease (1)  
KSA: Respiratory disease (1) 
KSA: Gastrointestinal diseases (2) 

RO 
RO and staffs 
RO and staffs 
JS and staffs 

2  16 มีค 2564 13.40 – 16.30 Lect: Cardiology (3) RO 
 17 มีค 2564 8.40 – 10.30 

10.40 – 12.30 
13.40 – 14.30 
14.40- 16.30 

Lect: Cardiology (2) 
KSA: Cardiology (2) 
KSA: Cardiology (1) 
Lect: Feline medicine (2) 

RO 
RO/ TS and staffs 
RO/ TS and staffs 

RBD 
3  23 มีค 2564  13.40 – 15.30 

15.40 – 16.30 
Lect: Feline infectious (2) 
KSA: Feline infectious (1) 

RBD 
RBD and staffs 

 24 มีค 2564 8.40 – 10.30 
10.40 – 11.30 
13.40 – 16.30 

Lect: Endocrinology (non – related skin disease) (2) 
KSA: Endocrinology (non – related skin disease) (1) 
Lect: Nephrology (3) 

NSM 
NSM/ PPC and staffs 

NSM 
4  30 มีค 2564 13.40 – 16.30 KSA: Nephrology (3)  NSM and staffs 

 31 มีค 2564 8.40 – 9.30 
9.40 – 12.30  
13.40 – 15.30 

Lect: Urology (2) 
KSA: Urology (2) 
KSA: Feline medicine (2) 

NSM 
NSM and staffs  

RBD 

5 6 เมย 2564  วันจักร ี  
 7 เมย 2564 8.40 – 10.30 

10.40 – 12.30 
13.40 -14.30 

Lect: Hepatology and pancreatic diseases (2)  
KSA: Hepatology and pancreatic disease (2) 
KSA: Hepatology and pancreatic disease (1) 

PSM 
PSM/ RL and staffs 
PSM/ RL and staffs 

6 13 เมย 2564  วันสงกรานต ์  
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อาทิตย์
ที ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

 14 เมย 2564  วันสงกรานต ์  

7 20 เมย 2564 13.40 – 16.30 Midterm examination Staffs 
 21 เมย 2564 8.40 – 16.30 

 
Lect: Preventic medicine and canine infectious diseases (3) 
KSA: Preventic medicine and canine infectious diseases (3) 

WS 
WS/ OS and staffs 

8 27 เมย 2564 13.40 – 16.30 Lect: Emergency medicine (3) DC 
 28 เมย 2564 8.40 – 11.30 

13.40 -16.30 
KSA: Emergency medicine (3) 
Case discussion (small group) 

DC/ KTC and staffs 
Staffs 

การทำ  case discussion (28 เมย 2564) 
ทำ small groups (online: POA) กลุ่มละประมาณ 5-6 คน   
ให้อาจารย์ประจำกลุ่มกำหนดเคส 

กลุ่ม 1 อ.ดร.สพ.ญ. รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร และอ.ดร.สพ.ญ.อรอุมา สิงหศิวานนท์   
 กลุ่ม 2 อ.สพ.ญ. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์  
 กลุ่ม 3 ผศ.น.สพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์และอ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม 

กลุ่ม 4 อ.ดร.น.สพ. ไพฑูรย์ ศรีมนตรีและ อ.ดร.สพ.ญ.รมณียา ลีลาอาภรณ์ 
กลุม่ 5 อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์  

 กลุ่ม 6 อ.ดร.สพ.ญ.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม 
กลุ่ม 7 อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สนุทรสิต  
 
 
 

   
   
  


