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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๔๕๐ ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 
ภาษาอังกฤษ VSCL ๔๕๐  Small Animal Surgery 

๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๔ (๒-๖-๖)       
  (ทฤษฎี - ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชม. /สัปดาห์)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

๔.๑.๑ อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศบ์้านดู่ (GW) ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : grisnarong.won@mahidol.edu  
      ๔.๑.๒ รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์ (SM) ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : sukanya.man@mahidol.edu  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 

๑) รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๐๒  E-mail : sukanya.man@mahidol.edu (SM) 

๒) ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศพัท์ ๒๒๒๒  E-mail : phingphol.cha@mahidol.edu  (PC) 

๓) ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๑๓ E-mail : nawarus.pra@mahidol.edu (NP) 
  ๔) อ.ดร.สพ.ญ. รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร ภาควิชาเวชศาสตรค์ลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๒๔  E-mail : ruangrat.bud@mahidol.edu (RBD) 

๕) อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : grisnarong.won@mahidol.edu (GW) 
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    ๒  
 

 

๖) อ.ดร.สพ.ญ.ปณิธิ สุโข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : panithi.suk@mahidol.edu (PSS)  

๗) อ.ดร.น.สพ.เศกรินทร์ พลอยเพ็ชร์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๑๐  E-mail : sekkarin.plo@mahidol.edu (SP) 

๘) อ.น.สพ.สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๑๗  E-mail : somsak.wat@mahidol.edu (SWT) 

๙) อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๒๘  E-mail : yada.akk@mahidol.edu (YA) 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ /  ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
สพวค ๔๔๑ สพวค ๓๔๓ 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี  
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัย วิธีการรักษา ภาวะแทรกซ้อน 
และการดูแลสัตว์ ในสัตว์เลี้ยงที่มาท าหมัน หรือสัตว์ป่วยทีมี่ความผิดปกติของระบบต่างๆในรา่งกายซึ่งต้อง
ได้รับการรักษาโดยวิธีทางศัลยกรรม รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านศัลกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพ่ือ
เป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบัติงานในคลินิกสัตว์เลี้ยงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
       เมื่อนักศึกษาส าเร็จการเรยีนในรายวชิา จะมีคุณสมบัติ ดงันี้ 

๒.๑.๑ มีความรู้ความเขา้ใจสาเหตุและวิธีวินิจฉัยความผิดปกตขิองโรคในระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทการมองเห็น  ระบบปกคลุมร่างกาย และ
ภาวะไส้เลื่อน ซ่ึงต้องให้การรักษาโดยวิธีศัลยกรรม  
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    ๓  
 

 

๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการวางยาสลบ การท าหมัน และเทคนิคการผ่าตัดเพ่ือรักษา
โรคและความผิดปกติของอวัยวะ หรือระบบต่างๆของร่างกาย 

๒.๑.๓ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ผ่าตัด การวางยาสลบ การท าหมัน และวิธีศัลยกรรมเพ่ือรักษาความ
ผิดปกติของอวัยวะ หรือระบบต่างๆของร่างกายได้ 

๒.๑.๔ มีคุณธรรม จริยธรม และปฏิบัติตามหลักสวัสดภิาพสัตว์ในระหว่างการศึกษา 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 อธิบายปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบประสาทการมองเห็น  ระบบปกคลุมร่างกาย และภาวะไส้เลื่อน ที่ต้องใช้การศัลยกรรมเพื่อรักษา 
๒.  CLO2 เลือกวิธีวินิจฉัย และวิธีศัลยกรรมเพ่ือรักษาความผิดปกติได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 อธิบายภาวะแทรกซ้อนของการท าศัลยกรรมแต่ละวิธี การป้องกัน และการแก้ไข ในระยะก่อน 
ระหว่าง และหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๕.  CLO5 ท าหมัน และศัลยกรรมพ้ืนฐานในระบบระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบประสาทการมองเห็น  ระบบปกคลุมร่างกาย ได้ถูกต้อง 
๖.  CLO6 ประเมินสภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบและเฝ้าระวังการสลบได้อย่างถูกต้อง 
๗.  CLO7 เลือกใช้ยาสลบได้ถูกต้องเหมาะสมโดยค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์  
๘.  CLO8 ดูแลสัตว์หลังการศัลยกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย)  การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การฝึกปฏิบัติหัตถการ และการดูแลสัตว์
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนในสุนัขและแมว 
(ภาษาอังกฤษ) History taking, diagnostic procedures, therapeutic plans, surgical skills, post-operative 
care and complications of the soft tissue surgery in dogs and cats 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ๙๐ ๙๐ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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    ๔  
 

 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดิน

หายใจ ระบบประสาทการมองเห็น  ระบบปกคลุมร่างกาย และภาวะไส้เลื่อน ที่ต้องใช้การศัลยกรรม
เพ่ือการรักษา 

๒.  CLO2 เลือกวิธีวินิจฉัย และวิธีศัลยกรรมเพ่ือรักษาความผิดปกติได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 อธิบายภาวะแทรกซ้อนของการท าศัลยกรรมแต่ละวิธี การป้องกัน และการแก้ไข ในระยะก่อน 

ระหว่าง และหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๕.  CLO5 ท าหมัน และศัลยกรรมพ้ืนฐานในระบบระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบประสาทการมองเห็น  ระบบปกคลุมร่างกาย ได้ถูกต้อง 
๖.  CLO6 ประเมินสภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบและเฝ้าระวังการสลบได้อย่างถูกต้อง 
๗.  CLO7 เลือกใช้ยาสลบได้ถูกต้องเหมาะสมโดยค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์  
๘.  CLO8 ดูแลสัตว์หลังการศัลยกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO4 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขยีน/ สอบปฏิบัติ 
CLO5 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ 
CLO6 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัต ิ สอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ 
CLO7 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO8 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฎิบัติ สอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ 
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    ๕  
 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ Male reproductive sur-
gery 

๒ 
๖ 

Castration กฤษณรงค์ 
และคณะ 

๒ Female reproductive 
surgery1 

๒ 
๖ 

Ovariohysterectomy cat กฤษณรงค์ 
และคณะ 

๓ Female reproductive 
surgery2 

๒ 
๖ 

Ovariohysterectomy dog กฤษณรงค์ 
และคณะ 

๔ Surgery of the visual 
apparatus 

๒ 
๖ 

Entropion and ectopion cor-
rection 

รวงรัตน์ 
และคณะ 

๕ Surgery of ear canal and 
pinna 

๒ 
๖ 

Lateral ear canal resection รวงรัตน์ 
และคณะ 

๖ Surgery of urinary tract ๒ 
๖ 

Cystotomy สุกัญญา 
และคณะ 

๗ Surgery of skin1 ๒ 
๖ 

Reconstructive surgery สมศักดิ์ 
และคณะ 

๘ Surgery of skin2 ๒ 
๖ 

Reconstructive surgery สมศักดิ์ 
และคณะ 

๙ Herniorrhaphy ๒ 
๖ 

Herniorrhaphy พิงพล 
และคณะ 

๑๐ Surgery of upper respira-
tory tract 

๒ 
๖ 

Surgery of respiratory tract พิงพล 
และคณะ 

๑๑ Oral surgery ๒ 
๖ 

Oral surgery ปณิธิ 
และคณะ 

๑๒ Surgery of apparatus ๒ ๖ Limb and tail amputation สมศักดิ์ 
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    ๖  
 

 

และคณะ 
๑๓ GI tract surgery1 ๒ 

๖ 
Gastrotomy ปณิธิ 

และคณะ 
๑๔ GI tract surgery2 ๒ 

๖ 
Enterotomy ปณธิ ิเศ

กรินทร์ 
และคณะ 

๑๕ GI tract surgery3 ๒ 
๖ 

Intestinal anastomosis ปณิธิ 
และคณะ 

                  รวม ๓๐ ๓๐   
 
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 อธิบายปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบทางเดินอาหาร  ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบประสาทการ
มองเห็น  ระบบปกคลุมร่างกาย 
และภาวะไส้เลื่อน ที่ต้องใช้การ
ศัลยกรรมเพ่ือรักษา 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๐ ๑๐ 
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    ๗  
 

 

CLO2 เลือกวิธีวินิจฉัย และวิธี
ศัลยกรรมเพ่ือรักษาความผิดปกติได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๐ ๑๐ 

CLO3 อธิบายภาวะแทรกซ้อนของ
การท าศัลยกรรมแต่ละวิธี การ
ป้องกัน และการแก้ไข ในระยะ
ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๐ ๑๐ 

CLO4 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๐ 
๑๘ 

สอบปฎิบัติ ๘ 
CLO5 ท าหมัน และศัลยกรรม
พ้ืนฐานในระบบระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร  
ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทการมองเห็น  ระบบปก
คลุมร่างกาย ได้ถูกต้อง 

สอบปฎิบัติ ๑๖ ๑๖ 

CLO6 ประเมินสภาพสัตว์ก่อนวาง
ยาสลบและเฝ้าระวังการสลบได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๕ 
๑๓ 

สอบปฎิบัติ ๘ 

CLO7 เลือกใช้ยาสลบได้ถูกต้อง
เหมาะสมโดยค านึงถึงหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๑๐ ๑๐ 

CLO8 ดูแลสัตว์หลังการศัลยกรรม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สอบข้อเขียน: MCQ ๕ 
๑๓ 

สอบปฎิบัติ ๘ 
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   
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    ๘  
 

 

  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 หากไม่สามารถชี้แจ งหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Banagura, JD., Kirk’s Veterinary Therapy XIII: Small Animal Practice, Philadelphia: WB Saun-
ders, 1999 

๒) Betts CW and Crane WS., Manual of Small Animal Surgical Therapeutics. Philadelphia: WB 
Saunders, 1998. 

๓) Fossum TW, et al., Small Animal Surgery. 3rd ed., Texas: Mosby, 2007.   
๔) Slatter, DK.(ed), Textbook of Small Surgery. 3rd ed, Philadelphia: WB Saunders. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials):  
- 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- 
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    ๙  
 

 

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 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค ๔๕๐ R P     P  

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๔๕๐ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบทางเดินอาหาร  ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบประสาท
การมองเห็น  ระบบปกคลุม
ร่างกาย และภาวะไส้เลื่อน ที่
ต้องใช้การศัลยกรรมเพ่ือรักษา 

๑.๒        

CLO2 เลือกวิธีวินิจฉัย และวิธี
ศัลยกรรมเพ่ือรักษาความ
ผิดปกติได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

       

CLO3 อธิบายภาวะแทรกซ้อน
ของการท าศัลยกรรมแต่ละวิธี 
การป้องกัน และการแก้ไข ใน
ระยะก่อน ระหว่าง และหลัง
ผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

       

CLO4 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๒.๓       

CLO5 ท าหมัน และศัลยกรรม
พ้ืนฐานในระบบระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร  

๑.๑ ๒.๑ 
๒.๓ 
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ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทการมองเห็น  ระบบปก
คลุมร่างกาย ได้ถูกต้อง 
CLO6 ประเมินสภาพสัตว์ก่อน
วางยาสลบและเฝ้าระวังการสลบ
ได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๓       

CLO7 เลือกใช้ยาสลบได้ถูกต้อง
เหมาะสมโดยค านึงถึงหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 

     
 

 

CLO8 ดูแลสัตว์หลังการ
ศัลยกรรมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 ๒.๒ 
๒.๓ 

    ๗.๒  

 

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

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
  

 
PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
๒.๓ท าหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๒ ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
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ตารางเรียนรายวิชาศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก รหัสวิชา สพคน 450 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องบรรยาย 1304 และห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ 1801  
ล าดับที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ 

1. 8 มกราคม 2564 8.40-12.30 
13.40-16.30 

Lect 1: Surgery of ear and visual apparatus RB (8%) 

2. 15 มกราคม 2564 8.40-12.30 
13.40-16.30 

Lect 2: Surgery of the reproductive tract 
 

GW (8%) 
 

3. 22 มกราคม 2564 8.40-12.30 
13.40-16.30 

Lect 3: Surgery of urinary system 
 

SM (8%) 
 

4. 29 มกราคม 2564 8.40-12.30 
13.40-16.30 

Lect 4: Surgery of the integument 
Lect 5: Surgery of the apparatus 

SW (4%) 
SW (4%) 

 5 กุมภาพันธ์ 2564 9.00-11.00 สอบเก็บคะแนน หัวข้อ Repro- and urosurgry 
(16%) 

SM, GW 
คุมสอบ 

5. 12 กุมภาพันธ์ 2564 8.40-12.30 
13.40-16.30 

Lect 6: Surgery of upper gastrointestinal tract  PS (8%) 

6 19 กุมภาพันธ์ 2564 8.40-12.30 
13.40-16.30 

Lect 7: Surgery of lower gastrointestinal tract and 
extra-alimentary tract surgery 

PS (8%) 
SP (2%) 

สอบกลางภาค (1-5 มีนาคม 2564) หัวข้อ Ear and visual, Integument, Apparatus, Extra-alimentary surgery (18%) 
7. 12 มีนาคม 2564 8.40-16.30 

 
Lect 8: Herniorrhaphy 

Lect 9: Respiratory surgery 
PC (5%) 
PC (5%) 

8. 19 มีนาคม 2564 8.40-16.30 Lab 1: Sterile technique Staff  
9. 26 มีนาคม 2564 8.40-16.30 Lab 1: Castration dog and cat Staff (6%) 
10. 2 เมษายน 2564 8.40-16.30 Lab 2: Ovariohysterectomy cat Staff (6%) 
11 9 เมษายน 2564 8.40-16.30 Lab 3: Ovariohysterectomy dog Staff (6%) 
12. 23 เมษายน 2564 8.40-16.30 

 
Lab 5 alive swine: Cystotomy, gastrotomy, en-

terotomy, intestinal anastomosis  
Staff (6%) 

13. 30 เมษายน 2564 8.40-16.30 Lab 4 cadaveric animal: Reconstructive surgery, 
entropion and ectopion correction 

Staff (6%) 

สอบปลายภาค (3-14 พฤษภาคม 2564) Respiratory, Herniorrhaphy, Upper GI- and Lower GI surgery, (26%) 

 
 


