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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  เวชศาสตร์สัตว์ทดลอง 
ภาษาอังกฤษ Laboratory Animal Medicine 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๒-๓-๕)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 
 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๑.๑ อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร (YA) ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

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

 ๔.๒.๑ อ.สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์ (WR)  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 ผศ.ดร.สพ.ญ. ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ (SR) ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

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

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๒๒๒๘ E-mail: yada.akk@mahidol.edu  
๔.๒.๕ อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น (KM)  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๒๒๒๘ E-mail: khuanwalai.mal@mahidol.ac.th 
๔.๒.๖ ผศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์ (PC)  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

mailto:yada.akk@mahidol.edu
mailto:wantanee.rat@mahidol.ac.th
mailto:parntep.rat@cra.ac.th
mailto:sasitorn.run@mahidol.edu
mailto:yada.akk@mahidol.edu
mailto:khuanwalai.mal@mahidol.ac.th


 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์ทดลอง                                                                คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา VSCL458                                                                                  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๒  

 

 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๒๒๒๙ E-mail: panida.chn@mahidol.ac.th 
๔.๒.๗ อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล (MT)  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๒ ต่อ ๒๒๑๒ E-mail: mookmanee.tan@mahidol.edu 
๔.๒.๘ นายธนกร ระวังซื่อ (TR)              ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตว์แพทย์ 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๙๓๔๒ ต่อ ๑๘๐๓ E-mail: thanakhorn.raw@mahidol.ac.th 
๔.๒.๙ น.สพ.วงศกร ว่องวทัญญู (WW)  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่าง
       ถิ่นและสัตว์อพยพ  

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๑๙๑๗ E-mail: wongsakorn.won@mahidol.ac.th 
๔.๒.๑๐ น.สพ.ธนวัฒน์ ชัยศิรริัตน์ (TC) ศูนย์สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๑๓๐๘ E-mail: thanawat.chi@mahidol.ac.th 

๔.๒.๑๑ สพ.ญ.รนิศรา มงคงธนตระกูล (RA)  ศูนย์สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ   
งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๑๓๐๘ E-mail: ranissara.mon@mahidol.ac.th  
๔.๒.๑๒ สพ.ญ.ชนากานต์ วงศ์เกษมจิตต์ (CW) ศูนย์สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ   

งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๑๓๐๘ E-mail: chanakan.won@mahidol.ac.th  

๔.๒.๑๓ สพ.ญ.สายธาร ดอกกุหลาบ (SD) ศูนย์สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ   
งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑๕๒๔๕-๖ ต่อ ๑๓๐๘ E-mail: saitharn.dok@mahidol.ac.th 
  ๔.๒.๑๔ สพ.ญ.รวิวรรณ อิ่มเอิบสิน (RI)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ทหาร 
   โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๖๖๙๑            E-mail: - 
          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

๑. สพปส ๓๑๖  
๒. สพวค ๔๔๐  
๓. สพวค ๔๔๓ 
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    ๓  

 

 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี 

๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๐ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือใหน้ักศึกษาอธิบาย ระบบการจัดการในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตาม

มาตรฐานสากลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งระบบการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง สามารถ
บอกความแตกต่างของชีววิทยาและสภาวะของการเกิดโรค ในสัตว์ทดลองแต่ละชนิด เลือกวิธีการจัดการระงับความรู้สึก
และความเจ็บปวดในสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามชนิดของสัตว์  ปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานต่าง ๆต่อ
สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและมีมนุษยธรรม ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสัตว์ทดลอง 
สามารถวางแผนการเลี้ยงดูแลและการใช้สัตว์ส าหรับงานวิจัยให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
     เมื่อนักศึกษาส าเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการในการดูแลและใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล และสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ กฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงระบบการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคในสถานที่
เลี้ยงสัตว์ทดลอง 
๒.๑.๒ เข้าใจในชีววิทยา สาเหตุและสภาวะของการเกิดโรค ระบบการป้องกันโรค และการจัดการความ
เจ็บปวดเพ่ือให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดน้อยท่ีสุด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานต่าง ๆ ต่อสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง และมีมนษุยธรรม 

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

๑.  CLO1 อธิบายระบบการจัดการในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงระบบการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองได้ 
๒.  CLO2 บอกความแตกต่างของชีววิทยาและสภาวะของการเกิดโรค ในสัตว์ทดลองแต่ละชนิดได้ 
๓.  CLO3 เลือกวิธีการจัดการระงับความรู้สึกและความเจ็บปวดในสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
ชนิดของสัตว์ 
๔.  CLO4 ปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานต่าง ๆต่อสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและมีมนุษยธรรม 
๕.  CLO5 ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสัตว์ทดลองได้    
๖.  CLO6 วางแผนการเลี้ยงดูแลและการใช้สัตว์ส าหรับงานวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ 
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    ๔  

 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติในการใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล การเขียนขอใช้สัตว์ทดลอง 

ชีววิทยาและโรคของสัตว์ทดลอง การจัดการ การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การควบคุมโรค และการดูแลทางการแพทย์โดยสัตว
แพทย์ การจัดการความเจ็บปวดและการวางยาสลบ การการุณฆาต อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร เทคนิค
พ้ืนฐานในการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 

Ethics and welfare, Laws and regulations, international standard and protocol writing for the la-
boratory animal care and use, Health monitoring and surveillance, biology and diseases of laboratory 
animal, veterinary care, pain management and anesthesia, humane endpoint, euthanasia, occupational 
health and safety of personnel, basic techniques and procedures in laboratory animals, ethics and vet-
erinary jurisprudence 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐  ๔๕ ๗๕ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายระบบการจัดการในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงระบบการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองได้ 
๒.  CLO2 บอกความแตกต่างของชีววิทยาและสภาวะของการเกิดโรค ในสัตว์ทดลองแต่ละชนิดได้ 
๓.  CLO3 เลือกวิธีการจัดการระงับความรู้สึกและความเจ็บปวดในสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
ชนิดของสัตว์ 
๔.  CLO4 ปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานต่าง ๆต่อสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและมีมนุษยธรรม 
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    ๕  

 

 

๕.  CLO5 ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสัตว์ทดลองได้    
๖.  CLO6 วางแผนการเลี้ยงดูแลและการใช้สัตว์ส าหรับงานวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย/รายงานรายบุคคล สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย/ปฏิบัติ สอบข้อเขียน 
 CLO4 บรรยาย/ปฏิบัติ สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 
 CLO5 บรรยาย/ปฏิบัติ/มอบหมายงานกลุ่ม น าเสนอ/ตอบค าถามและสอบข้อเขียน 
 CLO6 บรรยาย/ปฏิบัติ/มอบหมายงานกลุ่ม น าเสนอและตอบค าถาม 
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    ๖  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จ านวน ชม. กิจกรรมการ
เรียนการสอน/

สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝึก

ปฏิบัติ 

๑ อธิบายรายวิชา 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ และสวัสดิภาพ
สัตว์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
หน้าที่ของคณะกรรมการดูแลการเลี้ยง 
และการใช้สัตว์ การพิจารณาโปรโตคอล 

 
 

๔ ๐ 

 

อ.สพ.ญ. วันทนีย์ 
รัตนศักดิ์ 

๒ Animal models 
Occupational health and safety in 
animal research  

๔ ๑  อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 
 

๓ Animal protocol writing  ๒ ๔ การเขียน Ani-
mal protocol 

อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๔ Veterinary medical care program 
I&II 

๔ 
๒ 

 อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๕ Lab animal seminar ๐ ๖  คณาจารย์ 
๖ Lab animal diseases I (rodents and 

lagomorphs) 
Lab animal diseases II (rodents and 
lagomorphs) 

๔ ๐  
อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 
 

๗ 

Lab animal diseases III (cont’d) 
 

๒ ๔ 

พบ อ.ที่
ปรึกษาเขียน 
Animal pro-
tocol 

อ.สพ.ญ.ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๘ NHPs (Biology and diseases)     ๒ ๔ Experimental 
methods 

รศ.น.สพ. ปานเทพ 
รัตนากร, อ.สพ.ญ. 
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    ๗  

 

 

ญาดา อรรค
วัฒนางกูร 

๙ Lab animal diseases: Large animals 
Aquatic lab animals in research 

๔ ๐  อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๑๐ Pain management 
Anesthesia and euthanasia 

 
๔ 

๒ 
 อ.สพ.ญ. ญาดา 

อรรควัฒนางกูร 
๑๑ ฝึกเทคนิคพ้ืนฐานในหนูเมาส์ 

Anesthesia and Rodent Necropsy in 
mouse 

๐ ๖ ฝึกเทคนิค
พ้ืนฐานในหนู
เมาส์ 
Anesthesia 
and Rodent 
Necropsy in 
mouse 

คณาจารย์ 

๑๒ ฝึกเทคนิคพ้ืนฐานในหนูแรท 
 
Anesthesia and Rodent Necropsy in 
mouse 

๐ ๖ ฝึกเทคนิค
พ้ืนฐานในหนู
แรท 
Anesthesia 
and Rodent 
Necropsy in 
mouse 

คณาจารย์ 

๑๓ 
Facility tour 

๐ ๔ Facility tour อ.สพ.ญ. ญาดา 
อรรควัฒนางกูร 

๑๔ Animal protocol presentation 
 

 
๐ 

๖ 
 

คณาจารย์ 

             รวม ๓๐ ๔๕   
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    ๘  

 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
     ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสังเกต
พฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน (feedback) 
เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายระบบการจัดการในการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐาน สากล และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงระบบการป้องกัน
และการเฝ้าระวังโรคในสถานที่เลี้ยง
สัตว์ทดลองได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ 14 

18 รายงานรายบุคคล 4 

CLO2 บอกความแตกต่างของชีววิทยาและ
สภาวะของการเกิดโรค ในสัตว์ทดลองแต่ละ
ชนิดได ้

สอบข้อเขียน: MCQ      42         
     48 น าเสนอรายกลุ่ม 

 
 

 
     6  

CLO3 เลือกวิธีการจัดการระงับความรู้สึกและ
ความเจ็บปวดในสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามชนิดของสัตว์   

สอบข้อเขียน: MCQ     7       
 
     9 

รายงานรายบุคคล  
    2 

CLO4 ปฏิบัติหัตถการพ้ืนฐานต่าง ๆต่อ
สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและมีมนุษยธรรม 

สอบปฏิบัติ  
    10 

      
     10 

CLO5 ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานสัตว์ทดลองได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ  
    7 

 
      7 

CLO6 วางแผนการเลี้ยงดูแลและการใช้สัตว์
ส าหรับงานวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ 

น าเสนอรายงานกลุ่ม  
    8 

 
      8 

รวม   100 
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    ๙  

 

 

(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 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 Ani-

mals. 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. 
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   ๑๐  

 

 

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

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

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

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

1994.  
๘) Stephen W. Barthold, Stephen M. Griffey, Dean H. Percy. Pathology of Laboratory Rodents and 

Rabbits, 4th Edition. Wiley-Blackwell; 2016.  
๙) 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. 
๑๐)  Paul F. Laboratory animal anaesthesia. Fourth edition. Elsevier Inc; 2016. 
๑๑)  Cholawat P, Jennifer C.M. Handbook of laboratory animal anesthesia and pain management: 

rodents. Taylor&Francis Group. 2017. 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

- 
 
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 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์ทดลอง                                                                คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา VSCL458                                                                                  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๒  

 

 

(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 เวชศาสตร์สัตว์ทดลอง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค๔๕๘ P P  R P  R R 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค๔๕๘ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 1.1 

 
2.6  4.3   7.1 

7.2 
7.3 

8.1 
8.2 
8.3 

CLO2  1.1 
1.2 

2.5 
2.6 

 4.3   7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 
8.3 

CLO3  1.2 2.2 
2.3 
2.6 

 4.3   7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 
8.3 

CLO4  2.1 
2.2 
2.3 
2.5 
2.6 

     8.1 
8.2 
8.3 

CLO5    4.3 5.2   8.3 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์ทดลอง                                                                คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา VSCL458                                                                                  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๓  

 

 

5.3 
5.4 

CLO6 1.2   4.3 5.2 
5.3 
5.4 

 7.1 
7.2 
7.3 

8.3 

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 
 

PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.1 จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี เพื่อการวินิจฉัย
ได้อย่างถูกต้อง 
2.2 บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
2.3 ท าหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
2.4 ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
2.5 ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

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 

7.1 ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 
7.2 ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
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
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา เวชศาสตร์สัตว์ทดลอง รหัสวิชา สพวค ๔๕๘ 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

Week Date Time Topic 
Lecture/Prac-

tice 
Instructor 

1 
4/1/2021 
(WebEx) 

10.40 –11.10 Course introduction 
Lecture YA 

11.10 – 16.30 Animal model & OHS 

2 
11/1/2021 
(WebEx) 

10.40 – 12.30 
Laws, regulations, guidelines 
and ethics in animal research 

Lecture 
WR 

 
13.30 – 16.30 

 
IACUC functions & protocol 
reviews 

Lecture 

3 18/1/2020 
10.40 – 12.30 

Veterinary medical care pro-
gram I: 

 
Lecture 

 

 
YA 
 

13.30 – 16.30 Animal protocol writing 
Lecture/Prac-

tice 
YA 
 

4 25/1/2021 
10.40 – 12.30 

Veterinary medical care pro-
gram II: 

Lecture YA 

13.30 – 16.30 
Meeting with animal protocol 
advisor 

Practice YA/SR/KM/WW/PC 

5 1/2/2021 
10.40 – 12.30 

Lab animal diseases: Rdents I 
Lecture 

 
YA 

13.30 – 16.30 
Lab animal diseases: Rodents 
II 

Lecture YA 

6 8/2/2021 10.40 – 12.30 
Lab animal diseases: Rodents 
III 

Lecture YA 
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13.30 – 16.30 
Lab animal disease: Non-ro-
dents I 

 YA 

7 15/2/2021 
10.40 – 12.30 

 
Animal research updates 
 

Lecture YA 

13.30 – 16.30 Lab animal seminar Lecture YA/SR/WW/TC/CW/RM/SD 

8 22/2/2021 
10.40 – 12.30 

Aquatic lab animals in re-
search 

Lecture YA 

13.30 – 16.30 NHPs (Biology and diseases) Lecture PR 
Midterm exams March 1-5, 2021 

9 8/3/2021 

 
10.40 – 14.30 
 

Lab animal disease: Non-ro-
dents II  

    Lecture 
YA 

14.30 – 16.30 Experimental methods  

10 15/3/2021 10.40 – 16.30 
Pain management, Anesthesia 
and surgery in rodents, and 
euthanasia 

Lecture YA 

11 22/3/2021 
 
10.40 – 16.30 

Procedures with care in rats, 
Anesthesia and rat necropsy 

  Lab 
 

YA/MT/TR/ 
WW/TC/CW/RM/SD 

12 29/3/2021 10.40 – 16.30 
Procedures with care in mice, 
Anesthesia and mouse nec-
ropsy 

   Lab 
YA/MT/TR/ 

WW/TC/CW/RM/SD 

14 
19/4/2021 

 
10.40 – 16.30 Facility tour (AFRIMS) Practice YA, RI 

15 26/4/2021 10.40 – 12.00 Protocol presentation  Seminar 
YA/PC/KM/SR/ 

WW/TC/CW/RM/SD 
Final exams (May 3-14, 2021) 
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