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    ๑  
 

 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๕๕๕  เวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ภาษาอังกฤษ VSCL 555  Ruminant Medicine 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๖ (๔-๖-๑๐)  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)       
      
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   รศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงสุดสายใจ กรมาทิตย์สุข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและ
การสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2441-5242 ต่อ 1531  
E-mail : sudsaijai.kor@mahidol.edu 
รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการ
สาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2441-5242 ต่อ 1528  
E-mail : jitkamol.tha@mahidol.edu   

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         ๑)  ผศ.นายสัตวแพทย์เชาวลิต นาคทอง 
    ๒) รศ.ดร.นายสัตวแพทย์บรรลือ กรมาทิตย์สุข 
    ๓) รศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงสุดสายใจ กรมาทิตย์สุข 
    ๔) รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ 
    ๕) อ.ดร.นายสัตวแพทย์สราวุฒิ ทักษิโณรส          

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

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๔๓๖, สพวค๔๔๑, สพวค ๔๔๕, สพวค ๔๔๖ 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี      
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และไทรโยค 
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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    ๒  
 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 
๑.๑ อธิบายวิธีการซักประวัติ การตรวจ และการวินิจฉัยโรคตามระบบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
๑.๒ อธิบายวิธีการวินิจฉัยและจ าแนกแยกแยะโรคต่าง ๆ การรักษา การชันสูตรและการป้องกันโรคท่ีส าคัญใน

สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  
๑.๓ อธิบายเทคนิคพ้ืนฐานที่จ าเป็นทางด้านคลินิก และการจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูงในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการก าหนดแนวทางในการวินิจฉัยและรักษา การซั กประวัติ การ
ตรวจและวินิจฉัยโรคตามระบบ และเทคนิคพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคลินิก สามารถวินิจฉัยและจ าแนกแยกแยะ
โรคต่าง ๆ ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตามระบบที่ส าคัญ การรักษา การป้องกันโรค การจัดการสุขภาพสัตว์
ระดับฝูง ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในภาคปฏิบัติได ้

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชาสามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1 อธิบายวิธีการซักประวัติ การตรวจ และการวินิจฉัยโรคตามระบบในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได ้
๒.  CLO2 อธิบายวิธีการวินิจฉัยและจ าแนกแยกแยะโรคต่าง ๆ การรักษา การชันสูตรและการป้องกันโรคที่

ส าคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กได้ 
๓.  CLO3 อธิบายเทคนิคพ้ืนฐานที่จ าเป็นทางด้านคลินิก และการจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูงในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง

ได ้
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อในระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางเดิน
หายใจ ทางเดินอาหาร กล้ามเนื้อและกระดูก ผิวหนัง ตา หัวนมและเต้านม ระบบสืบพันธุ์ ทางเดินปัสสาวะ เมแทบอลิ
สม และโรคที่เกี่ยวข้องกับหลายระบบ สารพิษและภาวะขาดแคลนสารอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญ่และสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
  Clinical examination, diagnosis and treatment of infectious and non-infectious diseases in cardi-
ovascular, respiratory, gastrointestinal, muscoskeletal, skin, eyes, mammary gland, reproductive, uri-
nary, metabolism and polysystemic diseases; feeding and related diseases, parasitic diseases in rumi-
nant and small ruminant. 
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    ๓  
 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๖๐ 
(๑๕ x ๔) 

๙๐ 
(๑๕ x ๖) 

๑๕๐ 
(๑๕ x ๑๐) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนในวันพุธ หรือในวันที่นัดหมาย จ านวน > ๑ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชันสื่อสารออนไลน์ 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายวิธีการซักประวัติ การตรวจ และการวินิจฉัยโรคตามระบบในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ 
๒.  CLO2 อธิบายวิธีการวินิจฉัยและจ าแนกแยกแยะโรคต่าง ๆ การรักษา การชันสูตรและการป้องกันโรคที่ส าคัญใน

สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กได้ 
๓.  CLO3 อธิบายเทคนิคพ้ืนฐานที่จ าเป็นทางด้านคลินิก และการจัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูงในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
บรรยาย (แบบปฏิสัมพันธ์: ให้ตอบค าถามสั้น ๆ หรือ
ระดมความคิด หรือ Buzz group) 

การสอบข้อเขียน  

 CLO2 
บรรยาย (แบบปฏิสัมพันธ์: ให้ตอบค าถามสั้น ๆ หรือ
ระดมความคิด หรือ Buzz group) สัมมนา 

การสอบข้อเขียน ผลงานกลุ่ม 

 CLO3 
บรรยาย และให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/หัตถการ/
ปฏิบัติการ) 

การสอบข้อเขียน การสอบภาคปฏิบัติ 
และการสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 
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    ๔  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน บรรยาย ฝึกปฏิบัต ิ

๑ 

History taking & Physical exami-
nation (systemic approach) ๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

เชาวลิต 

History taking, Cow signals, Phys-
ical examination, & Drug admin-
istrations 

 ๖ 

ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/หัตถการ) เชาวลิต 

๒ 

Bovine respiratory disease com-
plex and common cardiac 
anomalies 

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

เขาวลิต 

Blood collection, CBC, Blood 
biochemical tests & Blood gas 
analyses 

 ๖ 

ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/หัตถการ) เขาวลิต 

๓ 

Metabolic disturbances I – Bloat, 
Traumatic reticulo-stomatitis, 
Milk fever & Downer cow syn-
drome 

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

จิตรกมล 

Stomach tubing, Magnet inser-
tion, Bloat & Hardware disease 
detection 

 ๖ 

ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/หัตถการ) จิตรกมล 
 

๔ 

Metabolic disturbances II – NEB, 
Fatty liver and Rumen acidosis ๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

จิตรกมล 

Cow-side tests for ketone bod-
ies, Ruminocentesis, Liver biopsy 

 ๖ 
ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/หัตถการ) จิตรกมล 

 

๕ 

Reproductive diseases I (Brucel-
losis, Ureaplasmosis, Trichomo-
niasis & Campylobacteriosis) 

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

สุดสายใจ 
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    ๕  
 

 

Brucellosis tests (Rapid plate 
test, Tube agglutination & Com-
plement fixation test) 

 ๖ 

ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/ 
ปฏิบัติการ) 

สุดสายใจ 
 

๖ 

Reproductive diseases II (BHV-I, 
BVDV, BTV & Neosporosis) ๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

บรรลือ 

ELISA (BHV-I, BVDV, BTV & Ne-
osporosis) 

 ๖ 
ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/ 
ปฏิบัติการ) 

บรรลือ 
 

๗ 

Common intestinal and blood 
parasitic diseases (including coc-
cidiosis and cryptosporidium) 

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

สราวุฒ ิ

Blood & Fecal examination, Fe-
cal egg count, Deworming & 
Blood transfusion 

 ๖ 

ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/หัตถการ) สราวุฒ ิ

๘ Neurological diseases ๔ ๖ บรรยาย และให้ฝึกปฏบิัติ (ฝึก
ทักษะ/หัตถการ/ปฏิบตัิการ) 

สราวุฒ ิ

๙ 

Musculoskeletal, Skin & Eyes 
(Lameness, Ephemeral fever, 
Actinomycosis, Actinobacillosis, 
IBK, Ringworm) 

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

เชาวลิต 

Lameness assessment & Hoof 
trimming 

 ๖ 
ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/หัตถการ) เชาวลิต 

๑๐ 

Bovine mastitis – Pathogens, 
Clinical signs, Diagnosis, Treat-
ment, Prevention and control 
program 

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

จิตรกมล 
 

Bovine mastitis tests, Bacterial 
identification, Drug sensitivity & 
Intramammary infusion 

 ๖ 

ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/
หัตถการ/ปฏิบัติการ) 

จิตรกมล 
 

๑๑ 

Polysystemic diseases I (FMD, 
Hemorrhagic Septicemia, Tuber-
culosis, Anthrax  & Bovine Leu-

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

สราวุฒ ิ
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    ๖  
 

 

cosis) 

PCR-based detection of BLV (or 
IBR / BTV) 

 ๖ 
ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/ 
ปฏิบัติการ) 

สราวุฒ ิ

๑๒ 

Polysystemic diseases II (Paratu-
berculosis, Leptospirosis, Listeri-
osis, Blackleg & Tetanus) 

๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

เชาวลิต 
สราวุฒ ิ

Bovine necropsy  ๖ ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/
หัตถการ/ปฏิบัติการ) 

เชาวลิต 
สราวุฒ ิ

๑๓ 

Neonatal diseases and manage-
ment ๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

บรรลือ 
สุดสายใจ 

Buffalo health and diseases  ๖ ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/ 
ปฏิบัติการ) 

บรรลือ 
สุดสายใจ 

๑๔ 

Common diseases of sheep and 
goat I ๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

เชาวลิต 
สราวุฒ ิ

Practice – Physical examination 
in sheep and goat 

 ๖ 
ให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/ 
ปฏิบัติการ) 

เชาวลิต 
สราวุฒ ิ

๑๕ 

Common diseases of sheep and 
goat II ๔  

บรรยาย (แบบปฏสิัมพันธ์: ให้
ตอบค าถามสัน้ ๆ หรือระดม
ความคิด หรือ Buzz group) 

สราวุฒ ิ

Recent advances in ruminant 
medicine 

 ๖ 

สัมมนา เชาวลิต 
บรรลือ 

สุดสายใจ 
จิตรกมล 
สราวุฒ ิ

                  รวม ๖๐ ๙๐   
หมายเหตุ คณาจารย์ประกอบด้วย 

๑. ผศ.นายสัตวแพทย์เชาวลิต นาคทอง 
๒. รศ.ดร.นายสัตวแพทย์บรรลือ กรมาทิตย์สุข 
๓. รศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงสุดสายใจ กรมาทิตย์สุข 
๔. รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ 
๕. อ.ดร.นายสัตวแพทย์สราวุฒิ ทักษิโณรส 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
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    ๗  
 

 

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 
วิธีการวดัผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายการวินิจฉัย การรักษา
โรค การป้องกัน และการชันสูตรโรค
ตามระบบที่ส าคัญในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

สอบข้อเขียน: MCQ และข้อสอบ
บรรยาย ๓๐ 

๖๕ 
CLO2 จ าแนกโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ และข้อสอบ
บรรยาย ๓๕ 

CLO3 อธิบายเทคนิคพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ในการจัดการสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม
และทางด้านคลินิก 

สอบปฏิบัติ  ๓๐ 
๓๕ สังเกตการปฏิบัติงานใน

สถานการณ์จริง 
๕ 

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  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
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    ๘  
 

 

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) จิตรกมล ธนศักดิ์. โคนมระยะเปลี่ยนผ่าน : โรค การวินิจฉัย การรักษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตีรณสาร ; 2552. 

152 หน้า. 
๒) พีรศักดิ์ จันทร์ประทีป, บรรลือ กรมาทิตย์สุข และสุดสายใจ กรมาทิตย์สุข. การจัดการและเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้านการสืบพันธุ์ในโคนม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550. 256 หน้า. 
๓) David E. Anderson & Michael Rings. 2008. Current Veterinary Therapy 3. Food Animal Prac-

tice. 5th edition. W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA. 736 pp. 
๔) Hulsen, J. 2010. Cow Signals: A practical guide for dairy farm management. Roodbont Pub-

lishers B.V., The Netherlands. 96 pp. 
๕) Ian Aitken. 2007. Diseases of Sheep. 4th edition. Blackwell Science. USA. 624 pp. 
๖) Simon F. Peek & Thomas J. Divers. 2018. Rebhun's Diseases of Dairy Cattle. 3th edition. W.B. 

Saunders Company, Philadelphia, USA. 704 pp. 
๗) Susan E. Aiello & Michael A. Moses. 2016. The Merck Veterinary Manual. 11th edition. Merck 

& Co., Inc. Elsevier Health Sciences, London, UK. 3326 pp. 
๘) Weaver, A.D., Atkinson, O., St. Jean, G., Steiner, A. 2018. Bovine Surgery and Lameness. Wiley 

Blackwell. Oxford, UK. 369 pp. 
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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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สัตว์เคี้ยว
เอ้ือง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๕ R P R R  P R R 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๕ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายวิธีการซักประวัติ 
การตรวจ และการวินิจฉัยโรคตาม
ระบบในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

๑.๑ 
๑.๒ 

    ๖.๑ ๗.๑ 
๗.๓ 

๘.๑ 
๘.๒ 

CLO2 อธิบายวิธีการวินิจฉัยและ
จ าแนกแยกแยะโรคต่าง ๆ การ
รักษา การชันสูตรและการป้องกัน
โรคที่ส าคัญในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาด
ใหญ่และสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก
ได้ 

๑.๑ 
๑.๒ 

    ๖.๑  ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO3 อธิบายเทคนิคพ้ืนฐานที่
จ าเป็นทางด้านคลินิก และการ
จัดการสุขภาพสัตว์ระดับฝูงในสัตว์
เคี้ยวเอื้องได้ 

๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๔ 
๒.๕ 

๓.๑ 
๓.๒ 

๔.๒  ๖.๑  ๘.๑ 
๘.๒ 
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๒.๖ 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อบริการสุขภาพ
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สัตวแพทย์ 

๑.๑แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ท าหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒.๔ เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒.๕ ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
๒.๖ ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล   

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพื่อใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
๓.๒ วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มได้
อย่างถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๒ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสิ่งอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคและการ
ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๑ ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 
๗.๓ ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเป็นสัตวแพทย์ 
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
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สัตวแพทย์   
 


