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๑ 

 

 
มคอ.๔   รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตว์สวนสัตว์ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และสัตว์ป่า 
ภาษาอังกฤษ VSCL 691  Clinical Clerkship in Zoo, Exotic and Wildlife Animals 

๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๐-๙-๓) 
  (ทฤษฎี ๐ ชม.   ปฏิบัติ ๙ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาห์)  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเลือกเสรี 

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ๔.๑.๑ อ.ดร.สพ.ญ. พจนา   วรรธนะนิตย ์
           ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๕-๖ e-mail: podjana.wat@mahidol.edu 
  ๔.๑.๒ อ.ดร.สพ.ญ. รศชงค์   บุณยฤทธิชัยกิจ 
           ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๕-๖ email: roschong.boo@mahidol.edu 

      ๔.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  ๔.๒.๑ อ.ดร.สพ.ญ. พจนา   วรรธนะนิตย ์
           ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๕-๖ e-mail: podjana.wat@mahidol.edu 
  ๔.๒.๒ อ.ดร.สพ.ญ. รศชงค์   บุณยฤทธิชัยกิจ 
           ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๕-๖ email: roschong.boo@mahidol.edu 
  ๔.๒.๓ อ.ดร.น.สพ. เนติ์   ตันประดิษฐ 
           ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๕-๖ email: nae.tan@mahidol.edu 
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๒ 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศกึษาของหลักสูตร  
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๖. 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ  ๘๐ คน 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
     สพวค ๕๕๒  

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี    

๘.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑.  จุดมุ่งหมายของการจัดรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Goals)   

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท างานในฐานะสัตวแพทย์ในสถานที่ท างานจริงตามท่ีนักศึกษาสนใจในส่วนของ
สัตวเลี้ยงชนิดพิเศษหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์ป่าโดยใช้ความรู้ทางสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
        ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

๑. นักศึกษาสามารถท าหัตถการเบื้องต้นกับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์ป่าได้อย่างถูกต้อง 
๒. นักศึกษาสามารถวางแผนการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือวินิจฉัยโรคได้จากข้อมูลการซักประวัติ การตรวจประเมินสุขภาพ และ
ผลทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) และน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือรักษาโรคได้ 
๔. นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ทางสัตวแพทย์เป็นส าคัญ  

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  วางแผนการท างาน ซักประวัติ วินิจฉัยโรค และรักษาสัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  ตรวจประเมินสุขภาพสัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตวห์รือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  ท าหัตถการเบื้องต้นกับสัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓ 

 

หมวดที ่๓ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.   สรุปสั้นๆ  เกี่ยวกับความรู้  และทักษะท่ีต้องการจะพัฒนานักศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกภาคสนาม / 

  ฝึกงานในสถานประกอบการ (CLOs)     
เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    
๑.  CLO1  วางแผนการท างาน ซักประวัติ วินิจฉัยโรค และรักษาสัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
ได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  ตรวจประเมินสุขภาพสัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตวห์รือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3  ท าหัตถการเบื้องต้นกับสัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๔.  CLO4  ปฏิบัตงิานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในข้อ ๑  

และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
  

 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ให้คะแนนจาก

การน าเสนอ และสอบปากเปล่า 

 CLO2 ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง 
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ให้คะแนนจาก

การน าเสนอ และสอบปากเปล่า 
 CLO3 ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
CLO4 ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสถานการณ์จริง สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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๔ 

 

หมวดที ่๔ 
ลักษณะและการด าเนินการ  

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) ทักษะปฏิบัติด้านสัตว์สวนสัตว ์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า หัตถการ การซักประวัติ การตรวจประเมิน
สุขภาพ การวางแผนการรักษา การวินิจฉัย การรักษา การแก้ปัญหาทางคลินิก สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ สัตว์สวนสัตว์ สัตว์
ป่า 
(ภาษาอังกฤษ) Clinical practices in Zoo, Exotic and Wildlife Animal, Clinical skill, history taking, physical 
examination, treatment plan, diagnosis, treatment, clinical problem-solving; exotic pet, zoo and wild 
animal 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 ๒.๒ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 
 ๒.๔ วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาโรค หรือกรณีศึกษาที่ได้พบในระหว่างฝึกงาน  
 ๒.๕ เรียนรู้ และฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน 

๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

- สมุดบันทึกการฝึกงาน และรายงานผลการฝึกงาน 
- น าเสนอกรณีศึกษาด้วยวาจา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติทางคลินิก 

๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
๔.๑ เข้าฟังการน าเสนอ   
๔.๒ ตรวจสมุดบันทึกการฝึกงานและรายงานการฝึกงาน 
๔.๓ การเยี่ยมนักศึกษา พูดคุยและสอบถามทางโทรศัพท์ระหว่างการฝึกงาน 
๔.๔ ติดต่อสอบถามกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงประจ าสถานที่ฝึกงาน 

๕.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม/การฝึกงาน  
  ๕.๑ วางแผนกิจกรรมส าหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา  
  ๕.๒ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสัตวแพทย์สัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์
หรือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 
  ๕.๓ ร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่ทางรายวิชาได้ก าหนดไว้ 
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๕ 

 

๖.  หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
  ๖.๑  ประสานงานและร่วมวางแผนการฝึกงานกับสัตวแพทย์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
  ๖.๒  วางแผนออกนิเทศก์นักศึกษาเพ่ือประเมินและให้ค าปรึกษาในการฝึกงาน 
  ๖.๓  ประเมินผลนักศึกษาระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
      ๗.๑ แนะน าชี้แจงแผนการฝึกงาน 
  ๗.๒ มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
  ๗.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ในกรณีต้องการค าปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือ 

๘.  สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ   
  ๘.๑ ที่พักส าหรับนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
  ๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
หมวดที ่๕  การวางแผนการสอนและการเตรียมการ 

๑.  การก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์  
      ๑.๑  เป็นสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับสัตว์ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 

๑.๒  มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง 
 ๑.๓  มีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแลการฝึกงานของนักศึกษา 

๒.  การเตรียมนักศึกษา 
๒.๑  ชี้แจงแผนงานการฝึกงาน และแนะน าข้อปฏิบัติทั้งท่ีควรท าและไม่ควรท าให้นักศึกษารับทราบ 

 ๒.๒  มอบหมายงาน  ชี้แจงรายละเอียดของงาน ก าหนดวันส่งงาน 
 ๒.๓  ทบทวนความรู้ในหัวข้อที่จ าเป็นในการฝึกงานตามประเภทงานที่นักศึกษาเลือก เช่น โรคที่พบได้บ่อยในสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษ การจัดการสวนสัตว์หรือสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ การใช้ยานอกบัญชีในสัตว์ป่า 
การสอบสวนโรค นิเวศวิทยา พฤติกรรมสัตว์ป่า เป็นต้น 
 ๒.๕  ทบทวนทักษะที่นักศึกษาต้องมีตามชนิดงานที่นักศึกษาเลือก เช่น การซักประวัติ การตรวจร่างกายสัตว์ การ
จับบังคับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหรือสัตว์ป่าโดยวิธีทางกายภาพและเคมี การให้ยาและสารน้ าในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหรือสัตว์
ป่า การดักจับสัตว์ป่าในธรรมชาติ การเก็บตัวอย่างเพ่ือการวินิจฉัย เป็นต้น 
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๖ 

 

๓.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารยน์ิเทศก์  
ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการ

เน้น แนวทางการฝึกงาน  รวมถึงแนวทางการประเมินผล 

๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 
 ๔.๑  ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนระหว่างการฝึกงานให้แก่สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้
ควบคุมการฝึกงานรับทราบ 
 ๔.๒ ชี้แจงให้สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานของสถานประกอบการรับทราบหัวข้อและหลักเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
 ๔.๓ บอกช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

๕. การจัดการความเสี่ยง 
 ๕.๑ เลือกสถานประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ  และมีสถานที่ฝึกงานอยู่ในบริเวณท่ีการคมนาคมสะดวก และมี
ความปลอดภัยในการพักอาศัยระหว่างฝึกงาน 
 ๕.๒ จัดรถรับ-ส่งนักศึกษา ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานที่ฝึกงาน 

๕.๓ ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักกับผู้ดูแลของทางสถานประกอบการ 
 ๕.๔ อาจารย์ผู้รับผิดรอบการฝึกสนามเยี่ยมนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน 
 ๕.๔ ติดต่อนักศึกษาระหว่างฝึกงานผ่านทางช่องทางต่างๆ  และบอกช่องทางเพ่ือติดต่ออาจารย์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือต้องการค าปรึกษา 
 ๕.๕ ติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงานระหว่างการฝึกงาน 
 

หมวดที ่๖  การประเมินนักศึกษา 
  
๑.   หลักเกณฑ์การประเมิน 
 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงานโดยผู้เกี่ยวข้อง ๖๐ 
ประเมินการน าเสนอกรณีศึกษาและสอบปากเปล่า ๒๐ 
ประเมินสมุดบันทึกและรายงานการฝึกงาน ๑๐ 
ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๑๐ 
รวม ๑๐๐ 
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๗ 

 

๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๒.๑ ประเมินผลการฝึกภาคสนาม 
๒.๒ ประเมินจากการน าเสนอกรณีศึกษาและสอบหลังสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม 
๒.๓ ประเมินจากรายงานการฝึกงาน 

๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๔๐ 
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในสถานที่ฝึกงาน ๑๐ 

๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
        

วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล(ร้อยละ) 
ประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานที่ฝึกงาน ๒๐ 
ประเมินการน าเสนอกรณีศึกษาและสอบปากเปล่า ๒๐ 
ประเมินสมุดบันทึกและรายงานการฝึกงาน ๑๐ 

๕.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามข้อชี้แจงเพ่ิมเติมจากสัตวแพทย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ เพื่อหารือให้ได้ข้อตกลงของผลประเมินนั้น      

๖.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินผลการเรียน 

สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะ

เสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอเรื่องดังกล่ าวต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะ

เสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
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๘ 

 

หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

  ๑.๑   นักศึกษา  
    ให้นักศึกษาประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคสนาม ในหัวข้อ ความรู้ทางวิชาการ 

ทักษะ หัตถการที่ได้รับ ความเชี่ยวชาญของพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกภาคสนาม มีอาจารย์ติดตามและให้ค าปรึกษาตลอด
ระยะเวลาการฝึกภาคสนาม  ความชัดเจน ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล ความเหมาะสมของสถานที่ฝึก
ภาคสนาม และความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ฝึกภาคสนาม 

๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
   ๑) ประเมินผ่านแบบประเมินในสมุดบันทึกการฝึกภาคสนาม 
 ๒) สอบถามด้วยวาจาหลังเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกภาคสนาม 

๑.๓  อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
 ๑) ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนามของรายวิชานี้
หรือไม่ 
 ๒) ประเมินการฝึกภาคสนามเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ฝึก และคุณภาพของการดูแลการฝึกภาคสนามที่
นักศึกษาได้รับระหว่างการฝึกภาคสนาม 

 ๑.๔  อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
  ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการฝึกภาคสนาม โดยการสอบถามจากผู้ใช้

บัณฑิตและบัณฑิต 

๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินในข้อ ๑ และการวางแผนปรับปรุง 
ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินจากนักศึกษา สัตวแพทย์พ่ีเลี้ยง 

ผู้ประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือน ามาร่วมกันพิจารณาน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา คลินิกปฏิบัติสัตว์สวน
สัตว์ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และสัตว์
ป่า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพวค ๖๙๑ R, P P  P  P P P 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๖๙๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 วางแผนการท างาน ซัก
ประวัติ วินิจฉัยโรค และรักษาสัตว์
ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตวเ์ลี้ยง
ชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 

1.1 2.2  4.3  6.1 7.1 8.1 

1.2 6.2 8.2 

CLO2 ตรวจประเมินสุขภาพสัตว์ป่า
หรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตว์เลีย้งชนิด
พิเศษได้อย่างถูกต้อง 

1.1 2.1  4.3  6.1 7.1 8.1 

6.2 8.2 

CLO3 ท าหัตถการเบื้องต้นกับสัตว์
ป่าหรือสัตว์สวนสัตว์หรือสัตวเ์ลี้ยง
ชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 

 2.2  4.3    8.1 

2.3 8.2 

CLO4 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      7.1 8.1 
8.2 
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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 

PLO2 ท าหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.1 จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี เพ่ือการวินิจฉัย
ได้อย่างถูกต้อง 
2.2 บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
2.3 ท าหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

4.3 ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.1 เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
6.2 ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การเป็นสัตวแพทย์ 
8.2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางเรียนรายวิชา สพวค ๖๙๑ คลินิกปฏิบัติสัตว์สวนสัตว์ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๖ 

 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑. 8 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๒. 9 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๓. 10 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๔. 11 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๕. 12 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๖. 15 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๗. 16 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๘. 17 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๙. 18 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๑๐. 19 มี.ค. 2563* ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Case presentation I in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๑๑. 22 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๑๒. 23 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

๑๓. 24 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic RB, PW, NT 
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pet/zoo/wildlife medicine and surgery 
๑๔. 25 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Clinical practice in exotic 

pet/zoo/wildlife medicine and surgery 
RB, PW, NT 

๑๕. 26 มี.ค. 2563 ๘.๓๐-๑๘.๓๐ Case presentation II in exotic 
pet/zoo/wildlife medicine and surgery 

RB, PW, NT 

 

RB = อ.ดร.สพ.ญ.รศชงค์ บุณยฤทธิชัยกิจ, PW= อ.ดร.สพ.ญ.พจนา วรรธนะนิตย์ 
NT = อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ 

*วันที่ในการรายงานสัตว์ป่วยครั้งที่ ๑ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความพร้อมและเหมาะสมของแต่ละสถานที่ฝึกงาน 
 

 


