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คำนำ 

 

        คณะสัตวแพทยศาสตร/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ เน9นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย/ให9สอดคล9อง

กับปรัชญาและ ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ โดยมีวัตถุประสงค/ให9ได9บัณฑิตที่มีความรู9

ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร/ มีคุณภาพเปNนสากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความใฝQ

รู 9เพื ่อสร9างองค/ความรู9ใหมS และมีจิตสำนึกสาธารณะในการให9บริการทางวิชาการแกSสังคมอยSาง

ตSอเนื่องทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

  การฝWกงาน จัดเปNนแนวทางตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร/บัณฑิต เพื ่อเสริมสร9างความ

ชำนาญเวชปฏิบัติ และประสบการณ/ทักษะวิชาชีพสัตวแพทย/ โดยมุSงเน9นให9นิสิตได9ฝWกปฏิบัติจริง 

ภายใต9สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ครอบคลุมสายงานวิชาชีพสัตวแพทย/และพร9อมรองรับการ

ฝWกงานของนิสิต อาทิ โรงพยาบาลสัตว/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ ทั้ง 4 แหSงของทางคณะสัตว

แพทยศาสตร/ ม.เกษตรศาสตร/ (บางเขน กำแพงแสน หนองโพ และหัวหิน) ฟาร/มสัตว/ทดลองและ

หนSวยงานชันสูตรโรคสัตว/ของคณะ ฟาร/มปศุส ัตว/ของเอกชน หนSวยงานภาครัฐ และสถาน

ประกอบการสัตว/เล็ก เปNนต9น เพื่อให9เกิดประสิทธิผลจากการฝWกงานของนิสิตตามปณิธานของคณะ

และตามความต9องการของผู9ใช9บัณฑิต ดังนั้นทางคณะสัตวแพทย/ได9จัดทำคูSมือแนวทางฝWกงาน สำหรับ

นิสิตสัตวแพทย/ เพื่อเปNนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด9านสัตวแพทย/ และเสริมสร9างลักษณะ

บันฑิตอันพึงประสงค/ในศตวรรษที่ 21 ให9นิสิตสัตวแพทย/ ครอบคลุมตั้งแตSชั้นปcที่ 1 – ชั้นปcที่ 6 คณะ

ผู9จัดทำหวังเปNนอยSางยิ่งวSาเอกสารฉบับนี้จะเปNนคูSมือสSงเสริมให9นิสิตใช9เปNนแนวทางปฏิบัติการฝWกงาน

ได9อยSางมีประสิทธิภาพและเสริมสร9างทักษะวิชาชีพได9อยSางตSอเนื่องและยั่งยืนตSอไป 

 

 

 

รองคณบดีฝQายกิจการนิสิต  

คณะสัตวแพทยศาสตร/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/



  ข 

รายนามคณะกรรมการจัดทำคู1มือ 

 
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ ์เที่ยงธรรม 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร>       ที่ปรึกษา 

อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ 

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร> บางเขน        ทีป่รึกษา 

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย>โรจน> 

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร> กำแพงแสน        ที่ปรึกษา 

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย>เสถียร       

รองคณบดีฝSายกิจการนิสิต          ประธานคณะกรรมการ 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน 

ผูUชVวยคณบดีฝSายกิจการนิสิต          รองประธานกรรมการ 

รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมประเสริฐ          กรรมการ 

ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย          กรรมการ 

 อ.สพ.ญ.นิยดา ลUานทรัพย>สกุล                                                 กรรมการ 

 อ.สพ.ญ.มณีนุช เขียวอินทร>   กรรมการ 

 อ.น.สพ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล  กรรมการ 

   อ.สพ.ญ.ปรมา  หันหาบุญ   กรรมการ 

  ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย> โกวิทวท ี  กรรมการ 

  ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค  กรรมการ 

  ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย  กรรมการ 

  อ.น.สพ.ดร.รุVงเรือง ยอดชีวัน  กรรมการ 

  อ.สพ.ญ.ดร.วัลยา ผVองแผUว   กรรมการ 

  ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร  สงวนเกียรต ิ  กรรมการ 

  อ.สพ.ญ.ดร.กานต>สุดา  ลฬีหาพงศธร  กรรมการ 

  อ.สพ.ญ.ดร.สุปภาดา  คณานับ  กรรมการ 

  อ.น.สพ.อนวัช  แสงมาลี   กรรมการ 

  ผศ.สพ.ญ.ดร.นิอร  รัตนภพ   กรรมการ 

  อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย>  วงศ>ไทย  กรรมการ 

  น.ส.อภิญญากร  กัลยาณมิตร  กรรมการและเลขานุการ 

  น.ส.ภัทรา  จำนงค>นารถ   กรรมการและผูUชVวยเลขานุการ 

  นายศิวัฒ  ฉายสุวรรณ   กรรมการและผูUชVวยเลขานุการ



  ค 

สารบัญ 
เรื่อง                  หน8า 

คำนำ             ก 

รายนามคณะกรรมการจัดทำคู1มือ         ข 

สารบัญ            ค 

บทท่ี 1 บทนำ            1 

• ตารางแสดงการฝ2กงานและกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพสัตวแพทย?      1  

ประกอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร?บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

• ตารางแสดงรูปแบบและระยะเวลาการฝ2กงาน ของนิสิตแตNละช้ันปP      9 

• แผนผังการฝ2กงาน สำหรับนิสิตสัตวแพทย?       12 

บทท่ี 2 สถานท่ีฝ2กงานภายใน ลักษณะและขVอควรปฏิบัติของการฝ2กงาน    13 

2.1 โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? บางเขน              13 

2.2 โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? กำแพงแสน             28 

2.3 โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? หนองโพ     33 

2.4 โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? หัวหิน     34 

2.5 หนNวยชันสูตรโรคสัตว?         37 

o หนNวยชันสูตรโรคสัตว? บางเขน       37 

o หนNวยชันสูตรโรคสัตว? กำแพงแสน      38 

บทท่ี 3 วัตถุประสงค?การฝ2กงานดVานสัตว?เล้ียง ณ โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? 40 

o หนNวยอายุรกรรม        40 

o หนNวยหัตถการ (หVองยาฉีด)       40 

o หนNวยวัคซีน         41 

o หนNวยภาพวินิจฉัยและรังสีรักษา       41 

o หนNวยยากิน           41 

o หนNวยเวชศาสตร?ฉุกเฉิน        42 

o คลินิกโรคแมว         42 

o หนNวยศัลยกรรมเน้ือเย่ืออNอน       43



  ง 

o หนNวยวิสัญญี         43 

o หนNวยทันตกรรม         44 

o หนNวยธนาคารเลือด        45 

o หนNวยเวชศาสตร?ฟfgนฟูสัตว?เล้ียง       45 

o หนNวยสัตว?เล้ียงชนิดพิเศษ       46 

o หนNวยระบบประสาท        46 

o หนNวยโรคตา/คลินิกจักษุ        47 

o หนNวยโรคผิวหนัง        47 

o หนNวยทางเดินอาหารและตNอมไรVทNอ      47 

o หนNวยโรคหัวใจ         48 

o หนNวยเน้ืองอก         48 

o หนNวยทางเดินปjสสาวะและโรคไต       48 

o หนNวยระบบสืบพันธุ?        49 

o หนNวยสัตว?ปkวยวิกฤต        49 

o หนNวยสัตว?ปkวย        50 

o หนNวยขVอตNอและกระดูก        50 

บทท่ี 4 การฝ2กงานภายนอก         52 

 4.1 การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสัตว?ใหญNและสวนสัตว?   52 

 4.2 การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสุกร     53 

 4.3 การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสัตว?ปPกเศรษฐกิจ    56 

     (ไกNพันธุ? ไกNเน้ือและไกNไขN) 

4.4 การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสัตว?น้ำและสัตว?คร่ึงบกคร่ึงน้ำ  59 

บทท่ี 5 ระบบบันทึกกิจกรรมและการประเมินผลการฝ2กงาน     61 

 5.1 การทำเร่ืองขอฝ2กงานผNานระบบบันทึกกิจกรรม     61 

 5.2 การประเมินผลการฝ2กงาน        64 

ภาคผนวก           71 

• การแตNงกายนิสิตฝPกงาน         71 

• การแตNงกายนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร? วิทยาเขตกำแพงแสน  73 

• รายช่ือสถานท่ีฝ2กงานภายนอก        75 

• ข้ันตอนการปฏิบัติสำหรับฝ2กงาน        79 



   1 

บทที ่1 

 

บทนำ 

การฝ&กงานและกิจกรรมเสริมสร1างทักษะทางวิชาชีพเป:นส;วนสำคัญในการสร1างบัณฑิตสัตวแพทยEให1มี

ความรู 1 ความสามารถและศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ นอกเหนือจากการเรียนรู1ภายใต1หลักสูตรสัตว

แพทยศาสตรบัณฑิต ดังนั้นทางคณะฯ จึงได1จัดให1มีการฝ&กงานและกิจกรรมเสริมสร1างทักษะวิชาชีพตลอดหลักสูตร 

(ตารางที ่ 1) อย;างไรก็ตามเพื ่อให1ง ;ายต;อความเข1าใจถึงแนวทางการฝ&กงานของคณะโดยภาพรวม ทาง

คณะกรรมการกิจการนิสิตจึงได1จัดทำตารางแสดงรูปแบบและระยะเวลาการฝ&กงานของนิสิตในแต;ละชั้นปY (ตาราง

ที่ 2) ซึ่งจากตารางดังกล;าวสามารถสรุปการฝ&กงานออกเป:น 3 ด1าน ตามแผนผังการฝ&กงาน สำหรับนิสิตสัตวแพทยE 

(หน1าท่ี 12) 

          

ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมต;าง ๆ สำหรับการฝ&กงานและกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพสัตวแพทยEตามชั้นปY ประกอบ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  

 

นิสิตช้ันปPท่ี 1 

ระยะเวลา กิจกรรม 

ก;อนเปdดภาคการศึกษา 1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปYท่ี 1 

วัตถุประสงคE เพื่อแนะนำคณะสัตวแพทยศาสตรE การเรียนการสอน การเตรียมความ

พร1อมในการเรียนและทำกิจกรรมนิสิต รวมท้ังแนะนำวิชาชีพสัตวแพทยE 

ระหว;างภาคการศึกษา 1. โครงการจิตอาสาต1นกล1าฟgาหม;น ณ รพส.มก.บางเขน 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างความใฝhรู1 ความเสียสละและจิตสาธารณะ 

2. โครงการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างความสามัคคี ความเสียสละและจิตสาธารณะ 

ปdดภาคการศึกษา 1. ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE (รพส.มก.) ท้ัง 4 แห;ง   

• รพส.มก.บางเขน จำนวน 1 วัน   

• รพส.มก.กพส.  

• รพส.มก.หนองโพ 

• รพส.มก.หัวหิน 



   2 

วัตถุประสงคE เพื่อแนะนำโรงพยาบาลสัตวE และเสริมความเข1าใจในบทบาทสัตวแพทยE 

ณ สถานพยาบาลสัตวE  

1. โครงการเตรียมความพร1อมด1านการประเมินพฤติกรรมและการฝ&กบังคับสัตวE 

ณ โรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE กำแพงแสน 

วัตถุประสงคE เพื่อเสริมสร1างความรู1และฝ&กทักษะด1านการประเมินพฤติกรรมสัตวE และ

การจับบังคับสัตวE สำหรับงานด1านการสัตวแพทยE 

2. โครงการค;ายสร1างแรงบันดาลใจสู;วิชาชีพสัตวแพทยE (VET inspiration camp) 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างความใฝhรู1 และเข1าใจบทบาทวิชาชีพสัตวแพทยE 

3. การฝ&กปฏิบัติงานฟารEม ดังน้ี    

 การฝ&กงานฟารEม คร้ังท่ี 1 (นิสิตควรฝ&กงานไม;น1อยกว;า 7 วัน คิดเป:น 40 ช่ัวโมง) 

แบ;งนิสิตออกเป:น 3 กลุ;ม ฝ&กงาน 7 วันทำการ  

• การฝ&กงานในฟารEมสัตวEปYก  

(นิสิตกลุ;ม X1-X5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

• การฝ&กงานในฟารEมสุกร  

(นิสิตกลุ;ม Y1-Y5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

• การฝ&กงานในฟารEมสัตวEเค้ียวเอ้ือง  

(นิสิตกลุ;ม Z1-Z5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

หมายเหตุ  

- สัตวEปYก เช;น ไก; (เน้ือและไข;) เป:ด (เน้ือและไข;) นกกระทา ห;าน เป:นต1น  

- สัตวEเค้ียวเอ้ือง เช;น โค (เน้ือและนม) กระบือ แพะ แกะ เป:นต1น 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE และการจัดการฟารEม  

4. โครงการพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยE คร้ังท่ี 1 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างทักษะการเรียนรู1ในศตวรรษท่ี 21  
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นิสิตช้ันปPท่ี 2 

ระยะเวลา กิจกรรม 

ระหว;างภาคการศึกษา 1. โครงการการฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบื้องต1นทางพรีคลินิกสัตวEเลี้ยง ณ รพส.

มก.บางเขน (ชNวงท่ี 1) 

วัตถุประสงคE เพ่ือเรียนรู1การฝ&กหัตถการเบ้ืองต1น 

2. โครงการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างความสามัคคี ความเสียสละและจิตสาธารณะ 

ปdดภาคการศึกษา 1. การฝ&กงานฟารEม คร้ังท่ี 2 (นิสิตควรฝ&กงานไม;น1อยกว;า 7 วัน คิดเป:น 40 ช่ัวโมง) 

แบ;งนิสิตออกออกเป:น 3 กลุ;ม ฝ&กงาน 7 วันทำการ  

• การฝ&กงานในฟารEมสัตวEปYก  

(นิสิตกลุNม X1-X5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

• การฝ&กงานในฟารEมสุกร  

(นิสิตกลุNม Y1-Y5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

• การฝ&กงานในฟารEมสัตวEเค้ียวเอ้ือง  

(นิสิตกลุNม Z1-Z5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE ในฟารEมปศุสัตวE 

หมายเหตุ  

- สัตวEปYก เช;น ไก; (เน้ือและไข;) เป:ด (เน้ือและไข;) นกกระทา ห;าน เป:นต1น 

- สัตวEเค้ียวเอ้ือง เช;น โค (เน้ือและนม) กระบือ แพะ แกะ เป:นต1น 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE และการจัดการฟารEม 

2.  โครงการพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยE คร้ังท่ี 2 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างทักษะการเรียนรู1ในศตวรรษท่ี 21 
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นิสิตช้ันปPท่ี 3 

 กิจกรรม 

ระหว;างภาคการศึกษา 1. โครงการการฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบื้องต1นทางพรีคลินิกสัตวEเลี้ยง ณ รพส. 

มก. บางเขน (ชNวงท่ี 2)  

วัตถุประสงคE เพ่ือเรียนรู1การฝ&กหัตถการเบ้ืองต1น 

2. โครงการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างความสามัคคี ความเสียสละและจิตสาธารณะ 

3. การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพด1านเวชภัณฑEและการผลิตยาปฏิชีวนะ 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างความเข1าใจถึงกระบวนการผลิตยาท่ีได1มาตรฐาน 

ปdดภาคการศึกษา 1. การฝ&กงานฟารEม คร้ังท่ี 3  

(นิสิตควรฝ&กงานไม;น1อยกว;า 7 วัน คิดเป:น 40 ช่ัวโมง) 

แบ;งนิสิตออกออกเป:น 3 กลุ;ม ฝ&กงาน 7 วันทำการ  

• การฝ&กงานในฟารEมสัตวEปYก  

(นิสิตกลุNม X1-X5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

• การฝ&กงานในฟารEมสุกร  

(นิสิตกลุNม Y1-Y5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

• การฝ&กงานในฟารEมสัตวEเค้ียวเอ้ือง  

(นิสิตกลุNม Z1-Z5, ฟารEมละ 5 คน 10 ฟารEม = 50 คน) 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE ในฟารEมปศุสัตวE 

หมายเหตุ  

- สัตวEปYก เช;น ไก; (เน้ือและไข;) เป:ด (เน้ือและไข;) นกกระทา ห;าน เป:นต1น 

- สัตวEเค้ียวเอ้ือง เช;น โค (เน้ือและนม) กระบือ แพะ แกะ เป:นต1น 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE และการจัดการฟารEม  

- โครงการพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยE คร้ังท่ี 3 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างทักษะการเรียนรู1ในศตวรรษท่ี 21 

- โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนนิสิตระหว;างประเทศ 

วัตถุประสงคE เพื่อสร1างเครือข;าย เรียนรู1พหุวัฒนธรรม บทบาทพลเมืองโลก และความ

เป:นสากล 
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นิสิตช้ันปPท่ี 4 

ระยะเวลา กิจกรรม 

ก;อนเปdดภาคการศึกษา 1. โครงการมัชฌิมนิเทศนิสิตช้ันปYท่ี 4 

วัตถุประสงคE เพื่อแนะนำภาควิชา/หน;วยงาน การเรียนการสอน การฝ&กงานและการ

แต;งกายภายใต1เคร่ืองแบบการแต;งกาย ของคณะสัตวแพทยศาสตรE 

ระหว;างภาคการศึกษา 1. โครงการฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา ณ รพส.มก.บางเขน 

ü  การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียง 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษ 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE 

2. โครงการฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา ณ รพส.มก.กำแพงแสน  

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียง 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษ 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE 

3. โครงการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะของนิสิตสัตวแพทยE  

ü การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสริมสร1างทักษะในศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคE 

4. โครงการ KU VET CAPM (ค;ายแนะนำสายงานวิชาชีพสัตวแพทยE) 

วัตถุประสงคE เพื่อแนะนำสายงานวิชาชีพสัตวแพทยE และเตรียมความพร1อมสู;การเลือก

สายงานด1านสัตวแพทยEในอนาคต 

ปdดภาคการศึกษา 

 

  

1. โครงการฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา ณ โรงพยาบาลสัตวE 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE (รพส.มก.) กำแพงแสน หนองโพ และหัวหิน  

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียง 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษ 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

ü การวินิจฉัยโรคทางห1องปฏิบัติการและการชันสูตรโรคสัตวE 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุภาพสัตวE การจัดการฟารEม และการวินิจฉัยโรค 
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2. การฝ&กงานด1านสุขภาพสัตวEเลี้ยง ปศุสัตวE และสัตวEชนิดอื่น ๆ ณ สถานพยาบาล

สัตวEหรือฟารEม ของหน;วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE 

3. โครงการพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยE คร้ังท่ี 4 

วัตถุประสงคE เพื่อเสริมสร1างทักษะการเรียนรู1ในศตวรรษที่ 21 เน1นการคิดวิเคราะหE 

และการแก1ไขป�ญหาอย;างเป:นระบบ   

4. โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนนิสิตระหว;างประเทศ 

วัตถุประสงคE เพื่อสร1างเครือข;าย เรียนรู1พหุวัฒนธรรม บทบาทพลเมืองโลก และความ

เป:นสากล 
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นิสิตช้ันปPท่ี 5 

ระยะเวลา กิจกรรม 

ระหว;างภาคการศึกษา 1. โครงการฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา ณ รพส.มก.กพส.  

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียง 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษ 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE 

2. โครงการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะของนิสิตสัตวแพทยE  

ü ก ิจกรรมการเสร ิมสร 1างท ักษะด 1านการบร ิหารและการจ ัดการ 

(Entrepreneurship) 

ü กิจกรรมการแนะนำศูนยEประเมินความรู1 ความสามารถขั้นพื้นฐานของ

การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยE 

ü กิจกรรมเสริมสร1างทักษะด1านภาษาต;างประเทศ  

ü กิจกรรมถ;ายทอดประสบการณEและสร1างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน

ด1านการสัตวแพทยE ท้ังภายในประเทศ และต;างประเทศ (จากรุ;นสู;รุ;น) 

วัตถุประสงคE เพื่อเสริมสร1างลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคE การเป:นผู1ประกอบการ 

การส่ือสาร การเตรียมความพร1อมสู;การเป:นสัตวแพทยE 

3. โครงการเตรียมความพร1อมในการสอบประเมินความรู 1ข ั ้นพื ้นฐานของการ

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยE 

วัตถุประสงคE เพ่ือทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร1อมในการสอบประเมินความรู1ฯ 

ปdดภาคการศึกษา 1. โครงการฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา ณ รพส.มก. กำแพงแสน 

หนองโพ และหัวหิน   

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียง 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษ 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบ้ืองต1นทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

ü การวินิจฉัยโรคทางห1องปฏิบัติการและการชันสูตรโรคสัตวE 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุภาพสัตวE การจัดการฟารEม และการวินิจฉัยโรค 
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2. การฝ&กงานด1านสุขภาพสัตวEเลี้ยง ปศุสัตวE และสัตวEชนิดอื่น ๆ ณ สถานพยาบาล

สัตวEหรือฟารEม ของหน;วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE 

3. โครงการพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยE คร้ังท่ี 5 

วัตถุประสงคE เพื ่อเสริมสร1างทักษะการเรียนรู 1ในศตวรรษที ่ 21 เน1นการวางคิด

วิเคราะหE การวางแผนแก1ไขป�ญหา ทักษะด1านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนนิสิตระหว;างประเทศ 

วัตถุประสงคE เพ่ือสร1างเครือข;าย เรียนรู1พหุวัฒนธรรม บทบาทพลเมืองโลก และความ

เป:นสากล 

5. โครงการสัตวแพทยEอาสาระหว;างประเทศ 

วัตถุประสงคE เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู1 และสร1างเครือข;าย วิชาชีพด1านสัตวแพทยE 

 

 

นิสิตช้ันปPท่ี 6 

ระยะเวลา กิจกรรม 

ตลอดท้ังปYการศึกษา 1. การฝ&กงานด1านสุขภาพสัตวEเลี้ยง ปศุสัตวE และสัตวEชนิดอื่น ๆ ณ สถานพยาบาล

สัตวEหรือฟารEม ของหน;วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

วัตถุประสงคE เพ่ือฝ&กปฏิบัติการดูแลสุขภาพสัตวE 

2. โครงการผู1ประกอบการพบนิสิตสัตวแพทยE (Job fair) 

วัตถุประสงคE เพ่ือเสริมสร1างการได1งานทำ 

3. โครงการป�จฉิมนิเทศ  

วัตถุประสงคE เพ่ือให1โอวาท และแนะนำหน;วยงานด1านวิชาชีพสัตวแพทยE  
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ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบและระยะเวลาการฝ&กงาน ของนิสิตแต;ละช้ันปY 

 

นิสิต รูปแบบการฝ2กงาน ระยะเวลา 

ช้ันปPท่ี 1 • โครงการจิตอาสาต1นกล1าฟgาหม;น เป:นการส;งเสริม

กิจกรรมเสริมสร1างจิตอาสาในการให1บริการทาง

สัตวแพทยE ณ โรงพยาบาลสัตวE มก. บางเขน 

30 ช่ัวโมง/ปYการศึกษา 

(ช;วงระหว;างภาคการศึกษา) 

• การเย่ียมชมโรงพยาบาลสัตวE มก. ท้ัง 4 แห;ง 

o รพส.มก. บางเขน 

o รพส.มก. (กำแพงแสน หนองโพ หัวหิน) 

 

 

1 วัน 

2 วัน 1 คืน 

(ช;วงปdดภาคการศึกษา) 

• การจัดสอนภาคปฏิบัติ พฤติกรรมและการจับ

บังคับสัตวE 
1 วัน 

• การฝ&กงานฟารEม (สุกร/สัตวEเคี ้ยวเอื ้อง/สัตวEปYก

เศรษฐกิจ) 

ชนิดละ  1 สัปดาหE 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 1-3) 

ช้ันปPท่ี 2 
• การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพ 

1 วัน 

(ช;วงระหว;างภาคการศึกษา) 

• การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบื ้องต1นทางพรี

คลินิกสัตวEเล้ียง ณ รพส.มก. บางเขน 

30 ช่ัวโมง/ปYการศึกษา 

(ช;วงระหว;างภาคการศึกษา) 

• การฝ&กงานฟารEม (สุกร/สัตวEเคี ้ยวเอื ้อง/สัตวEปYก

เศรษฐกิจ) 

ชนิดละ 1 สัปดาหE 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 1-3) 

ช้ันปPท่ี 3 
• การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข1องกับวิชาชีพ 

1 วัน 

(ช;วงระหว;างภาคการศึกษา) 

• การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติเบื ้องต1นทางพรี

คลินิกสัตวEเล้ียง ณ รพส.มก.บางเขน  

30 ช่ัวโมง/ปYการศึกษา 

(ช;วงระหว;างภาคการศึกษา) 

• การฝ&กงานฟารEม (สุกร/สัตวEเคี ้ยวเอื ้อง/สัตวEปYก

เศรษฐกิจ) 

ชนิดละ  1 สัปดาหE 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 1-3) 
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นิสิต รูปแบบการฝ2กงาน ระยะเวลา 

ช้ันปPท่ี 4 • การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา 

ณ รพส.มก.บางเขน  

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษเบ้ืองต1น 

• การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา 

ณ รพส.มก.กพส.  

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü ทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

ขณะเรียนภาคต1นของปYการศึกษา 

 

 

 

 

30 ช่ัวโมง/ปYการศึกษา 

(ช;วงระหว;างภาคปลายของปY

การศึกษา) 

• การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา 

ณ รพส.มก. กำแพงแสน หนองโพ และหัวหิน  

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü ทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

 

โรงพยาบาลสัตวEละ 1 สัปดาหE 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 4-5) 

• การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา 

ณ รพส.มก.กพส.  

ü การฝ&กงาน ณ หน;วยชันสูตรโรคสัตวE 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE กำแพงแสน 

5 วัน 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 4-5) 

• การฝ&กงานด1านสุขภาพสัตวEเลี้ยง ปศุสัตวE และสัตวE

ชนิดอื ่นๆ (สถานพยาบาลสัตวEหรือฟารEม ของ

หน;วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน) 

ตามแนวทางของสถานท่ีรับฝ&กงาน 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 4-6) 

ช้ันปPท่ี 5 • การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา 

ณ รพส.มก.กพส.  

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü ทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

30 ช่ัวโมง/ปYการศึกษา 

(ช;วงระหว;างภาคการศึกษา) 
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• การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา 

ณ รพส.มก. กำแพงแสน หนองโพ และหัวหิน  

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEเล้ียงพิเศษเบ้ืองต1น 

ü ทางคลินิกสัตวEใหญ;และสัตวEปhา 

ü ทางคลินิกสัตวEเศรษฐกิจ 

 

โรงพยาบาลสัตวEละ 1 สัปดาหE 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 4-5) 

• การฝ&กหัตถการและเวชปฏิบัติระดับคลินิกศึกษา 

ณ รพส.มก.กพส.  

ü การฝ&กงาน ณ หน;วยชันสูตรโรคสัตวE 

กพส. 

5 วัน 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 4-5) 

• การฝ&กงานด1านสุขภาพสัตวEเลี้ยง ปศุสัตวE และอื่นๆ

(สถานพยาบาลสัตวEหรือฟารEม ของหน;วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชน) 

ตามแนวทางของสถานท่ีรับฝ&กงาน 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 4-6) 

ช้ันปPท่ี 6 • การฝ&กงานด1านสุขภาพสัตวEเลี้ยง ปศุสัตวE และอื่นๆ

(สถานพยาบาลสัตวEหรือฟารEม ของหน;วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชน) 

ตามแนวทางของสถานท่ีรับฝ&กงาน 

(ช;วงปdดภาคการศึกษาช้ันปYท่ี 4-6) 
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ดVานการศึกษาดูงาน ดVานการฝ2กงาน ภายใน

คณะ 

- รพส.มก 

- บริษัทเอกชน 

โรงงานผลิตยา 

(องคEการเภสัชกรรม) 

 

รพส.มก.บางเขน 

รพส.มก.กำแพงแสน 

รพส.มก.หนองโพ 

รพส.มก.หัวหิน 

หน;วยชันสูตรโรคสัตวE 

สถานพยาบาลสัตวE

เอกชน 

หน;วยงานภาครัฐ/

บริษัท 

ฟารEมปศุสัตวE 

อ่ืน ๆ เช;น 

ต;างประเทศ 

แผนผงัการฝึกงาน สําหรับนิสิตสัตวแพทย์  

ดVานการฝ2กงานภายนอก

คณะ 
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บทที ่2 

 

สถานท่ีฝ2กงานภายใน ลักษณะงานและขVอควรปฏิบัติของการฝ2กงาน 

 

2.1 โรงพยาบาลสัตว?มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? บางเขน 

โรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE บางเขน ตั้งอยู; เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต 

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ประกอบด1วยอาคาร 2 อาคาร ได1แก; อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 

รอบพระชนมพรรษา (โรงพยาบาลสัตวEตึกเก;า) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 

(โรงพยาบาลสัตวEตึกใหม;) ซึ่งมีหน;วยให1บริการฝ&กงานเพื่อเสริมสร1างทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทยEทั้งหมด 24 หน;วย 

ดังตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงช่ือหน;วยฝ&กงาน สถานท่ีต้ัง และเวลาปฏิบัติงาน 

 

หน#วยงาน สถานที่ ตึก รพส. เวลาปฏิบัติงาน 

เก#า ใหม# 

1. หนVวยอายุรกรรม (OPD) ชั้นที่ 1 

หUองตรวจ 1-18 

ü ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวUนวัน

ศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

นอกเวลาราชการ 17.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

2. หนVวยหัตถการ (หUองยาฉีด) ชั้นที่ 1 

หUองหัตถการ โซน OPD 

ü  ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวUนวัน

ศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

3. หนVวยวัคซีน ชั้น 1  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวUนวัน

ศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

4. หนVวยภาพวินิจฉัยและรังสี

รักษา 

ภาพวินิจฉัย ชั้นที่ 1 

รังสีรักษา ชั้นใตUดิน 

 ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศกุร> 08.30 - 11.00 น. 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 
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5. หนVวยยากิน ชั้นที่ 1 ü  ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ชVวงเวลา

กลางคืน 20.30 - 08.30 น.ทุกวัน 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

6. หนVวยเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ชั้นที่ 1 

หUองฉุกเฉิน 

ü  ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ชVวงเวลา

กลางคืน 20.30 - 08.30 น.ทุกวัน 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 08.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

7. คลินิกโรคแมว ชั้น 1  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเวUนวัน

ศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. (อ. และ พฤ.) 

เสาร>-อาทิตย> 08.30 - 16.30 น. 

8. หนVวยศัลยกรรม ชั้น 2 ü ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น.นอก

เวลาราชการ 17.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

9. หนVวยวิสัญญ ี ชั้น 2 ü ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น.นอก

เวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

10.หนVวยทันตกรรม ชั้น 2 ü ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. (อ.และ พฤ.) 

11. หนVวยธนาคารเลือด ชั้น 3 ü  ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น.นอก

เวลาราชการ 17.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

12. หนVวยเวชศาสตร>ฟopนฟ ู ชั้น 3  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน 

เสาร>และอาทิตย> 08.30 - 16.30 น.  

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. (จ.-พ.) 

13. หน V วยส ัตว > เล ี ้ ย งพ ิ เศษ 

(exotic) 

ชั้น 3 ü  ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น.นอก

เวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. (พ. และ ส.) 
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14. หนVวยระบบประสาท ชั้น 3  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

วันเสาร>และอาทิตย> 08.30 - 16.30 น.  

นอกเวลาราชการ 16.30 – 20.30 น. (จ.-พฤ.) 

15. หนVวยจักษุ ชั้น 3  ü ในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

1. คลินิกเฉพาะทางโรคตาในเวลาราชการเริ่มทำการ

เวลา 08.30 น. - 13.00 น. 

 - ชVวงเชUาวันจันทร>ถึงศุกร> ชVวงบVายวันจันทร>และ

อังคาร จะตรวจทางอายุรกรรมโรคตา  

 - ชVวงบVายวันจันทร> อังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร> 

และเชUาวันอังคาร เปxนสVวนของศัลยกรรมโรคตา 

 - ชVวงบVายวันพุธและพฤหัสบดี เปxนการตรวจ

คลื่นไฟฟyาจอประสาทตา (Electroretinography) 

นอกเวลาราชการ 16.30 – 20.30 น. (ทุกวัน) 

16. หนVวยโรคผิวหนัง ชั้น 3  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

วันเสาร> 08.30 - 16.30 น.  

วันอาทิตย> (อาทิตย>ที่2 และ4 ของเดือน) 

นอกเวลาราชการ 16.30 – 20.30 น. (ทุกวัน) 

17. หนVวยทางเดินอาหารและ

ตVอมไรUทVอ 

ชั้น 4 

 

 ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

เสาร>และอาทิตย> 08.30 - 16.30 น. 

18. หนVวยโรคหัวใจ ชั้น 4 

หUองตรวจหัวใจ 2 

 ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

เสาร>และอาทิตย> 08.30 - 16.30 น. 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น.(จ.พ.พฤ.) 

เสาร>และอาทิตย> 16.30-20.30 ที่หUองตรวจ18 ชั้น1 

19. หนVวยเนื้องอก ชั้น 4  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

เสาร>และอาทิตย> 08.30 - 16.30 น. 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น. (จ. และ ส.) 

20. หนVวยทางเดินป�สสาวะและ

โรคไต 

ชั้น 4  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

เสาร>เวUนเสาร> 08.30 - 16.30 น. (ป�ดวันเสาร>) 
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ทุกวันอาทิตย> 08.30 - 16.30 น. 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น.  (พ.พฤ) 

21. หนVวยระบบสืบพันธุ> ชั้น 4  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น.  

วันเสาร> ที่1 และ 3 ของเดือน 08.30 - 16.30 น. 

วันอาทิตย> 08.30 - 11.00 น.  

นอกเวลาราชการ 16.30 - 20.30 น.  (อ.และ พ.) 

22. หน V วยส ั ต ว > ป S ว ยว ิ กฤติ  

(CCU) 

ชั้น 5  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ชVวงเวลา

กลางคืน 20.30 - 08.30 น.ทุกวัน 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 08.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

23. สัตว>ปSวยกึ่งวิกฤติ  (ICU) ชั้น 6  ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน ชVวงเวลา

กลางคืน 20.30 - 08.30 น.ทุกวัน 

นอกเวลาราชการ 16.30 - 08.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

24. หน Vวยข Uอต Vอและกระดูก 

(Orthopedic unit) 

ชั้น 2 ü ü ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน  

ยกเวUนวันศุกร> 08.30 - 11.00 น. 

นอกเวลาราชการ 17.30 - 20.30 น. ทุกวัน 

เสาร>-อาทิตย> และนักขัตฤกษ> 08.30 - 16.30 น. 

 

 

ลักษณะงานและขVอควรปฏิบัติของการฝ2กงาน 

2.1.1 หนNวยอายุรกรรม (OPD)  

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE จดบันทึกรายชื่อเเละจำนวนสัตวEปhวย 

ช;วยจับบังคับสัตวE ช;วยพาเจ1าของสัตวEไปยังหน;วยต;างๆ (หน;วย x-rays หน;วยศัลยกรรม เป:นต1น) และช;วยเหลือ

งานอ่ืนๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยซักประวัติเเละ

ข1อมูลสัตวEปhวยเบื้องต1น ช;วยสัตวเเพทยEในการตรวจร;างกายและสัญญาณชีพเบื้องต1น เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE 

ประเมินสีเย่ือเมือก ฟ�งเสียงปอด ฟ�งเสียงหัวใจ เป:นต1น  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;างๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด ขณะที่สัตวเเพทยEทำการตรวจวินิจฉัยไม;
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อนุญาตให1นิสิตพูดคุยหรือซักถามเจ1าของสัตวE ถ1ามีคำถามหรือข1อสงสัยใดๆ เรื่องโรค การวินิจฉัย การรักษา 

สามารถซักถามสัตวเเพทยEได1 ก็ต;อเม่ือไม;มีเจ1าของสัตวEอยู;ภายในห1องตรวจน้ันแล1ว 

หมายเหตุ: นิสิตท่ีต1องการฝ&กงานให1ติดต;อท่ีเคานEเตอรE A โดยแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน หลังจากน้ันให1นิสิตเลือก

ห1อง OPD ท่ีต1องการเข1าฝ&กงานโดยตรวจสอบรายชื่อสัตวเเพทยEที่มาปฏิบัติงานในวันเเละเวลาดังกล;าว และนิสิต

สามารถฝ&กงานได1 1 คนต;อ 1 ห1องตรวจเท;าน้ัน 

 

2.1.2 หนNวยหัตถการ (หVองยาฉีด) 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าท่ีเสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งอุปกรณEสิ่งของ ช;วยพาเจ1าของสัตวEไป

ยังหน;วยต;าง ๆ (หน;วย x-rays หน;วยศัลยกรรม เป:นต1น) และช;วยเหลืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 และทำหน1าท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตรE ควรมีความรู1ในการ

ทำหัตถการเบื้องต1นได1 เช;น การทำความสะอาดหู การให1น้ำเกลือใต1ผิวหนัง การฉีดยาใต1ผิวหนัง การเจาะเลือด 

การสอนเจ1าของดูแลน้ำเกลือ เป:นต1น  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัต ิงานต;าง ๆ ต1องอยู ;ภายใต1การดูแลและได1ร ับมอบหมายจากสัตวแพทยEหรือ

นักวิทยาศาสตรEประจำหน;วยเท;านั้น ห1ามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด  ห1ามทำหัตถการโดยลำพัง 

หากสัตวEปhวยบางตัวที่ดื ้อหรือก1าวร1าว ให1ทำงานด1วยความระมัดระวังหรือถ1าไม;มั่นใจในการจับบังคับหรือทำ

หัตถการ ให1ขอความช;วยเหลือจากนายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย  

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.3 หนNวยวัคซีน 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณEสแตนเลสต;าง ๆ ปรอทวัดไข1ได1 ฝ&กการบังคับสัตวE โดยท่ี

จะต1องผูกปาก ใช1 collar ใช1ผ1าขนหนูในการบังคับสัตวEได1และจับให1อยู;นิ่งบนโต�ะตรวจ ฝ&กตรวจร;างกายเบื้องต1นได1 

เช;น วัดอุณหภูมิร;างกาย ช่ังน้ำหนัก 

นิสิตปP 4-5 นิสิตเรียนรู1โปรแกรมการให1วัคซีน ในสุนัขและแมว ฝ&กปgอนยาถ;ายพยาธิ สามารถแนะนำโปรแกรม

วัคซีนได1อย;างถูกต1อง แนะนำการเลือกใช1ยาปgองกันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจได1 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   
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2.1.4 หนNวยภาพวินิจฉัยและรังสีรักษา 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าท่ีเสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งอุปกรณEสิ่งของ ช;วยพาเจ1าของสัตวEไป

ยังหน;วยต;าง ๆ (หน;วย x-rays หน;วยศัลยกรรม เป:นต1น) และช;วยเหลืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 และทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรEโดยทำหัตถการ

เบื้องต1นง;าย ๆ ได1 เช;น การให1น้ำเกลือใต1ผิวหนัง การฉีดยาใต1ผิวหนัง การเจาะเลือด การสอนเจ1าของดูแลน้ำเกลือ 

เป:นต1น  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัต ิงานต;าง ๆ ต1องอยู ;ภายใต1การดูแลและได1ร ับมอบหมายจากสัตวแพทยEหรือ

นักวิทยาศาสตรEประจำหน;วยเท;านั้น ห1ามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด ห1ามทำหัตถการโดยลำพัง 

หากสัตวEปhวยบางตัวที่ดื ้อหรือก1าวร1าว ให1ทำงานด1วยความระมัดระวังหรือถ1าไม;มั่นใจในการจับบังคับหรือทำ

หัตถการ ให1ขอความช;วยเหลือจากนายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย   

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.5 หนNวยยากิน 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตเรียนรู1ระบบการทำงานในห1องจ;ายยา เป:นผู1ช;วยนักวิทยาศาสตรE ช;วยนับเม็ดยาใส;ซอง แบ;งยาน้ำ 

แปะสติกเกอรEช่ือสัตวE เรียนรู1กลุ;มยาต;าง ๆ ลักษณะและรูปร;างของยา  

นิสิตปP 4-5 นิสิตสามารถจัดยาได1อย;างถูกต1อง เรียนรู1การสั่งจ;ายยากับเจ1าของสัตวEจากสัตวแพทยEห1องยา สามารถ

ตรวจสอบความถูกต1องของขนาดยาท่ีส่ังจ;าย รวมท้ังข1อควรระวัง 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.6 หนNวยเวชศาสตร?ฉุกเฉิน 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าท่ีเสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งอุปกรณEสิ่งของ ช;วยพาเจ1าของสัตวEไป

ยังหน;วยต;าง ๆ (หน;วย x-rays หน;วยศัลยกรรม เป:นต1น) และช;วยเหลืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยซักประวัติเเละ

ข1อมูลสัตวEปhวยเบื้องต1น ช;วยสัตวเเพทยEในการตรวจร;างกายและสัญญาณชีพเบื้องต1น เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE 

ประเมินสีเยื่อเมือก ฟ�งเสียงปอด ฟ�งเสียงหัวใจ เป:นต1น และทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรE ควรมีความรู1ในการ
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ทำหัตถการและกู1ชีพเบื้องต1นได1 เช;น การสอดท;อช;วยหายใจ ให1น้ำเกลือใต1ผิวหนัง การฉีดยาใต1ผิวหนัง การเจาะ

เลือด การสอนเจ1าของดูแลน้ำเกลือ เป:นต1น  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEประจำหน;วย

เท;านั้น ห1ามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด ห1ามทำหัตถการโดยลำพัง หากสัตวEปhวยบางตัวที่ดื้อหรือ

ก1าวร1าว ให1ทำงานด1วยความระมัดระวังหรือถ1าไม;ม่ันใจในการจับบังคับหรือทำหัตถการให1ขอความช;วยเหลือจาก

นายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย    

หมายเหตุ : นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อที่เคานEเตอรEประจำหน;วยฉุกเฉิน และติดต;อนายสัตวแพทยEหรือ

นักวิทยาศาสตรEท่ีลงเวรห1องฉุกเฉินในวันเเละเวลาดังกล;าว พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.7 คลินิกโรคแมว 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE และช;วยเหลืองาน

อ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยสัตวเเพทยEใน

การตรวจร;างกายและสัญญาณชีพเบื้องต1น และทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรE ควรมีความรู1ในการทำหัตถการ

เบ้ืองต1นได1 เช;น ให1น้ำเกลือใต1ผิวหนัง การฉีดยาใต1ผิวหนัง การสอนเจ1าของดูแลน้ำเกลือ เป:นต1น  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEประจำหน;วย

เท;านั้น ห1ามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด ห1ามทำหัตถการโดยลำพัง หากสัตวEปhวยบางตัวที่ดื้อหรือ

ก1าวร1าว ให1ทำงานด1วยความระมัดระวังหรือถ1าไม;มั่นใจในการจับบังคับหรือทำหัตถการให1ขอความช;วยเหลือจาก

นายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย    

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.8 หนNวยศัลยกรรม 

ลักษณะการปฏิบัติงาน: 

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE ช;วยหยิบส;งสิ่งของ 

ทำความสะอาดเก็บเครื ่องมืออุปกรณE สถานที ่ หรือทำงานตามที ่ได 1ร ับมอบหมายจากสัตวแพทยEและ

นักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย 

นิสิตปP 4-6 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYท่ี 2-3 นอกจากนี้ยังต1องทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยงานวิสัญญี (ห1อง

ศัลยกรรมตึกเก;าและตึกใหม;) และผู1ช;วยผ;าตัดเน้ือเย่ืออ;อน (ห1องศัลยกรรมตึกใหม;) ดังน้ี 
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1. ช;วยจับบังคับสัตวEเพ่ือทำหัตถการ 

2. ตรวจร;างกายสัตวEเบ้ืองต1นก;อนท่ีสัตวEจะได1รับการผ;าตัดหรือวางยาสลบ 

3. เตรียมผิวหนังสัตวEก;อนผ;าตัดด1วยเทคนิคปลอดเช้ือ (aseptic technique) ได1ถูกต1อง 

4. เรียนรู1ขั้นตอนการล1างมือ การสวมเสื้อคลุมผ;าตัด การสวมถุงมือ การปูผ1าผ;าตัด และการช;วยผ;าตัด

ด1วยเทคนิคปลอดเช้ืออย;างถูกต1อง 

5. ทราบชื่ออุปกรณEผ;าตัดและวิธีการใช1งานอุปกรณEได1อย;างถูกต1องและเช็ดจำนวนเครื่องมือผ;าตัดให1

พร1อมก;อนและหลังใช1งาน 

6. เรียนรู1วิธีการอ;านแฟgมประวัติ และศึกษาประวัติสัตวEปhวยให1เข1าใจในทุกเคสท่ีได1เข1าร;วมศึกษาและฝ&ก

ปฏิบัติ 

7. ทราบวิธีการเก็บและตัวอย;างท่ีส;งปฏิบัติการ เช;น การส;งเลือดและป�สสาวะ การส;งตัวอย;างเพาะเช้ือ

และการสVงตรวจชิ้นเนื้อ เปxนตUน 

8. เรียนรู1เทคนิคการทำแผล และหัตถการหลังผ;าตัดสำหรับสัตวEปhวย เช;น การพันแผล (bandage) การ

ปdดแผล เป:นต1น 

ขVอควรปฏิบัติ:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตจำเป:นต1องอยู;ในพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไว1 โดยห1ามมิให1เข1าโซนศัลยกรรมโดยไม;ได1รับอนุญาต 

นิสิตปP 4-5 เตรียมปากกา สมุดจด หูฟ�ง (stethoscope) เพ่ือใช1ในการฝ&กงาน 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1เข1ามาติดต;อ แจ1งชื่อและลงชื่อที่เคานEเตอรEชั้น 2 หน1าห1องทันตกรรมก;อน 

จากนั้นให1นิสิตปY 2-3 ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงปฏิบัติงานประจำห1องนั้น ๆ ส;วนนิสิตปY 4-5 

สามารถตรวจสอบตำแหน;งในการปฏิบัติงาน และรายชื่อนายสัตวแพทยEผู1ดูแลในแต;ละวัน ได1จากตารางผ;าตัด

ประจำวันในห1องท่ีฝ&กงาน 

 

2.1.9 หนNวยวิสัญญี 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตช;วยทำความสะอาดโต�ะวางยาเมื่อใช1งานเสร็จ ติดตามตัวสัตวEเข1าไปในห1องผ;าตัดเฝgาสังเกตงาน

ด1านการวางยาสลบและการติดตามสัญญาณชีพไปจนถึงห1องพักฟ��น เรียนรู1ขั้นตอนต;าง ๆ ในห1องพักฟ��น ช;วยเรียก

เจ1าของสัตวEเข1ารับตัวสัตวEที่ฟ��นตัวดีออกจากห1องพักฟ��น นิสิตฝ&กการใช1เชือกผูกปากสุนัขได1อย;างถูกวิธี และสามารถ

จับบังคับสัตวEให1อยู;นิ่งบนโต�ะตรวจด1วยท;าที่ถูกต1อง ช;วยเตรียมอุปกรณEสำหรับการวางยาสลบได1 เช;น เทปเหนียว 

ผ1าก�อซ เรียนรู1การบังคับสัตวEโดยใช1 ใช1 Elizabeth Collar ช;วยเตรียมอุปกรณEสำหรับการดูแลสัตวEในห1องพักฟ��น 

เช;น ผ1าห;มตัวสัตวE ออกซิเจน ปลอกคอกันเลีย อุปกรณEสำหรับปลดน้ำเกลือ เรียนรู1การดูแลสัตวEในห1องพักฟ��น 
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นิสิตปP 4-5 นิสิตช;วยตรวจร;างกายสัตวEได1 เช;น วัดอัตราการเต1นของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ วัดอุณหภูมิร;างกาย

สัตวE  ติดวัดคลื่นไฟฟgาหัวใจ วัดความดันโลหิต นิสิตเรียนรู1ชนิดของยาและขั้นตอนที่ใช1ในการวางยาสลบ นิสิตฝ&ก

การทำ endotracheal tube extubation และใช1เครื่องให1ความอบอุ;นด1วยแรงลมร1อนได1 ช;วยเตรียมยาฉีดและ

สามารถฉีดยาภายใต1การดูแลของสัตวแพทยEได1 ช;วยบันทึกสัญญาณชีพสัตวEในระหว;างการสลบในใบมอนิเตอรEได1 

นิสิตดูแลรุ;นน1องที่เข1าฝ&กงานด1วยกัน เรียนรู1การดูแลสัตวEปhวยช;วงพักฟ��น และช;วยดูแลสัตวEในห1องพักฟ��นจนสัตวEฟ��น

ดีได1 ช;วยบันทึกสัญญาณชีพสัตวEในระหว;างการสลบในใบมอนิเตอรEได1 ช;วยเตรียมยาฉีดและสามารถฉีดยาภายใต1

การดูแลของสัตวแพทยEได1  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;างๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ความเห็นและข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวE และห1ามจับตัวสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด หากเป:น

นิสิตช้ันปY 4-5 ให1นำชีทเรียนมา และให1ศึกษา ทบทวนทำความเข1าใจก;อนมาฝ&กงาน 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.10 หนNวยทันตกรรม 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตมีความเข1าใจกายวิภาคของช;องปากและฟ�นของสุนัข และแมว เรียนรู1การตรวจช;องปากเบ้ืองต1น 

และการดูแลสุขภาพช;องปากของสุนัขและแมว 

นิสิตปP 4-5 นิสิตมีความความใจพื้นฐานทันตกรรมทางสัตวแพทยE นิสิตมีความรู1เบื้องต1นในการวินิจฉัยโรคในช;อง

ปากและฟ�น 

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;างๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ความเห็นและข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวE และห1ามจับตัวสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด หากเป:น

นิสิตช้ันปY 4-5 ให1นำชีทเรียนมา และให1ศึกษา ทบทวนทำความเข1าใจก;อนมาฝ&กงาน 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.11 หนNวยธนาคารเลือด 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตทำความเข1าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการบริจาคเลือด ดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณEสแตนเล

สต;าง ๆ ปรอทวัดไข1 และกล1องจุลทรรศนEได1 เรียนรู1คุณสมบัติของผู1บริจาคเลือด ฝ&กการบังคับสัตวE ช;วยเตรียม

อุปกรณEในการเก็บเลือดและเจาะเลือดได1 นิสิตช;วยเตรียมตัวสัตวEเพ่ือการเจาะเก็บเลือดและดูแลสัตวEขณะเก็บเลือด 
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นิสิตปP 4-5 นิสิตฝ&กการซักถามประวัติเจ1าของสัตวE ฝ&กการตรวจความเข1ากันได1ของเลือด ฝ&กการตรวจร;างกาย

ทั่วไป ฝ&กการแปลผลเลือด ทำความเข1าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑEเลือดที่มีในหน;วย ทำความเข1าใจเกี่ยวกับการใช1

ผลิตภัณฑEเลือดให1เหมาะสมกับสัตวEปhวย 

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ความเห็นและข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวE และห1ามจับตัวสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด หากเป:น

นิสิตช้ันปY 4-5 ให1นำชีทเรียนมา และให1ศึกษา ทบทวนทำความเข1าใจก;อนมาฝ&กงาน 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

  

2.1.12 หนNวยเวชศาสตร?ฟfgนฟู 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE และช;วยเหลืองาน

อ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 และทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรE ควรมีความรู1ในการ

ทำหัตถการเบ้ืองต1นได1  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ความเห็นและข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวE และห1ามจับตัวสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด หากเป:น

นิสิตช้ันปY 4-5 ให1นำชีทเรียนมา และให1ศึกษา ทบทวนทำความเข1าใจก;อนมาฝ&กงาน 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.13 หนNวยสัตว?เล้ียงพิเศษ หรือ Exotic 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE จดบันทึกรายชื่อเเละจำนวนสัตวEปhวย 

ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งสิ่งของหรือส;งตัวอย;างทางห1องปฏิบัติการ และช;วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย

จากสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย   

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยซักประวัติเเละ

ข1อมูลสัตวEปhวย ช;วยสัตวเเพทยEในการตรวจร;างกายเบื้องต1น เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ประเมินสีเยื่อเมือก ฟ�ง

เสียงปอด ฟ�งเสียงหัวใจ เป:นต1น และทำหัตถการเบ้ืองต1นได1 
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ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEประจำหน;วย

เท;านั้น ห1ามจับสัตวEก;อนได1รับอนุญาตจากสัตวแพทยEผู1ดูแลในวันนั้นโดยสัตวEบางประเภทควรระมัดระวังในการจับ

และการเข1าหา ห1ามทำหัตถการโดยลำพัง  

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวัน เเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.14 หนNวยระบบประสาท 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE จดบันทึกรายชื่อเเละจำนวนสัตวEปhวย 

ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งส่ิงของหรือส;งตัวอย;างทางห1องปฏิบัติการ และช;วยเหลืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยสัตวเเพทยEใน

การตรวจร;างกายเบื้องต1น และทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรE ควรมีความรู1ในการทำหัตถการเบื้องต1นได1 เช;น 

การจัดการน้ำเกลือ ฉีดยา ช;วยเจ1าของดูแลสัตวEปhวยขณะท่ีรอตรวจรักษาและช;วยดูแลสัตวEปhวยระยะฟ��นตัวหลังการ

ผ;าตัด 

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ความเห็นและข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวE และห1ามจับตัวสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด หากเป:น

นิสิตชั้นปY 4-5 ให1นำชีทเรียนมา และให1ศึกษา ทบทวนทำความเข1าใจก;อนมาฝ&กงาน โดยเฉพาะการตรวจระบบ

ประสาทเบ้ืองต1น 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวัน เเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน  

 

2.1.15 หนNวยโรคตา 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE และช;วยเหลือ

งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย 

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากน้ีสามารถซักประวัติอาการปhวย การเจ็บปhวยอ่ืน 

ๆ ในป�จจุบัน ประวัติการรักษาก;อนหน1าน้ี และสามารถตรวจตาเบื้องต1นได1 โดยเริ่มการตรวจจากการสังเกตลูกตา

ระยะไกลก;อน เช;นดูว;าตาสองข1างเท;ากันหรือไม; รอบ ๆ ตามีโครงสร1างใกล1เคียงผิดปกติไหม เริ่มทำการตรวจ

ระยะใกล1โดยการทดสอบ menace response, dazzle reflex และ pupillary light reflex ทำการดูแต;ละส;วน

ของตาท้ังหนังตา เย่ือตา หนังตาท่ีสาม กระจกตา ม;านตา เลนสEตา น้ำวุ1นลูกตา วัดระดับน้ำตา วัดความดันตา ย1อม
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สีดูแผลหลุมที่กระจกตา ใช1 direct ophthalmoscope ดูรายละเอียดต;าง ๆ ของหนังตา เยื่อตา หนังตาที่สาม 

กระจกตา ห1องหน1าตา ม;านตา เลนสEตา หลังการตรวจตาเบื้องต1นเสร็จให1รายงานผลการตรวจที่ได1กับสัตวแพทยE

ประจำคลินิกโรคตา สัตวแพทยEประจำคลินิกโรคตาจะทำการตรวจตาอย;างละเอียดต;อ ซึ่งรวมถึงการใช1กล1อง

จุลทรรศนEชนิดลำแสงแคบดูรายละเอียดต;าง ๆ การตรวจจอประสาทตา ทดสอบการมองเห็นโดยการให1เดินหลบ

ส่ิงของในห1องท่ีมืดและสว;าง หลังจากน้ันสัตวแพทยEท่ีตรวจจะทำการอธิบายรายละเอียดของโรคและการดูแลรักษา

ต;อเนื่องแก;เจ1าของสัตวE หลังจากตรวจเสร็จนิสิตที่มีข1อซักถามอาจถามหลังจากตรวจเสร็จในแต;ละรายหรือหลังการ

ตรวจสัตวEปhวยท้ังหมดเสร็จอีกทีแล1วแต;กรณี 

ส่ิงท่ีควรเฝ}าระวังและขVอปฏิบัติเพ่ิมเติมในการตรวจ ได1แก; 

- กรณีแผลหลุมที่กระจกตาชั้นลึกต1องมีความระมัดระวังในการตรวจบังคับสัตวEอย;างมาก เนื่องจากการดิ้นรน

อาจมีผลกระทบต;อแผลถึงข้ันแตกทะลุได1 ควรปรึกษาสัตวแพทยEประจำหน;ายโรคตาทันทีก;อนตรวจ 

- ควรสอบถามพฤติกรรมของสัตวEก;อนการเริ่มตรวจ เพ่ือพิจารณาการผูกปาก หรือบางกรณีเจ1าของอาจจับ

ไม;ได1จึงให1เจ1าหน1าท่ีจับแทน หรือเจ1าของต1องรอนอกห1องสัตวEจึงจะยอมให1สัตวแพทยEตรวจ เป:นต1น 

- กรณีต1อหิน เมื่อวัดความดันตาแล1วพบว;าสูงกว;าปกติก็จะไม;หยอดยาขยายม;านตาเพื่อดูจอประสาทตา ควร

ปรึกษาสัตวแพทยEประจำหน;วยโรคตาทันที 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน    

 

2.1.16 หนNวยโรคผิวหนัง  

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3  ทำหน1าท่ีเป:นผู1สังเกตการณE หรือปฏิบัติงานตามท่ีได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEผู1ดูแลการฝ&กงาน 

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยสัตวเเพทยEใน

การตรวจร;างกายเบื้องต1น และทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรE ควรมีความรู1ในการทำหัตถการเบื้องต1นได1 เช;น 

การย1อมสี diff quick ฉีดยาใต1ผิวหนัง บังคับสัตวE หรือทำงานตามที ่ได1ร ับมอบหมายจากสัตวแพทยEและ

นักวิทยาศาสตรEประจำห1อง  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEประจำหน;วย

เท;านั้น ห1ามซักถามประวัติหรือแนะนำการดูแลสุนัข ยกเว1นได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEประจำหน;วย ห1าม

พูดคุยหรือเล;นโทรศัพทEมือถือระหว;างที่เจ1าของอยู;ในห1องตรวจ ห1ามจับสัตวEก;อนได1รับอนุญาตจากสัตวแพทยEผู1ดูแล

หากสัตวEปhวยบางตัวที่ดื ้อหรือก1าวร1าว ให1ทำงานด1วยความระมัดระวังหรือถ1าไม;มั่นใจในการจับบังคับหรือทำ

หัตถการ ให1ขอความช;วยเหลือจากนายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำห1อง 
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หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

  

2.1.17 หนNวยทางเดินอาหาร 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณEสแตนเลสต;าง ๆ ปรอทวัดไข1 และกล1องจุลทรรศนEได1 ช;วย

ส;งเลือดไปยังห1องปฏิบัติการ ฝ&กการบังคับสัตวE ช;วยโกนขนท1องเตรียมตัวสัตวEสำหรับการอัลตร1าซาวดE 

นิสิตปP 4-5 นิสิตช;วยเตรียมยาฉีดได1อย;างถูกต1อง ช;วยเตรียมอุปกรณEและหลอดเลือดสำหรับเจาะเลือดได1ถูกต1อง 

ฝ&กหัตถการ Blood collection, IV injection, IV cathetherisation, IV fluid, SC fluid ฝ&กการตรวจร;างกาย

เบ้ืองต1น มีความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับโรคระบบต;อมไร1ท;อและทางเดินอาหาร 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.18 หนNวยโรคหัวใจ 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าท่ีช;วยซักถามประวัติข1อมูลสัตวEปhวยจากเจ1าของและทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัด

อุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE ช;วยพาเจ1าของสัตวEไปยังหน;วยต;าง ๆ และช;วยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ได1รับ

มอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยซักประวัติเเละ

ข1อมูลสัตวEปhวยเบื้องต1น ช;วยสัตวเเพทยEในการตรวจร;างกายและสัญญาณชีพเบื้องต1น เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE 

ประเมินสีเย่ือเมือก ฟ�งเสียงปอด และฟ�งเสียงหัวใจ เป:นต1น  

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด ขณะที่สัตวเเพทยEทำการตรวจวินิจฉัยไม;

อนุญาตให1นิสิตพูดคุยหรือซักถามเจ1าของสัตวE ถ1ามีคำถามหรือข1อสงสัยใด ๆ เรื่องโรค การวินิจฉัย การรักษา 

สามารถซักถามสัตวเเพทยEได1 ก็ต;อเมื ่อไม;มีเจ1าของสัตวEอยู;ภายในห1องตรวจนั้นแล1ว และนิสิตปY 4-5 ต1องนำ

stethoscope ปากกา สมุดจดบันทึก มาด1วยทุกคร้ัง 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   
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2.1.19 หนNวยเน้ืองอก 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 4-6 ทำหน1าท่ีช;วยซักถามประวัติข1อมูลสัตวEจากเจ1าของและทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัด

อุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE นอกจากนี้ควรสังเกตวิธีการที่สัตวแพทยEตรวจร;างกายสัตวEและอธิบาย

ภาวะโรคกับเจ1าของสัตวE รวมถึงสามารถทำหัตถการเบ้ืองต1นท่ีได1รับมอบหมายและอนุญาตจากสัตวแพทยE 

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;านั้น ห1ามให1

ข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวEโดยที่สัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด ขณะที่สัตวเเพทยEทำการตรวจวินิจฉัยไม;

อนุญาตให1นิสิตพูดคุยหรือซักถามเจ1าของสัตวE ถ1ามีคำถามหรือข1อสงสัยใด ๆ เรื่องโรค การวินิจฉัย การรักษา 

สามารถซักถามสัตวเเพทยEได1 ก็ต;อเมื่อไม;มีเจ1าของสัตวEอยู;ภายในห1องตรวจนั้นแล1ว และให1ศึกษา ทบทวนทำความ

เข1าใจเร่ืองเน้ืองอกเบ้ืองต1นก;อนมาฝ&กงาน 

หมายเหตุ : นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.20 หนNวยทางเดินปjสสาวะและโรคไต 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งสิ่งของหรือ

ส;งตัวอย;างทางห1องปฏิบัติการ เช;น ตัวอย;างเลือดและป�สสาวะ และช;วยเหลืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย 

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการช;วยสัตวเเพทยEใน

การตรวจร;างกายเบื้องต1น และทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรE โดยมีความรู1ในการทำหัตถการเบื้องต1นได1 เช;น 

การให1น้ำเกลือและฉีดยาใต1ผิวหนัง วัดแรงดันเลือด สอนเจ1าของดูแลน้ำเกลือหรือทำงานตามท่ีได1รับมอบหมายจาก

สัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย 

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEประจำหน;วย

เท;านั้น ห1ามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด ห1ามทำหัตถการโดยลำพัง หากสัตวEปhวยบางตัวที่ดื้อหรือ

ก1าวร1าว ให1ทำงานด1วยความระมัดระวังหรือถ1าไม;มั่นใจในการจับบังคับหรือทำหัตถการให1ขอความช;วยเหลือจาก

นายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย    

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.21 หนNวยระบบสืบพันธุ? 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:   
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นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งสิ่งของและ

ช;วยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย นอกจากนี้ให1สังเกตการณEและเรียนรู1บรรยากาศการทำงานของสัตว

แพทยE 

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบื้องต1นเหมือนของนิสิตปYที่ 2-3 นอกจากนี้ควรทำหน1าที่เสมือนนักวิทยาศาสตรE โดยทำ

หัตถการเบื้องต1นง;าย ๆ ได1 เช;น การให1น้ำเกลือและฉีดยาใต1ผิวหนัง สอนเจ1าของดูแลน้ำเกลือหรือทำงานตามท่ี

ได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย 

ขVอควรปฏิบัติ: การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEประจำหน;วย

เท;านั้น ห1ามหยิบยาหรือเตรียมยามาฉีดเองโดยเด็ดขาด ห1ามทำหัตถการโดยลำพัง หากสัตวEปhวยบางตัวที่ดื้อหรือ

ก1าวร1าว ให1ทำงานด1วยความระมัดระวังหรือถ1าไม;มั่นใจในการจับบังคับหรือทำหัตถการให1ขอความช;วยเหลือจาก

นายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย งดถ;ายภาพในห1องตรวจภาพสัตวEปhวยยกเว1นจะได1รับอนุญาตจาก

เจ1าของสัตวEและ/หรือสัตวแพทยEผู1ดูแล นอกจากนี้นิสิตปY 4-5 ควรศึกษา ทบทวน ทำความเข1าใจโรคทางระบบ

สืบพันธุEจากเอกสารท่ีเคยเรียนมา และต1องเตรียมอุปกรณEส;วนตัว เช;น stethoscope มาด1วย 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   

 

2.1.22 หนNวยสัตว?ปkวยวิกฤติ หรือ CCU 

ลักษณะการปฏิบัติงาน:  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น วัดอุณหภูมิร;างกายสัตวE ช;วยจับบังคับสัตวE หยิบส;งสิ่งของและ

ช;วยเหลืองานอ่ืน ๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย  

นิสิตปP 4-5 ลักษณะงานเบ้ืองต1นเหมือนของนิสิตปYท่ี 2-3 นอกจากน้ีควรทำหน1าท่ีช;วยเหลือนักวิทยาศาสตรE ภายใต1

การดูแลของสัตวแพทยE 

ขVอควรปฏิบัติ: นิสิตต1องเปลี่ยนรองเท1าเป:นรองเท1ายางทุกครั้งก;อนเข1าปฏิบัติงาน (รองเท1ายางจัดเตรียมไว1ให1

สำหรับใช1ส;วนกลางในตู1วางรองเท1าด1านหน1าหน;วย) และนำคืนทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เก็บกระเป§าและสิ่งของมีค;า

ในห1องบริเวณเคานEเตอรEประจำหน;วย 

หมายเหตุ:  นิสิตท่ีต1องการฝ&กงานให1เข1ามาติดต;อสอบถามท่ีเคานEเตอรEประจำหน;วยสัตวEปhวยวิกฤต 
 

2.1.23 หนNวยสัตว?ปkวยก่ึงวิกฤติ  (ICU) 

ลักษณะการปฏิบัติงาน :  

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าท่ีเสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE และทำงานตามท่ีได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรE

ประจำหน;วย  
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นิสิตปP 4-5 ทำหน1าท่ีเสมือนนักวิทยาศาสตรE ทำหัตถการเบ้ืองต1น หรือทำงานท่ีได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEและ

นักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย 

ขVอควรปฏิบัติ: นิสิตต1องเปลี่ยนรองเท1าเป:นรองเท1ายางทุกครั้งก;อนเข1าปฏิบัติงาน (รองเท1ายางจัดเตรียมไว1ให1

สำหรับใช1ส;วนกลางในตู1วางรองเท1าด1านหน1าหน;วย) และนำคืนทุกคร้ังหลังปฏิบัติงาน  

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน   
 

2.1.24 หนNวยขVอตNอและกระดูก (Orthopedic unit) 

ลักษณะการปฏิบัติงาน :   

นิสิตปP 2-3 ทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น ช;วยจับบังคับสัตวE เช็ดโต�ะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน

ดูแลความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ศึกษาระบบการทำงานของห1องศัลยกรรม เฝgาสังเกตการณEการผ;าตัด ช;วยโกน

ขนและทำความสะอาดพ้ืนท่ีผ;าตัดบนตัวสัตวEเบ้ืองต1น และทำงานตามท่ีได1รับมอบหมาย 

นิสิตปP 4-5 ต1องศึกษาประวัติสัตวEปhวยเบื้องต1นและรายงานผลให1ศัลยสัตวแพทยEทราบก;อนการผ;าตัด เตรียมตัวเอง

ด1วยเทคนิคปราศจากเชื ้ออย;างถูกต1องเพื ่อเข1าช;วยงานในตำแหน;งผู 1ช;วยศัลยสัตวแพทยE ห1ามละเลยเทคนิค

ปราศจากเชื้อในระหว;างการผ;าตัดอย;างเด็ดขาด ช;วยนำสัตวEไปถ;ายภาพรังสี ศึกษาวิธีการทำแผลและพันขาหลัง

การผ;าตัดอย;างถูกต1อง เมื่อมีโอกาสให1นิสิตขออนุญาตฝ&กปฏิบัติทำแผลและพันขาด1วยตนเอง นอกจากนี้มีหน1าท่ี

ช;วยเฝgาระวังดูแลความปลอดภัยของรุ;นน1องท่ีเข1าฝ&กงานด1วยกัน 

ขVอควรปฏิบัติ: นิสิตต1องเปลี่ยนรองเท1าเป:นรองเท1ายางทุกครั้งก;อนเข1าปฏิบัติงาน ควรมีปากกา สมุดจดเล;มเล็ก

หรืออุปกรณEอื ่นในลักษณะเดียวกันติดตัวเสมอ ไม;พกพาสิ่งของมีค;าติดตัวขณะปฏิบัติงานโดยให1เก็บไว1ในท่ี

ปลอดภัย ก;อนกลับจะต1องมีการแจ1งบุคลากรภายในหน;วยให1ทราบก;อนทุกคร้ัง 

หมายเหตุ: นิสิตที่ต1องการฝ&กงานให1ติดต;อนายสัตวแพทยEหรือนักวิทยาศาสตรEที่ลงเวรในวันเเละเวลาดังกล;าว 

พร1อมท้ังแจ1งช่ือและลงช่ือเข1าฝ&กงาน  

 

2.2 โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? กำแพงแสน 

โรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE กำแพงแสน ตั้งอยู; เลขที่ 1 หมู; 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน 

จ.นครปฐม 73140 ซึ่งมีหน;วยให1บริการฝ&กงานเพื่อเสริมสร1างทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทยEทั้งหมด 4 ด1าน ได1แก; 

ด1านสัตวEเล็ก ด1านสัตวEเคี้ยวเอื้อง (ขนาดใหญ;และขนาดเล็ก) ด1านม1า และด1านสัตวEปhา โดยมีรายละเอียดการรับ

ฝ&กงานดังตารางท่ี 4-7  
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ตารางท่ี 4 แสดงช่ือหนNวยฝ2กงาน ชNวงเวลาและจำนวนนิสิตท่ีรับฝ2กงานดVานสัตว?เล็ก 

หน#วย ช#วงเป>ดภาคการศึกษา ช#วงป>ดภาคการศึกษา 

เวลารับฝEกงาน จำนวน

ที่รับ 

เวลารับฝEกงาน จำนวน

ที่รับ 

1. อายุรกรรมและ

หัตถการ 

วันเสาร> – อาทิตย> 

เวลา 08.30 - 16.30 น.   

4 วันเสาร> – อาทิตย>  

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

4 

วันจันทร> – ศุกร>  

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

4 

นอกเวลา เวลา 17.00 - 20.00 น. 3 นอกเวลา เวลา 17.00 - 20.00 น. 3 

2. ศัลยกรรม วันเสาร> – อาทิตย> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

1 วันเสาร> – อาทิตย> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

1 

วันจันทร> – ศุกร> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

3 

นอกเวลา เวลา 17.00 - 20.00 น. 0 นอกเวลา เวลา 17.00 - 20.00 น. 0 

3. สัตวOปPวยใน วันเสาร> – อาทิตย> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

1 วันเสาร> – อาทิตย> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

1 

วันจันทร> – ศุกร>  

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

1 

นอกเวลาเวลา 17.00 - 20.00 น. 0 นอกเวลา เวลา 17.00 - 20.00 น. 0 

4. สัตวOปPวยวิกฤต ิ วันเสาร> – อาทิตย> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

1 วันเสาร> – อาทิตย> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

1 

วันจันทร> – ศุกร> 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

1 

นอกเวลา เวลา 17.00 - 20.00 น. 1 นอกเวลา เวลา 17.00 - 20.00 น. 1 

หมายเหตุ ระหว;างปdดภาคการศึกษาให1เลือกฝ&กในหน;วยใดหน;วยหน่ึง ซ่ึงใช1เวลาในการฝ&กหน;วยละ 1 สัปดาหE   

 

ตารางที่ 5 แสดงชื่อหนNวยฝ2กงาน ชNวงเวลาและจำนวนนิสิตที่รับฝ2กงานดVานสัตว?เคี้ยวเอื้อง มVา สัตว?

ปkาและสัตว?เล้ียงพิเศษ 

หน#วย ช#วงเป>ดภาคการศึกษา ช#วงป>ดภาคการศึกษา 

สัตว>เคี้ยวเอื้อง  ไมVมีการฝ�กในชVวงเวลาเย็น แตVถUามีเคสในชVวงเวลา

เย็นหรือเคสฉุกเฉินชVวงเวลากลางคืน นิสิตสามารถ

มาชVวยในการรักษาไดU โดยใหUติดตVอนายสัตวแพทย>

ประจำหนVวย 

วันจันทร> – ศุกร> 

เวลา 8.30-16.30 น.  

(พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) 
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มUา ไมVมีการฝ�กในชVวงเวลาเย็น แตVถUามีเคสในชVวงเวลา

เย็นหรือเคสฉุกเฉินชVวงเวลากลางคืน นิสิตสามารถ

มาชVวยในการรักษาไดU โดยใหUติดตVอนายสัตวแพทย>

ประจำหนVวย 

วันจันทร> – ศุกร>  

เวลา 8.30-16.30 น.  

(พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) 

สัตว>ปSาและสัตว>

เลี้ยงพิเศษ 

ไมVมีการฝ�กในชVวงเวลาเย็น แตVถUามีเคสในชVวงเวลา

เย็นหรือเคสฉุกเฉินชVวงเวลากลางคืน นิสิตสามารถ

มาชVวยในการรักษาไดU โดยใหUติดตVอนายสัตวแพทย>

ประจำหนVวย และนิสิตสามารถมาชVวยเลี้ยงสัตว>ที่

รับไวUเปxนสัตว>ปSวยในที่อยูVในหUองสัตว>เลี้ยงพิเศษไดU 

 

วันจันทร> – พฤหัสบด ี 

เวลา 8.30-16.30 น.  

(พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) 

วันศุกร> เวลา 8.30-11.30 น. 

วันเสาร> อาทิตย>และวันหยุดนักขัตฤกษ>   

เวลา 8.30 – 15.30 น. 

หมายเหตุ  

- ช;วงปdดภาคเรียน ใช1เวลาฝ&กงาน 1 สัปดาหE 

- เวลาเลิกปฏิบัติงานมีการเปล่ียนแปลงข้ึนกับสถานการณE เน่ืองจากมีการเข1าเย่ียมฟารEมหรือรักษานอกสถานท่ี 

 

2.2.1 ดVานสัตว?เล็ก 

2.2.1.1 หนNวยอายุรกรรมและหัตถการ 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : 

นิสิตทำหน1าที่เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น ช;วยจับบังคับสัตวE ชั่งน้ำหนัก  วัดไข1  เช็ดโต�ะทำความสะอาด

บริเวณพื้นที่ทำงาน เป:นต1น นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการทำหัตถการเบื้องต1นได1 เช;น การฉีดยาและให1

น้ำเกลือ รวมถึงการสังเกตกระบวนการวินิจฉัยรักษาสัตวEและการสื่อสารกับเจ1าของ และทำงานตามที่ได1รับ

มอบหมายจากสัตวแพทยEตามลำดับช้ันปY 

 

2.2.1.2 หนNวยศัลยกรรม 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : 

ให1นิสิตสังเกตขั้นตอนการวางยาสลบ การปฏิบัติงานต;าง ๆ ในห1องผ;าตัด และวิธีการผ;าตัด ฝ&กหัตถการตาม

สมควร เช;น สอดท;อช;วยหายใจ (endotracheal intubation) ให1น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ (intravenous fluid) 

ทำหน1าท่ีเป:นผู1ช;วยในการผ;าตัด (assistant) และการวางยา รวมถึงทำงานตามที่ได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยE

ตามลำดับช้ันปY 

 

2.2.1.3 สัตว?ปkวยใน 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : 
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ให1นิสิตสังเกตขั้นตอน กระบวนการวินิจฉัย รักษาสัตวE และการปฏิบัติงานต;าง ๆ ในอาคารสัตวEปhวยใน ทำ

หน1าท่ีเสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น ช;วยจับบังคับสัตวE ช่ังน้ำหนัก วัดไข1  เช็ดโต�ะทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทำงาน 

เป:นต1น นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการตรวจร;างกายสัตวE ดูแลสัตวEปhวยที่ได1รับมอบหมาย และทำหัตถการ

เบื ้องต1นได1 เช;น ทำแผล ฉีดยาและให1น้ำเกลือ รวมถึงสามารถอภิปรายให1ความเห็นแผนการรักษาร;วมกับ

นายสัตวแพทยEเวรประจำหน;วย และทำงานตามท่ีนายสัตวแพทยEเวรประจำอาคารสัตวEปhวยในมอบหมาย 

 

2.2.1.4 หนNวยสัตว?ปkวยวิกฤติ 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : 

ให1นิสิตสังเกตขั้นตอน กระบวนการวินิจฉัย รักษาสัตวE และการปฏิบัติงานต;าง ๆ ในหน;วยสัตวEปhวยวิกฤติ ทำหน1าท่ี

เสมือนผู1ช;วยสัตวแพทยE เช;น ช;วยจับบังคับสัตวE ชั่งน1าหนัก วัดไข1 เช็ดโต�ะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน เป:น

ต1น นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการตรวจร;างกายสัตวE ดูแลสัตวEปhวยที่ได1รับมอบหมาย และทำหัตถการ

เบื ้องต1นได1 เช;น ทำแผล ฉีดยาและให1น้ำเกลือ รวมถึงสามารถอภิปรายให1ความเห็นแผนการรักษาร;วมกับ

นายสัตวแพทยEเวรประจำหน;วย และทำงานตามท่ีนายสัตวแพทยEเวรประจำอาคารสัตวEปhวยในมอบหมาย 

หมายเหตุ 

1. นิสิตที่ฝ&กงานช;วงปdดภาคเรียนในหน;วยอายุรกรรมและหน;วยศัลยกรรมต1องทำการนำเสนออภิปราย

กรณีสัตวEปhวย case presentation กลุ;มละ 1 case ในแต;ละสัปดาหE โดยแบ;งตามรายชื่อกลุ;มฝ&กงาน 

และให1นำเสนอในแนวทาง problem based oriented approach ด1วย power point พร1อมหา

ข1อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือมาตอบคำถาม ในวันพฤหัสบดี  เวลา 17.00 น.  

2. ทุกวันพฤหัสบดี ช;วงเวลาประมาณ 17.00 – 18.00 น. มีการนำเสนออภิปรายกรณีสัตวEปhวยของ

นายสัตวแพทยEประจำหน;วยสัตวEเล็ก นิสิตสามารถเข1ามาฟ�งและร;วมอภิปรายได1 

3. ก;อนให1ข1อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข1องกับการวินิจฉัยรักษาแก;เจ1าของสัตวEนิสิตควรปรึกษาสัตวแพทยEเจ1าของ

ไข1ทุกคร้ังเพ่ือปgองกันไม;ให1เจ1าของสัตวEเกิดความเข1าใจท่ีคลาดเคล่ือนกับสัตวแพทยEเจ1าของไข1 

 

2.2.2 ดVานสัตว?เค้ียวเอ้ือง 

ลักษณะงาน : 

นิสิตทำหน1าที ่ช;วยจับบังคับสัตวE ชั ่งน้ำหนัก ซักประวัติ ทำหัตถการเบื ้องต1น เช;น ตรวจร;างกาย  

เก็บตัวอย;าง ฉีดยา ให1น้ำเกลือ เป:นผู1ช;วยในการผ;าตัด (assistant) วางยาระงับความรู1สึก และติดตามภาวะสลบ 

รวมถึงสังเกตกระบวนการวินิจฉัย รักษาสัตวEและสื ่อสารกับเจ1าของ และทำงานตามที่ได1รับมอบหมายจาก 

สัตวแพทยEตามลำดับช้ันปY 
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2.2.3 ดVานมVา 

ลักษณะงาน : 

 นิสิตทำหน1าที่ช;วยจับบังคับสัตวE ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ ทำหัตถการเบื้องต1น เช;น ตรวจร;างกาย เก็บ

ตัวอย;าง ฉีดยา ให1น้ำเกลือ เป:นผู1ช;วยในการผ;าตัด (assistant) และติดตามภาวะสลบ รวมถึงสังเกตกระบวนการ

วินิจฉัย รักษาสัตวEและส่ือสารกับเจ1าของ และทำงานตามท่ีได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEตามลำดับช้ันปY 

 

2.2.4 ดVานสัตว?ปkา 

ลักษณะงาน : 

 นิสิตทำหน1าที่ช;วยจับบังคับสัตวE ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติสัตวEปhวย ทำหัตถการเบื้องต1น เช;น ตรวจร;างกาย 

เก็บตัวอย;าง ฉีดยา ให1น้ำเกลือ เป:นผู 1ช;วยในการผ;าตัด (assistant) และติดตามภาวะสลบ รวมถึงสังเกต

กระบวนการวินิจฉัย รักษาสัตวEและสื่อสารกับเจ1าของ และทำงานตามที่ได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEตามลำดับ

ช้ันปY 

ระเบียบและขVอควรปฏิบัติการฝ2กงานโรงพยาบาลสัตว?มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?  กำแพงแสน 

1. การดูแลรักษาสัตวEปhวยต1องอยู;ภายใต1การดูแลของอาจารยEและนายสัตวแพทยEประจำหน;วย นอกจากจะ

ได1รับมอบหมาย แต;ต1องอยู;ในความรับผิดชอบของอาจารยEและนายสัตวแพทยEประจำหน;วย ห1ามทำการ

รักษาสัตวEเองโดยเด็ดขาด 

2. เข1ารับการช้ีแจงข1อกำหนดการฝ&กงานของทางโรงพยาบาลสัตวEฯ 

3. การแต;งกาย ตามแนวทางการแต;งกายเพื่อการฝ&กปฏิบัติงานของทางคณะฯ และประกาศคณะสัตว

แพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การแต;งกายของนิสิตระดับปริญญา

ตรี คณะสัตวแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขตกำแพงแสน 

4. ต1องมาถึงก;อนเวลาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสัตวEฯ ประมาณ 10-15 นาที เซ็นชื่อลงในแฟgมฝ&กงานของ

นิสิตทุกวันในตอนเช1าก;อนฝ&กงานและเย็นหลังจากฝ&กงาน ตามสถานท่ีท่ีกำหนดของแต;ละหน;วย 

5. เช่ือฟ�งและปฏิบัติตามคำส่ังของอาจารยEและนายสัตวแพทยEในแต;ละหน;วย 

6. มีมารยาทที่ดีงามต;อบุคคลต;าง ๆ อย;างเหมาะสม ไม;ก;อความเสียหายเดือดร1อนแก;เพื่อนร;วมงาน บุคลากร

และผู1มาใช1บริการในโรงพยาบาลสัตวEฯ 

7. ห1ามขาดฝ&กงาน หากขาดต1องมาฝ&กชดเชยตามท่ีกำหนดไว1 

8. หากนิสิตมีความจำเป:นต1องลาปhวยหรือลากิจในเวลาราชการตVองไดVรับอนุญาตจากอาจารยEและ

นายสัตวแพทยE 

9. ทำการกรอกข1อมูลลงในคู;มือประเมินหัตถการ และแฟgมสะสมงานเพ่ือใช1ประโยชนEในอนาคต 

10. ห1ามเปล่ียนแปลงวันฝ&กงานเด็ดขาด 
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11. ส่ิงท่ีต1องมีประจำตัวทุกคน : stethoscope ปากกาและสมุดจดบันทึก 

12. ห1ามมาสายเด็ดขาด  (ถ1ามาสายจะต1องจะต1องมาฝ&กชดเชยตามที่กำหนด) ลากิจได1 1 ครั้ง  โดยต1องแจ1ง

ล;วงหน1า 1 สัปดาหE กรณีลาปhวยต1องมีใบรับรองแพทยE ใบลาปhวยและลากิจส;งได1ท่ีหน;วยบริการการศึกษา 

13. หากขาดการฝ&กงานโดยไม;มีเหตุผล  จะถูกตัดสิทธ์ิการฝ&กงานในคร้ังต;อไปของโรงพยาบาลสัตวE มก.กพส. 

14. ควรมีความมุ;งม่ัน ใฝhเรียนรู1 และมีวินัยในการฝ&กงาน  

 

2.3 โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? หนองโพ 

โรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หนองโพ ตั้งอยู;เลขที่ 121 ม.8 ต.บ1านเลือก อ.โพธาราม จ.

ราชบุรี 70120 ซึ่งมีหน;วยให1บริการฝ&กงานเพื่อเสริมสร1างทักษะทางวิชาชีพสัตวแพทยEทั้งหมด 2 หน;วย ได1แก; 

หน;วยสัตวEเล็ก และหน;วยสัตวEใหญ; โดยมีรายละเอียดการรับฝ&กงานดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 แสดงช่ือหนNวยฝ2กงาน ชNวงเวลารับฝ2กงานของหนNวยสัตว?เล็กและหนNวยสัตว?ใหญN 

หน#วย ช#วงเวลารับฝEกงาน 

สัตว>เล็ก วันจันทร> - พฤหัสบดี  

เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 

 

รับเฉพาะชVวงป�ดภาคการศึกษา วันศุกร>  

เวลา 8.30 – 12.00 น. 

สัตว>ใหญV วันจันทร> - ศุกร> 

เวลา 8.30 – 16.30 น. 

หมายเหตุ เวลาปฏิบัติงานอาจเลิกช1ากว;าเวลาในตารางกรณีท่ีงานยังไม;เสร็จ 

 

2.3.1 หนNวยสัตว?เล็ก 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานต;าง ๆ ต1องอยู;ภายใต1การดูแลและได1รับมอบหมายจากสัตวแพทยEเท;าน้ัน 

ห1ามให1ความเห็นและข1อมูลการรักษาเเก;เจ1าของสัตวE และห1ามจับตัวสัตวEโดยท่ีสัตวเเพทยEไม;อนุญาตโดยเด็ดขาด  

ขVอควรปฏิบัติ 

1. ส่ิงท่ีต1องมีประจำตัวทุกคน : stethoscope  ปากกาและสมุดจดบันทึก 

2. แต;งกายให1ถูกต1องตามประกาศการแต;งกายของคณะสัตวแพทยศาสตรE 

3. ควรศึกษา ทบทวน ทำความเข1าใจ ความรู1พ้ืนฐานในการตรวจรักษาทางด1านสัตวEเล็กก;อนเข1าฝ&กงาน 

4. ควรให1ความสนใจ ใส;ใจในการฝ&กงาน และต้ังใจทำงานตามท่ีได1รับมอบหมาย 

5. ควรทำงานด1วยความระมัดระวัง ในขณะเข1าตรวจหรือจับบังคับสัตวEปhวย ถ1าหากไม;มั่นใจในการจับ

บังคับหรือทำหัตถการให1ขอความช;วยเหลือจากนายสัตวแพทยEและนักวิทยาศาสตรEประจำหน;วย 
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6. ควรนำคอมพิวเตอรEมาด1วย เพ่ือใช1ในการทำงาน และนำเสนองานท่ีได1รับมอบหมาย 

7. ค;าท่ีพัก 60 บาท/คน/สัปดาหE นอนห1องละ 2 คน 

2.3.2 หนNวยสัตว?ใหญN 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : 

นิสิตทำหน1าที่ช;วยจับบังคับสัตวE ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ ทำหัตถการเบื้องต1น เช;น ตรวจร;างกาย เก็บ

ตัวอย;าง ฉีดยา ให1น้ำเกลือ เป:นผู1ช;วยในการผ;าตัด (assistant) วางยาระงับความรู1สึก และติดตามภาวะสลบ 

รวมถึงสังเกตกระบวนการวินิจฉัย รักษาสัตวEและสื่อสารกับเจ1าของ และทำงานตามที่ได1รับมอบหมายจากสัตว

แพทยEตามลำดับช้ันปY 

ขVอควรปฏิบัติ 

1. ส่ิงท่ีต1องมีประจำตัวทุกคน : stethoscope รองเท1าบูท ปรอทวัดไข1 ปากกาและสมุดจดบันทึก 

2. การแต;งกาย ตามแนวทางการแต;งกายเพื่อการฝ&กปฏิบัติงานของทางคณะฯ และประกาศคณะสัตว

แพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การแต;งกายของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขตกำแพงแสน 

3. ควรศึกษา ทบทวน ทำความเข1าใจ ความรู1พื้นฐานในการตรวจรักษาทางด1านสัตวEเคี้ยวเอื้องก;อนเข1า

ฝ&กงาน 

4. ควรให1ความสนใจ ใส;ใจในการฝ&กงาน และต้ังใจทำงานตามท่ีได1รับมอบหมาย 

5. สมุดบันทึกสัตวEปhวยท่ีแจกให1 ต1องส;งให1นายสัตวแพทยEท่ีเป:นเจ1าของเคสทุกวัน อย;างน1อยวันละ 1 เคส 

6. ต1องล1างทำความสะอาดรองเท1าบูททุกวัน หลังเสร็จส้ินงานในแต;ละวัน 

7. ควรทำงานด1วยความระมัดระวัง ในขณะเข1าตรวจหรือจับบังคับสัตวEปhวย ถ1าหากไม;มั่นใจในการจับ

บังคับหรือทำหัตถการให1ขอความช;วยเหลือจากนายสัตวแพทยEและเกษตรกร 

8. ควรนำคอมพิวเตอรEมาด1วย เพ่ือใช1ในการทำงาน และนำเสนองานท่ีได1รับมอบหมาย 

9. ส;งแบบประเมินอาจารยE และนายสัตวแพทยEในวันสุดท1ายของการฝ&กงาน 

10. ค;าท่ีพัก 60 บาท/คน/สัปดาหE นอนห1องละ 2 คน 

  

2.4 โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? หัวหิน 

โรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน ตั้งอยู; ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธE 77110  รับนิสิตฝ&กงานตั้งแต;ชั้นปYที่ 3 ถึง 5 โดยนิสิตชั้นปYที่ 3 รูปแบบของการฝ&กงานจะ

เป:นการ observe ส;วนช้ันปYท่ี 4-5 รูปแบบการฝ&กงานคือการฝ&กตรวจร;างกาย ฝ&กจับบังคับสัตวE รวมถึงฝ&กหัตถการ

เบ้ืองต1น โดยมีรายละเอียดการรับฝ&กงานดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 แสดงช่ือหนNวยฝ2กงาน ชNวงเวลาและจำนวนนิสิตท่ีรับฝ2กงานดVานสัตว?เล็ก 

หน#วย เวลารับฝEกงาน จำนวนนิสิตที่รับของ

แต#ละชั้นปU/สัปดาหO 

หมายเหต ุ

3 4 5 

สัตวOเล็ก 

-อายุรกรรม 

-สัตว>ปSวยใน 

-ศัลยกรรม 

วันจันทร> – ศุกร>  

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

3 5 5 การดำเน ินการฝ �กงานผ Vานระบบบ ันทึก

กิจกรรมนิสิต  

วันเสาร> – อาทิตย>  

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน : 

นิสิตปPท่ี 3 รูปแบบของการฝ&กงานจะเป:นผู1สังเกตการณE 

นิสิตปPท่ี 4-5 รูปแบบการฝ&กงานคือการฝ&กตรวจร;างกาย ฝ&กจับบังคับสัตวE รวมถึงฝ&กหัตถการเบ้ืองต1น 

ขVอควรปฏิบัติ 

1. การฝ&กงานวันเสารE - อาทิตยE นิสิตต1องมารายงานตัวในการฝ&กงานก;อน 8.30 น. ของวันเสารE  

2. การแจ1งรายชื่อในการฝ&กงานให1ปฏิบัติตามระเบียบของการลงชื่อฝ&กงานที่คณะสัตวแพทยศาสตรE 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรEได1กำหนดไว1 

3. ในกรณีที ่น ิส ิตลงชื ่อฝ&กงานไว1 แต;ไม;มาฝ&กงานตามวันเวลาที ่กำหนด ทางโรงพยาบาลสัตวE 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน จะลงบันทึกชื่อนิสิตคนนั้นไว1 ในกรณีลงฝ&กงานในครั้งถัดไปจะถือ

ว;าไม;มีสิทธ์ิในการฝ&กงานท่ีโรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน 

4. การแต;งกาย ตามแนวทางการแต;งกายเพื่อการฝ&กปฏิบัติงานของทางคณะฯ และประกาศคณะสัตว

แพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การแต;งกายของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขตกำแพงแสน 

5. กรณีที่นิสิตไม;สามารถปฏิบัติงานตามวันที่กำหนดไว1ในตารางฝ&กงานได1 ขอให1นิสิตปฏิบัติเป:นลำดับ

ข้ันตอนดังต;อไปน้ี 

5.1 แลกหรือติดต;อนิสิตคนอ่ืนๆ เพ่ือมาลงปฏิบัติงานแทน 

5.2 กรณีที่ไม;สามารถแลกหรือหานิสิตคนอื่นมาลงปฏิบัติแทนได1 ขอให1แจ1งต;ออาจารยEที่ดูแลหรือ

หน;วยธุรการที่รับเรื่องการลงฝ&กงานของคณะสัตวแพทยศาสตรE กำแพงแสน ก;อนการฝ&กงาน

ทุกครั้ง หากเกิดเหตุจำเป:นกะทันหัน นิสิตสามารถแจ1งได1ที่เจ1าหน1าที่ของโรงพยาบาลสัตวE 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน  

ติดตNอคุณทยาวีร? คงทอง (คุณป��ว) เบอร?โทรศัพท? 089-8967220  

6. การเตรียมตัวในการฝ&กงานท่ีโรงพยาบาลสัตวE มก. หัวหิน นิสิตต1องปฏิบัติดังต;อไปน้ี 
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6.1 เช1าวันจันทรE เวลา 08.30 น. นิสิตรับปgายชื่อและแฟgมฝ&กงานที่เจ1าหน1าที่ สำหรับนิสิตที่เคย

มาฝ&กงานแล1วในวันท่ี orientation สามารถค1นแฟgมฝ&กงานของตนเองได1เลย 

6.2 นายสัตวแพทยEที่ดูแลการฝ&กงาน จะแจ1งรายชื่อและแบ;งกลุ;มในการฝ&กงาน โดยมีตารางการ

ฝ&กงานแจกให1ในแต;ละกลุ;ม แล1วแบ;งกลุ;มไปฝ&กงานตามหน;วยท่ีได1แบ;งไว1 

6.3 ในช;วงการฝ&กงาน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น. นิสิตแต;ละกลุ;มนำเสนอ case discussion 

7. ข1อปฏิบัติในการฝ&กงานในแต;ละหน;วยตามตารางการฝ&กงาน 

7.1 เร่ิมการฝ&กงานทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. 

7.2 นิสิตฝ&กงานทุกคน ต1องมี stethoscope ปากกา และแฟgมฝ&กงานจากโรงพยาบาลสัตวE 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน  

7.3 นิสิตที่ฝ&กแผนกสัตวEปhวยใน และศัลยกรรม ต1องเปลี่ยนชุดก;อนเข1าหน;วย เป:นชุดสครับสีเขียว

ท่ีทางโรงพยาบาลเตรียมไว1 โดยให1นิสิตเบิกชุดต;อวัน นิสิตต1องเปล่ียนชุดคืนท่ีแผนกซักล1างใน

ตอนเย็นหลังเลิกฝ&กงาน นิสิตสามารถค1นคว1าอ;านหนังสือเพิ่มเติมได1ที่ห1องสมุดของทาง

โรงพยาบาล โดยนิสิตห1ามนำหนังสือออกจากห1องสมุดโดยเด็ดขาด และหลังจากนำหนังสือ

มาอ;านแล1วต1องนำเก็บเข1าชั้นตามเดิม และในห1องสมุดมีคอมพิวเตอรEสามารถใช1อินเตอรEเนต

ค1นคว1าเอกสารเพ่ิมเติมได1 

8. การเตรียมตัว และการปฏิบัติเพื่อเข1าหอพักนิสิต โรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน 

มีข้ันตอนดังน้ี 

8.1 นิสิตจะต1องเข1ารายงานตัวพร1อมรับกุญแจเข1าที่พักกับเจ1าหน1าที่ ที่แผนกเวชระเบียนของ

โรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน ในวันอาทิตยEก;อนการฝ&กงาน ก;อนเวลา 

16.30 น. 

8.2 นิสิตท่ีเข1ารับการฝ&กงานต1องปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีนายสัตวแพทยEเป:นผู1ดูแล  ดังน้ี 

8.2.1 ก ;อนฝ &กงานท ุกคร ั ้ ง  น ิส ิตท ี ่ฝ &กงานต 1องเข 1าร ับการ Orientation จาก

นายสัตวแพทยEทุกรอบของการฝ&กงาน ในวันอาทิตยE เวลา 16.30 น. 

8.2.2 ในกรณีนิสิตลงฝ&กงานในช;วงวันเสารE-อาทิตยE นิสิตต1องมารายงานตัวฝ&กงาน

ก;อนเวลา 9.00 น. ของวันเสารE ท่ีหน;วยอายุรกรรมคลินิกสัตวEเล็ก 

8.3 ในการเข1าพักหอพักนิสิตฝ&กงาน มีค;าธรรมเนียมหอพักในการพักวันละ 60 บาท กรณีนิสิตลง

ฝ&กงานต;อเนื่องมากกว;า 1 สัปดาหE นิสิตจะต1องคืนกุญแจและชำระค;าหอพักกับเจ1าหน1าที่ท่ี

ดูแล ในกรณีท่ีนิสิตไม;พักในช;วงวันหยุด แต;ถ1าจะพักท่ีหอพักในช;วงวันหยุดเสารE - อาทิตยE ให1

นิสิตแจ1งเจ1าหน1าท่ีท่ีดูแลหอพัก หรือนายสัตวแพทยEท่ี orientation ก;อนล;วงหน1า  

9. การปฏิบัติตัวในการพักอาศัยท่ีหอพักโรงพยาบาลสัตวE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE หัวหิน 
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9.1 ห1ามนิสิตออกนอกโรงพยาบาลสัตวEเด็ดขาดในตลอดช;วงระยะเวลาที่เข1ารับการฝ&กงาน ตั้งแต;

เร่ิมเข1ารายงานตัวเข1าท่ีพัก ยกเว1น ถ1ามีนายสัตวแพทยEท่ีคอยดูแลออกไปด1วย 

9.2 การปฏิบัติในการพักอาศัยในหอพักนิสิต นิสิตจะต1องนำอุปกรณEของใช1ส;วนตัวที่จำเป:นมาให1

พร1อม เช;น ถุงนอน ผ1าห;ม อุปกรณEใช1ในชีวิตประจำวัน เป:นต1น ทางโรงพยาบาลสัตวEมี

จัดเตรียมเฉพาะอุปกรณEเพ่ือใช1ในการซักผ1า และราวตากผ1าไว1ให1เท;าน้ัน 

9.3 ในระหว;างการฝ&กงาน การพักอาศัยในหอพัก ขอความร;วมมือนิสิตในการประหยัดพลังงาน

ท้ังน้ำและไฟ รวมถึงการช;วยดูแลอุปกรณE เคร่ืองใช1ต;าง ๆ ให1อยู;ในสภาพท่ีพร1อมใช1เสมอก;อน

การออกจากการพัก หากเกิดเหตุชำรุดในระหว;างรอบการฝ&กงาน ให1แจ1งซ;อมได1ที่เจ1าหน1าท่ี

หอพักในช;วงเวลาราชการ 

9.4 หลังจากครบกำหนดในการฝ&กงาน ในวันที่ออกจากหอพัก ให1นิสิตนำกุญแจและชำระค;า

หอพักท่ีเจ1าหน1าท่ีดูแลหอ และนำเอกสาร ปgายช่ือ แฟgมฝ&กงานคืนท่ีเจ1าหน1าท่ี 

 

2.5 หนNวยงานชันสูตรโรคสัตว? 

      หน;วยงานชันสูตรโรคสัตวEเป:นศูนยEการค1นคว1าและปฏิบัติงานด1านการวิจัย สร1างความเป:นเลิศทางด1านการ

วิจัยทางสัตวแพทยE  รวมทั้งให1บริการด1านวินิจฉัยโรค  ชันสูตรซาก การบริการทางวิชาการ และงานการเรียนการ

สอน ประกอบด1วย 2 หน;วยงาน คือ หน;วยงานชันสูตรโรคสัตวE บางเขน และหน;วยงานชันสูตรโรคสัตวE กำแพงแสน 

ซ่ึงต้ังอยู; ณ คณะสัตวแพทยศาสตรE วิทยาเขตบางเขน และกำแพงแสน ตามลำดับ  

2.5.1 หนNวยงานชันสูตรโรคสัตว? บางเขน 

        ตั้งอยู;ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (โรงพยาบาลสัตวEตึกเก;า) โดยมีห1องผ;าซากอยู;

ช้ันท่ี 1 และห1องปฏิบัติการวินิจฉัยอยู;ช้ันท่ี 6 โดยมีรายละเอียดการรับฝ&กงานดังตารางท่ี 8 

วัตถุประสงค? 

1. เรียนรู1การใช1เคร่ืองมือ อุปกรณE ในหน;วยงานชันสูตรฯ 

2. ฝ&กการแปลผลทางห1องปฏิบัติการฯ 

3. ฝ&กหัตถการท่ีเก่ียวข1องในหน;วยงานชันสูตรฯ 

4. อ่ืน ๆ ท่ีได1รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



   38 

ตารางท่ี 8 แสดงเวลาทำการ ชNวงเวลารับฝ2กงานและเกณฑ?ช่ัวโมงฝ2กงานข้ันต่ำในแตNละช้ันปP  

เวลาทำการ ช#วงเวลารับฝEกงาน ชั้นปUที ่ เกณฑOชั่วโมงฝEกงานขั้นต่ำ 

จ ันทร > – ศ ุกร >  เวลา 08.30 – 

16.30 น. และ 17.30 – 20.30 น. นิสิตสามารถฝ�กงานไดUตลอดป�  

-ชVวงเชUา เวลา 08.00 – 12.00 น. 

-ชVวงบVาย เวลา 13.00 – 17.00 น. 

-ชVวงเย็น เวลา 17.00 – 21.00 น. 

4 
การฝ�กงานรวมไมVนUอยกวVา 30 ชั่วโมง 

วันเสาร> – อาทิตย> และ วันหยุด

อื่นๆ เวลา 8.30 – 16.30 น. และ 

17.30 – 20.30 น. 
5 

การฝ�กงานรวมไมVนUอยกวVา 30 ชั่วโมง 

1.ฝ�กงานในโรงพยาบาลสัตว> 20 ชั่วโมง 

2 . เตร ียมความพร Uอมเพ ื ่ อการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพฯ 10 ชั่วโมง 

 

2.5.2 หนNวยงานชันสูตรโรคสัตว? กำแพงแสน 

        ตั ้งอยู ;ที ่ อาคารชันสูตรโรคสัตวE คณะสัตวแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE วิทยาเขต

กำแพงแสน รายละเอียดการรับฝ&กงานแสดงดังตารางท่ี 9 

วัตถุประสงค? 

1. เรียนรู1การใช1เคร่ืองมือ อุปกรณE ในหน;วยงานชันสูตรฯ 

2. เรียนรู1การซักประวัติสัตวEปhวย การส่ือสารกับเจ1าของสัตวE 

3. ฝ&กปฏิบัติการผ;าชันสูตร เพ่ือวินิจฉัยโรคสัตวE 

4. ฝ&กการตามผลและการแปลผลทางห1องปฏิบัติการ 

5. อ่ืน ๆ ท่ีได1รับมอบหมาย 

 

ตารางท่ี 9 แสดงเวลาทำการ และจำนวนนิสิตท่ีรับฝ2กงาน 

 

เวลาทำการ ช#วงเวลารับฝEกงาน ชั้นปUที ่ จำนวนนิสิตที่รับฝEกงานต#อสัปดาหO 

จันทร> – ศุกร>  

เวลา 08.30 – 16.30 น.  

นิสิตสามารถฝ�กงานไดUตลอดในชVวง

ป�ดเทอม ตามเวลาทำการ 

4 ไมVเกิน 3 คน/ชั้นป� 

5 

 

ระเบียบและขVอปฏิบัติสำหรับนิสิตช้ันปPท่ี 4-5 ชNวงป�ดภาคการศึกษา 

o ไม;ควรเปล่ียนแปลงวันฝ&กงาน และมาสาย 

o ควรมีวินัยในการรับการฝ&กงาน ทบทวนบทเรียน และใฝhเรียนรู1 

o ลากิจได1 1 คร้ัง โดยต1องแจ1งก;อนล;วงหน1า 1 สัปดาหE 

o กรณีลาปhวยต1องมีใบรับรองแพทยE 

o ใบลากิจและลาปhวยส;งได1ท่ีนายสัตวแพทยEหรืออาจารยEผู1ควบคุมการฝ&กงาน  
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o หากขาดการฝ&กงานโดยไม;มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธ์ิการฝ&กงานในคร้ังต;อไป   

o เซ็นช่ือในแฟgมฝ&กงาน และลงเวลาเข1าออกทุกวัน 

o ปฏิบัติตามระเบียบของหน;วยงานอย;างเคร;งครัด 

o นิสิตที่มีป�ญหาทางสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัวต1องแจ1งให1นายสัตวแพทยEหรืออาจารยEผู1ควบคุมการ

ฝ&กงานทราบโดยทันที เพ่ือประโยชนEของตัวนิสิตเอง 

o หากมีข1อสงสัย โปรดสอบถามกับทางนายสัตวแพทยEหรืออาจารยEผู1ควบคุมการฝ&กงาน 
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  บทที่ 3 

 

วัตถุประสงค?การฝ2กงานดVานสัตว?เล้ียง ณ โรงพยาบาลสัตว? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? 

 

 ในการฝ&กงานด1านสัตวEเล็กของแต;ละหน;วย ในโรงพยาบาลสัตวE ม.เกษตรศาสตรE ทั้ง 4 แห;ง นิสิต

จะต1องศึกษาวัตถุประสงคEของการฝ&กงาน และสิ่งที่ต1องได1รับจากการฝ&กงานขั้นพื้นฐาน (ขั้นต่ำ) เพื่อใช1ในการ

ประเมินผลของการฝ&กงานของแต;ละหน;วย ดังต;อไปน้ี 

 

1. หนNวยอายุรกรรม (OPD)  

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลทำความสะอาดโต�ะตรวจ สามารถดูแลกลUองจุลทรรศน>ทำความสะอาด แนะนำเจUาของ 

หรือสามารถชVวยเหลือเจUาของไปจุดบริการตVาง ๆ ไดU เชVน หUองเอ็กซเรย> หUองหัตถการ 
2-6 

นิสิตสามารถชVวยจับบังคับในการทำหัตถการเบื้องตUนไดU เชVน เจาะเลือด วัดอุณหภูมิ อุUมสัตว>ขึ้นลง

โต�ะตรวจไดUอยVางถูกตUองและมีความปลอดภัย 
3-6 

นิสิตฝ�กสังเกตอาการ เตรียมกระบวนการซักประวัติ หรือเริ่มซักประวัติ สามารถตรวจรVางกาย PE ไดU

อยVางครบถUวนทุกระบบ 
4-6 

นิสิตสามารถสำรวจสัตว>ปSวย ซักประวัติรวมถึงเริ่มใหUขUอมูลในการวางแผนการรักษา การวินิจฉัยโรค 

ใหUคำแนะนำกับเจUาของไดU 
5-6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

2. หนNวยหัตถการ (หVองยาฉีด) 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลทำความสะอาดโต�ะหัตถการเมื่อมีการใชUงานเสร็จ ชVวยบริการเจUาของในการไปจุดบริการ

ตVาง ๆ เชVน การเงิน เอ็กซเรย> 
2-6 

นิสิตสามารถชVวยจับบังคับสัตว> ทำหัตถการ ทำแผล เจาะเลือด โกนขน ตัดเล็บ เช็ดหูไดU รวมถึงการ

เรียนรูUอุปกรณ>เวชภัณฑ>ที่ใชUในทำหัตถการ สามารถชVวยอำนวยความสะดวกในการหยิบใชUไดU 
3-6 

นิสิตเตรียมอุปกรณ>เวชภัณฑ>เครื่องมือการตรวจโดยใชUตVาง ๆ ไดU สามารถจัดเตรียมเวชภัณฑ>และ

เตรียมยาตามคำสั่งของหมอไดUอยVางถูกตUอง 
4-6 

นิสิตสามารถใหUยาใน route ตVางๆ ไดU IV, TM, SC สามารถทำแผลไดU โดยมีสัตวแพทย>คอยกำกับ

ดูแลตลอด 
5-6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
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3. หนNวยวัคซีน 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขUไดU 2-6 

นิสิตฝ�กการบังคับสัตว> โดยที่นิสิตจะตUองผูกปาก ใชU collar ใชUผUาขนหนูในการบังคับสัตว>ไดUและจับ

ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจ 3-6 

นิสิตฝ�กตรวจรVางกายเบื้องตUนไดU เชVน วัดอุณหภูมิรVางกาย ชั่งน้ำหนัก 

นิสิตเรียนรูUการโปรแกรมการใหUวัคซีน ในสุนัขและแมว 
4-6 

นิสิตฝ�กปyอนยาถVายพยาธ ิ

นิสิตสามารถแนะนำโปรแกรมวัคซีนไดUอยVางถูกตUอง 
5-6 

แนะนำการเลือกใชUยาปyองกันเห็บหมัดและพยาธิหนอนหัวใจไดU 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
 

4. หนNวยภาพวินิจฉัยและรังสีรักษา 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตชVวยเหลือการจับบังคับสัตว>อยVางเหมาะสมเพื่อการวินิจฉัยทางรังสีรักษาและ ultrasound 2-6 

นิสิตชVวยเหลือการบังคับสัตว>สามารถจับบังคับสัตว>อยVางเหมาะสมเพื่อการวินิจฉัยทางรังสีรักษาและ 

ultrasound 
3-6 

นิสิตฝ�กการทำงานและการดูแลรักษาของการอุปกรณ>ทางการ X-ray และ ultrasound 4-6 

นิสิตฝ�กการแปลผลภาพถVายรังสี หรือ ultrasound 5-6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
 

5. หนNวยยากิน 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตเรียนรูUระบบการทำงานในหUองจVายยา เปxนผูUชVวยนักวิทยาศาสตร> ชVวยนับเม็ดยาใสVซอง แบVงยา

น้ำ แปะสติกเกอร>ชื่อสัตว> 
2-6 

นิสิตเรียนรูUกลุVมยาตVาง ๆ ลักษณะและรูปรVางของยา 3-6 

นิสิตเรียนรูUชนิดของยา ชVวยหยิบยาไดUอยVางถูกตUอง นิสิตสามารถจัดยาไดUอยVางถูกตUอง 
4-6 

นิสิตเรียนรูUการสั่งจVายยากับเจUาของสัตว>จากสัตวแพทย>หUองยา 

นิสิตชVวยจัดเตรียมยาตามที่สัตวแพทย>สั่งและสามารถตรวจสอบความถูกตUองของยาไดU นิสิตสามารถ

ตรวจสอบความถูกตUองของขนาดยาที่สั่งจVาย รวมทั้งขUอควรระวัง 
5-6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
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6. หนNวยเวชศาสตร?ฉุกเฉิน 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขU และกลUองจุลทรรศน>ไดU 2-6 

นิสิตฝ�กการบังคับสัตว> โดยที่นิสิตจะตUองผูกปาก ใชU collar ใชUผUาขนหนูในการบังคับสัตว>ไดUและจับ

ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจ 
3-6 

นิสิตฝ�กหัตถการ Ear cleaning, Wound dressing, และ Oxygen therapy/Nebulization 

นิสิตเปxนผูUชVวยนักวิทยาศาสตร> เชVน ชVวยวัดไขU เช็ดตัว 

นิสิตสามารถจำแนกระหวVางเคสกรณีฉุกเฉินและกรณีไมVฉุกเฉินเบื้องตUนไดU โดยฝ�กการคัดกรองโรค

สัตว>/ซักประวัติสัตว>ปSวย และ/หรืออาการปSวยไดU 

4-6 น ิส ิตช Vวยเตร ียมยาฉ ีดได Uอย Vางถ ูกต Uองและฝ �กห ัตถการ SC/IM injection, Blood pressure 

measurement, EKG measurement, ป�¡น PCV 

นิสิตฝ�กการยUอมสีเซลล> (Diff-quick) 
น ิส ิตฝ �กห ัตถการ Blood collection, IV injection IV cathetherisation, thoracocenthesis, 

gastric lavage, IV fluid, Express urinary bladder และ Urinary catheter (male) 

5-6 นิสิตฝ�กการตรวจรVางกายทั่วไป (General physical examination) และ/หรือตรวจเฉพาะระบบ

ต Vางๆได Uแก V  Neurologic exam, Ophthalmic exam, Dermatologic exam และOral cavity 

exam 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

7. คลินิกโรคแมว 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตฝ�กปฏิบัติวัดอุณหภูมิรVางกายสัตว> จดบันทึกรายชื่อเเละจำนวนสัตว>ปSวย ชVวยจับบังคับสัตว> หยิบ

สVงสิ่งของหรือสVงตัวอยVางทางหUองปฏิบัติการ และชVวยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ไดUรับมอบหมายจากสัตว

แพทย>ผูUควบคุมการฝ�กงาน  

2-6 

นิสิตฝ�กปฏิบัติการตรวจรVางกายและสัญญาณชีพเบื้องตUน ใหUน้ำเกลือใตUผิวหนัง ฉีดยาใตUผิวหนัง ใหU

คำแนะนำเบื้องตUนกับเจUาของในการดูแลน้ำเกลือ 
4-6 

นิสิตฝ�กปฏิบัติเปxนผูUชVวยสัตวแพทย> ทำหัตถการตามที่ไดUรับมอบหมายจากสัตวแพทย>ผูUควบคุมการ

ฝ�กงาน 
6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
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8. หนNวยศัลยกรรมเน้ือเย่ืออNอน 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลส และปรอทวัดไขUไดU 2-6 

นิสิตฝ�กการดูแลสัตว>ปSวยเบื้องตUนดUวยการวัดอุณหภูมิรVางกายไดU 

3-6 นิสิตฝ�กการบังคับสัตว>โดยผูกปาก ใชU collar ใชUผUาขนหนู อุUม จับสัตว>ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจ และ

เคลื่อนยUายสัตว>ปSวยไปยังแผนกอื่น 

นิสิตฝ�กการดูแลสัตว>ปSวยเบื้องตUน โดยรูUวิธีการทำแผลหลังการผVาตัดไดU 
4-6 

นิสิตเรียนรูUเทคนิคการปลอดเชื้อ 

นิสิตเรยีนรูUงานอื่น ๆ ที่ไดUรับมอบหมาย โดยตUองรูUการเก็บตัวอยVางเพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาไดU 

5-6 นิสิตฝ�กการดูแลความสะอาดโดยเตรียมอุปกรณ>เครื่องมือผVาตัด และลUางทำความสะอาดเครื่องมือ

หลังการผVาตัดไดU 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

9. หนNวยวิสัญญี 

9.1 หVองวางยา 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 

 

วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตชVวยทำความสะอาดโต�ะวางยาเมื่อใชUงานเสร็จ 

2-6 นิสิตติดตามตัวสัตว>เขUาไปในหUองผVาตัดเฝyาสังเกตงานดUานการวางยาสลบและการติดตามสัญญาณชีพ

ไปจนถึงหUองพักฟopน 

นิสิตฝ�กการใชUเชือกผูกปากสุนัขไดUอยVางถูกวิธี และสามารถจับบังคับสัตว>ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจดUวย

ทVาทีถู่กตUอง 

3-6 นิสิตชVวยเตรียมอุปกรณ>สำหรับการวางยาสลบไดU เชVน เทปเหนียว ผUาก�อซ 

นิสิตติดตามตัวสัตว>เขUาไปในหUองผVาตัดเผUาสังเกตงานดUานการวางยาสลบ และการติดตามสัญญาณ

ชีพไปจนถึงหUองพักฟopน 

นิสิตชVวยตรวจรVางกายสัตว>ไดU เชVน วัดอัตราการเตUนของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ วัดอุณหภูมิ

รVางกายสัตว>  ติดวัดคลื่นไฟฟyาหัวใจ วัดความดันโลหิต 4-6 

นิสิตเรียนรูUชนิดของยาและขั้นตอนที่ใชUในการวางยาสลบ 

นิสิตชVวยเตรียมยาฉีดและสามารถฉีดยาภายใตUการดูแลของสัตวแพทย>ไดU 

5-6 นิสิตชVวยบันทึกสัญญาณชีพสัตว>ในระหวVางการสลบในใบมอนิเตอร>ไดU 

นิสิตดูแลรุVนนUองที่เขUาฝ�กงานดUวยกัน 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
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9.2 หVองพักฟfgน 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตเรียนรูUขั้นตอนตVาง ๆ ในหUองพักฟopน 
2-6 

นิสิตชVวยเรียกเจUาของสัตว>เขUารับตัวสัตว>ที่ฟopนตัวดีออกจากหUองพักฟopน 

นิสิตเรียนรูUการบังคับสัตว>โดยใชU ใชU Elizabeth Collar 

3-6 
นิสิตชVวยเตรียมอุปกรณ>สำหรับการดูแลสัตว>ในหUองพักฟopน เชVน ผUาหVมตัวสัตว> ออกซิเจน ปลอกคอ

กันเลีย อุปกรณ>สำหรับปลดน้ำเกลือ 

นิสิตเรียนรูUการดูแลสัตว>ในหUองพักฟopน 

นิสิตชVวยตรวจรVางกายสัตว>ไดU เชVน วัดอัตราการเตUนของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ วัดอุณหภูมิ

รVางกายสัตว>  ติดวัดคลื่นไฟฟyาหัวใจ วัดความดันโลหิต 4-6 

นิสิตฝ�กการทำ endotracheal tube extubation ใชUเครื่องใหUความอบอุVนดUวยแรงลมรUอนไดU  

เรียนรูUการดูแลสัตว>ปSวยชVวงพักฟopน และชVวยดูแลสัตว>ในหUองพักฟopนจนสัตว>ฟopนดีไดU 

5-6 
นิสิตชVวยบันทึกสัญญาณชีพสัตว>ในระหวVางการสลบในใบมอนิเตอร>ไดU 

นิสิตดูแลรุVนนUองที่เขUาฝ�กงานดUวยกัน 

นิสติชVวยเตรียมยาฉีดและสามารถฉีดยาภายใตUการดูแลของสัตวแพทย>ไดU 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

10. หนNวยทันตกรรม 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตมีความเขUาใจกายวิภาคของชVองปากและฟ�นของสุนัข และแมว 2-6 

นิสิตเรียนรูUการตรวจชVองปากในเบื้องตUน และการดูแลสุขภาพชVองปากของสุนัขและแมว 3-6 

นิสิตมีความความใจพื้นฐานทันตกรรมทางสัตวแพทย> 4-6 

นิสิตมีความรูUเบื้องตUนในการวินิจฉัยโรคในชVองปากและฟ�น 5-6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



   45 

11. หนNวยธนาคารเลือด 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตทำความเขUาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการบริจาคเลือด 

2-6 นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขU และกลUองจุลทรรศน>ไดU 

นิสิตเรียนรูUคุณสมบัติของผูUบริจาคเลือด 

นิสิตฝ�กการบังคับสัตว> 

3-6 นิสิตชVวยเตรียมอุปกรณ>ในการเก็บเลือดและเจาะเลือดไดU 

นิสิตชVวยเตรียมตัวสัตว>เพื่อการเจาะเก็บเลือดและดูแลสัตว>ขณะเก็บเลือด 

นิสิตฝ�กการซักถามประวัติเจUาของสัตว> 

4-6 
นิสิตฝ�กการตรวจความเขUากันไดUของเลือด 

นิสิตฝ�กการตรวจรVางกายทั่วไป 

นิสิตฝ�กการแปลผลเลือด 

นิสิตทำความเขUาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ>เลือดที่มีในหนVวย 

5-6 นิสิตทำความเขUาใจเกี่ยวกับการใชUผลิตภัณฑ>เลือดใหUเหมาะสมกับสัตว>ปSวย 

นิสิตทำความเขUาใจเกี่ยวกับการวางยาสลบในสัตว> 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

12. หนNวยเวชศาสตร?ฟfgนฟูสัตว?เล้ียง (Rehabitation) 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขUไดU 
2-6 

นิสิตชVวยทำความสะอาดโต�ะหัตถการหลังใชUงานเสร็จ 

นิสิตฝ�กการใชUเชือกผูกปากสุนัขไดUอยVางถูกวิธี และสามารถจับบังคับสัตว>ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจดUวย

ทVาที่ถูกตUอง นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขUไดU 3-6 

นิสิตชVวยเตรียมอุปกรณ>สำหรับเตรียมพรUอมการทำหัตถการงVาย ๆ ไดU เชVน ผUาปูโต�ะ ชุดทำแผล 

นิสิตชVวยเฝyาดูแลสัตว>ที่เขารับการทำกายภาพดUวยเครื่องสายพานเดินในน้ำ การออกกำลังกายบำบัด 

และการออกกำลังกายดUวยลูVวิ่งบกไดU 
4-6 

นิสิตชVวยตรวจรVางกายสัตว>เบื ้องตUนไดU เชVน วัดอัตราการเตUนของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ วัด

อุณหภูมิรVางกายสัตว> ชVวยเฝyาดูแลสัตว>ที่เขารับการทำกายภาพดUวยเครื่องสายพานเดินในน้ำ การ

ออกกำลังกายบำบัด และการออกกำลังกายดUวยลูVวิ่งบกไดU 
5-6 

นิสิตดูแลรุVนนUองที่เขUาฝ�กงานดUวยกัน 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
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13. หนNวยสัตว?เล้ียงพิเศษ (exotic) 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขU และการใชUกลUอง

จุลทรรศน>ไดU 

2-6 นิสิตสามารถดูแลสัตว>ปSวยเบื้องตUนใน Exotic pet ward ไดU โดยชVวยเตรียมอาหาร ใหUน้ำ /อาหาร 

ตามคำสั่งของสัตวแพทย> 

นิสิตชVวยงานอื่น ๆ ภายในหนVวยตามแตVที่ไดUรับมอบหมายจากสัตวแพทย> 

นิสิตเรียนรูUและฝ�กการใชUผUาขนหนู การอุUม การจับสัตว>ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจ และเคลื่อนยUายสัตว>

ปSวยไดUอยVางเหมาะสม ภายใตUการดูแลของสัตวแพทย> 

3-6 นิสิตฝ�กการชั่งน้ำหนักตัว วัดอุณหภูมิรVางกายสัตว>ไดU เตรียมไฟกกใหUความอบอุVนแกVสัตว> ใหUยาสัตว>

ปSวย และดูแลสัตว>ปSวยที่ฝากรักษาตามคำสั่งสัตวแพทย> 

นิสิตชVวยงานอื่น ๆ ภายในหนVวยตามแตVที่ไดUรับมอบหมายจากสัตวแพทย> 

นิสิตเรียนรูUการใชUงานและการทำความสะอาด อุปกรณ>ทางการแพทย>ตVาง ๆ ภายในหนVวย 

4-6 
นิสิตชVวยเตรียมยาฉีด และฝ�กหัตถการไดUอยVางถูกตUองภายใตUการดูแลของสัตวแพทย> 

นิสิตฝ�กการเตรียมกรง เปลี่ยนผUา/สิ่งปูรองนอน เตรียมภาชนะใสVน้ำ /อาหาร  

นิสิตชVวยงานอื่น ๆ ภายในหนVวยตามแตVที่ไดUรับมอบหมายจากสัตวแพทย> 

นิสิตฝ�กการซักประวัติสัตว>ปSวย และสังเกตอาการปSวยในสัตว>ปSวย 

5-6 

นิสิตฝ�กทักษะการตรวจรVางกายสัตว>ปSวย 

นิสิตฝ�กหัตถการตVางๆ ภายใตUการดูแลของสัตวแพทย> 

นิสิตฝ�กเตรียมวางแผนการรักษาสัตว>ปSวย และฝ�กฝนทักษะการสื่อสารกับเจUาของสัตว>ไดUอยVางถูกตUอง 

นิสิตชVวยงานอื่น ๆ ภายในหนVวยตามแตVที่ไดUรับมอบหมายจากสัตวแพทย> 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

14. หนNวยระบบประสาท 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐานที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตฝ�กปฏิบัติวัดอุณหภูมิรVางกายสัตว> จดบันทึกรายชื่อเเละจำนวนสัตว>ปSวย ชVวยจับบังคับสัตว> หยิบ

สVงสิ่งของหรือสVงตัวอยVางทางหUองปฏิบัติการ และชVวยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ไดUรับมอบหมายจากสัตว

แพทย>ผูUควบคุมการฝ�กงาน  

2-6 

นิสิตฝ�กปฏิบัติการจัดการน้ำเกลือ ฉีดยา ชVวยเจUาของดูแลสัตว>ปSวยขณะที่รอตรวจรักษาและชVวยดูแล

สัตว>ปSวยระยะฟopนตัวหลังการผVาตัด 
4-6 

นิสิตฝ�กปฏิบัติเปxนผูUชVวยสัตวแพทย> ทำหัตถการตามที่ไดUรับมอบหมายจากสัตวแพทย>ผูUควบคุมการ

ฝ�กงาน 
6 
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หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

 

15. หนNวยโรคตา/คลินิกจักษุ 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตเรียนรูUการคุยของสัตวแพทย>กับเจUาของสัตว> ทราบระบบการทำงานของโรงพยาบาลสัตว> ชVวย

ดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ 
2-6 

นิสิตเรียนรูUการตรวจโรคตาเบื้องตUน ทราบแนวทางการวินิจฉัยและแผนการรักษาโรคตาในสัตว> 

ทราบระบบการทำงานของโรงพยาบาลสัตว> 
4-6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

16. หนNวยโรคผิวหนัง 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตการดูแลความสะอาดโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลส และปรอทวัดไขUไดU 

2-6 นิสิตเรียนรูUการวางตัวและวิธีการปฏิบัติตัวใหUเหมาะสม ทั้งตVอสัตว>เลี้ยง เจUาของสัตว>และบุคลากร

ของโรงพยาบาล 

นิสิตฝ�กการใชUเชือกผูกปากสุนัขไดUอยVางถูกวิธี และสามารถจับบังคับสัตว>ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจดUวย

ทVาที่ถูกตUอง 3-6 

นิสิตฝ�กการคัดกรองโรคสัตว> และซักประวัติสัตว>ปSวย 

นิสิตฝ�กทำการเก็บเซลล>ผิวหนัง และการยUอมสีเซลล> 
4-6 

นิสิตฝ�กการตรวจรVางกายทั่วไป (General physical examination) และตรวจเฉพาะระบบผิวหนัง 

นิสิตเรียนรูUลักษณะการทำงานกับสุนัข และแมวที่มีป�ญหาผิวหนัง 
5-6 

นิสิตเรียนรูUการสื่อสารกับสัตว>เลี้ยง และเจUาของสัตว> 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

17. หนNวยทางเดินอาหารและตNอมไรVทNอ 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVางๆ ปรอทวัดไขU และกลUองจุลทรรศน>ไดU

ชVวยสVงเลือดไปยังหUองปฏิบัติการ  ฝ�กการบังคับสัตว> ชVวยโกนขนทUองเตรียมตัวสัตว>สำหรับการ      

อัลตรUาซาวด> 

2-6 
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นิสิตชVวยเตรียมยาฉีดไดUอยVางถูกตUอง ชVวยเตรียมอุปกรณ>และหลอดเลือดสำหรับเจาะเลือดไดUถูกตUอง 4-6 

นิสิตฝ�กหัตถการ Blood collection, IV injection IV cathetherisation, IV fluid, SC fluid ฝ�ก

การตรวจรVางกายเบื้องตUน มีความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับโรคระบบตVอมไรUทVอและทางเดินอาหาร 
6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

18. หนNวยโรคหัวใจ 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตวัด HR, PR, RR ไดU 
4-6 

นิสิตฟ�งเสียงหัวใจ และปอดไดUถูกตUอง 

นิสิตแยกความผิดปกติของหัวใจและปอดไดU 
5-6 

นิสิตวัดคลื่นไฟฟyาหัวใจไดU 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

19. หนNวยเน้ืองอก 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขU นิสิตชVวยสVงเลือดไปยัง

หUองแลป ฝ�กการบังคับสัตว> ชVวยโกนขนทUองเตรียมตัวสัตว>สำหรับการอัลตรUาซาวด> ฝ�กสังเกตการ

พูดคุยกับเจUาของสัตว> 

2-6 

นิสิตฝ�กการบังคับสัตว> ชVวยโกนขนทUองเตรียมตัวสัตว>สำหรับการอัลตรUาซาวด> ชVวยเตรียมอุปกรณ>

และหลอดเลือดสำหรับเจาะเลือดไดUถูกตUอง ฝ�กสังเกตการพูดคุยกับเจUาของสัตว> 
4-6 

นิสิตฝ�กหัตถการ Blood collection, IV fluid, SC fluid ฝ�กสังเกตการพูดคุยกับเจUาของสัตว> ฝ�ก

การตรวจรVางกายเบื้องตUน และซักประวัติสัตว>ปSวย มีความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับโรคเนื้องอก 
6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

20. หนNวยทางเดินปjสสาวะและโรคไต 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตดูแลความสะอาดของโต�ะตรวจ อุปกรณ>สแตนเลสตVาง ๆ ปรอทวัดไขU และกลUองจุลทรรศน>ไดU 

ชVวยสVงเลือดไปยังหUองปฏิบัติการ ฝ�กการบังคับสัตว> ชVวยโกนขนทUองเตรียมตัวสัตว>สำหรับการอัลตรUา

ซาวด> 

2-6 
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นิสิตชVวยเตรียมยาฉีดไดUอยVางถูกตUอง ฝ�กการบังคับสัตว> ชVวยเตรียมอุปกรณ>และหลอดเลือดสำหรับ

เจาะเลือดไดUถูกตUอง ฝ�กสังเกตการพูดคุยกับเจUาของสัตว> 
4-6 

นิสิตฝ�กหัตถการ Blood collection, IV injection IV cathetherisation, IV fluid, SC fluid ฝ�ก

การตรวจรVางกายเบื้องตUน ฝ�กซักประวัติสัตว>ปSวย มีความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับโรคไตและทางเดิน

ป�สสาวะ ฝ�กสังเกตการพูดคุยกับเจUาของสัตว> 

6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

21. หนNวยระบบสืบพันธุ? 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตฝ�กปฏิบัติวัดอุณหภูมิรVางกายสัตว> จดบันทึกรายชื่อเเละจำนวนสัตว>ปSวย ชVวยจับบังคับสัตว> หยิบ

สVงสิ่งของหรือสVงตัวอยVางทางหUองปฏิบัติการ และชVวยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ไดUรับมอบหมายจากสัตว

แพทย>ผูUควบคุมการฝ�กงาน  

2-6 

นิสิตฝ�กปฏิบัติการจัดการน้ำเกลือ ฉีดยา แนะนำเบื้องตUนเรื่องการดูแลน้ำเกลือกับเจUาของสัตว> 4-6 

นิสิตฝ�กปฏิบัติเปxนผูUชVวยสัตวแพทย> ทำหัตถการตามที่ไดUรับมอบหมายจากสัตวแพทย>ผูUควบคุมการ

ฝ�กงาน 
6 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

22. หนNวยสัตว?ปkวยวิกฤติ (CCU) 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตฝ�กการดูแลความสะอาด สามารถดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ> ภาชนะ รVวมไปถึงกรงเลี้ยงสัตว>

ใหUเปxนระเบียบ 2-6 

นิสิตชVวยเหลือผูUชVวยสัตวแพทย>ในการเตรียมอาหาร ดูแลสุขภาพและความสะอาดของสัตว> 

นิสิตฝ�กการใชUเชือกผูกปากสุนัขไดUอยVางถูกวิธ ีและสามารถจับบังคับสัตว>ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจดUวย

ทVาทางที่ถูกตUอง 
3-6 

นิสิตฝ�กการดูแลสัตว>ปSวยเบื้องตUน การวัดอุณหภูมิรVางกาย และสามารถปyอนยาสัตว>ไดU 

นิสิตฝ�กหัตถการ Ear cleaning, Wound dressing,  และ Oxygen therapy/Nebulization 

นิสิตฝ�กการตรวจรVางกายเบื้องตUนไดUอยVางถูกวิธี และครบถUวนตามหลักวิชาการ 

4-6 
น ิส ิตช Vวยเตร ียมยาฉ ีดได Uอย Vางถ ูกต Uองและฝ �กห ัตถการ SC/IM injection, Blood pressure 

measurement, EKG measurement, ป�¡น PCV 

นิสิตฝ�กการยUอมสีเซลล> (Diff-quik) 
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น ิส ิตฝ �กห ัตถการ Blood collection, IV injection IV cathetherisation, thoracocenthesis, 

gastric lavage, IV fluid, Express urinary bladder และ Urinary catheter (male) 

5-6 นิสิตฝ�กการตรวจรVางกายทั่วไป (General physical examination) และ/หรือตรวจเฉพาะระบบ

ต Vางๆได Uแก V  Neurologic exam, Ophthalmic exam, Dermatologic exam และOral cavity 

exam 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

23. หนNวยสัตว?ปkวยก่ึงวิกฤติ  (ICU) 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตฝ�กการดูแลความสะอาด สามารถดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ> ภาชนะ รVวมไปถึงกรงเลี้ยงสัตว>

ใหUเปxนระเบียบ 2-6 

นิสิตชVวยเหลือผูUชVวยสัตวแพทย>ในการเตรียมอาหาร ดูแลสุขภาพและความสะอาดของสัตว> 

นิสิตฝ�กการบังคับสัตว> โดยที่นิสิตจะตUองผูกปาก ใชU collar ใชUผUาขนหนูในการบังคับสัตว>ไดUและจับ

ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจ 
3-6 

นิสิตฝ�กการดูแลสัตว>ปSวยเบื้องตUน การวัดอุณหภูมิรVางกาย และสามารถปyอนยาสัตว>ไดU 

นิสิตฝ�กหัตถการ Ear cleaning, Wound dressing,  และ Oxygen therapy/Nebulization 

นิสิตฝ�กการตรวจรVางกายเบื้องตUนไดUอยVางถูกวิธี และครบถUวนตามหลักวิชาการ 

4-6 
น ิส ิตช Vวยเตร ียมยาฉ ีดได Uอย Vางถ ูกต Uองและฝ�กห ัตถการ SC/IM injection, Blood pressure 

measurement, EKG measurement, ป�¡น PCV 

นิสิตฝ�กการยUอมสีเซลล> (Diff-quik) 

น ิส ิตฝ �กห ัตถการ Blood collection, IV injection IV cathetherisation, thoracocenthesis, 

gastric lavage, IV fluid, Express urinary bladder และ Urinary catheter (male) 

5-6 นิสิตฝ�กการตรวจรVางกายทั่วไป (General physical examination) และ/หรือตรวจเฉพาะระบบ

ตVาง ๆ ไดUแกV Neurologic exam, Ophthalmic exam, Dermatologic exam และ Oral cavity 

exam 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 

 

24. หนNวยขVอตNอและกระดูก (Orthopedic unit) 

วัตถุประสงคOการฝEกงาน 
วัตถุประสงคOขั้นพื้นฐาน ที่

ต^องบรรลุ ตามลำดับชั้นปU 

นิสิตเช็ดโต�ะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานดูแลความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 
2-6 

นิสิตศึกษาระบบการทำงานของหUองศัลยกรรม 
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นิสิตชVวยโกนขนและทำความสะอาดพื้นผVาตัดเบือ้งตUน 

นิสิตฝ�กการใชUเชือกผูกปากสุนัขไดUอยVางถูกวิธี และสามารถจับบังคับสัตว>ใหUอยูVนิ่งบนโต�ะตรวจดUวย

ทVาที่ถูกตUอง 
3-6 

นิสิตเฝyาสังเกตการณ>การผVาตัดและชVวยอำนวยความสะดวกตVางๆเมื่อถูกใชUงาน 

นิสิตชVวยโกนขนและทำความสะอาดพื้นที่ผVาตัดเบื้องตUน 

นิสิตศึกษาวิธีการทำแผลหลังการผVาตัดและพันขาอยVางถูกตUองและรUองขอการปฏิบัติดUวยตนเองเมื่อ

มีโอกาส 
 

4-6 

 

4-6 

นิสิตชVวยนำสัตว>ไปถVายภาพรังส ีนิสิตศึกษาประวัติสัตว>ปSวยเบื้องตUนกVอนการผVาตัดและรายงานผลใหU

ศัลยสัตวแพทย>ทราบ 

นิสิตเฝyาระวังดูแลความปลอดภัยระหวVางปฏิบัติงาน 

นิสิตศึกษาประวัติสัตว>ปSวยเบื้องตUนกVอนการผVาตัดและรายงานผลใหUศัลยสัตวแพทย>ทราบ  นิสิตชVวย

นำสัตว>ไปถVายภาพรังส ี

5-6 นิสิตเตรียมตัวเองดUวยเทคนิคปราศจากเชื้ออยVางถูกตUองเพื่อเขUาชVวยงานในตำแหนVงผูUชVวยศัลยสัตว

แพทย> 

นิสิตไมVละเมิดและละเลยเทคนิคปราศจากเชื้อในระหวVางการผVาตัด 

หมายเหตุ ขอให1นิสิตเรียนรู1ทักษะซ้ำในช้ันเรียนท่ีผ;านมา และเรียนรู1ทักษะเพ่ิมเติมของตามช้ันปYตนเอง 
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บทที่ 4 

 

การฝ2กงานภายนอก วัตถุประสงค? ลักษณะงานและขVอควรปฏิบัติของการฝ2กงาน 

 

4.1 การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสัตว?ใหญNและสวนสัตว? 

วัตถุประสงค? 

1. เพ่ือให1นิสิตฝ&กปฏิบัติงานในลักษณะงานสัตวบาลภายในฟารEม 

2. เพื ่อให1นิสิตเรียนรู 1การจัดการตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดี (Good agricultural 

practices: GAP) ของฟารEมสัตวEแต;ละชนิด ของทาง มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณE ประเทศ

ไทย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ : 

1. เรียนรู1การจัดการฟารEมด1านต;างๆ ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good agricultural practices: 

GAP) ของกรมปศุสัตวE กระทรวงเกษตรและสหกรณE ประเทศไทย  สำหรับแต;ละชนิดสัตวE ดังน้ี  

- โคเนื้อ: องคEประกอบฟารEม การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหาร การจัดการน้ำ การจัดการ

ฟารEม การทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากร การปgองกันและควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตวE 

การจัดการของเสีย การบันทึกข1อมูล 

- โคนม: องคEประกอบฟารEม การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหาร การจัดการน้ำ การจัดการการ

รีดนมและการขนส;ง การทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากร การปgองกันและควบคุมโรค 

สวัสดิภาพสัตวE การจัดการของเสีย การบันทึกข1อมูล 

- แพะเน้ือ แกะเน้ือ: องคEประกอบฟารEม การจัดการโรงเรือน การจัดการฝูง การจัดการอาหาร การ

จัดการน้ำ การทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากร การปgองกันและควบคุมโรค สวัสดิภาพ

สัตวE การจัดการของเสีย การบันทึกข1อมูล 

- แพะนม: องคEประกอบฟารEม การจัดการโรงเรือน การจัดการฝูง การจัดการอาหาร การจัดการน้ำ 

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากร การปgองกันและควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตวE การ

จัดการของเสีย การผลิต เก็บรักษาและขนส;งน้ำนมดิบ การบันทึกข1อมูล  

- ม1า: องคEประกอบฟารEม การจัดการโรงเรือน การจัดการฝูง การจัดการอาหาร การจัดการน้ำ การ

ทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากร การปgองกันและควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตวE การจัดการ

ของเสีย การบันทึกข1อมูล 

- สัตวEปhา: การจัดการพื้นที ่อาศัย การจัดการอาหาร การจัดการน้ำ การทำความสะอาดและ

บำรุงรักษา การปgองกันและควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตวE การจัดการของเสีย การบันทึกข1อมูล 
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2. ลงมือปฏิบัติงานตามท่ีได1รับมอบหมายจากผู1ดูแลการฝ&กงาน เช;น ทำความสะอาด จัดการอาหาร รีดนม 

การดำเนินการ 

 นิสิตฝ&กปฏิบัติในฟารEมหรือหน;วยงานท่ีได1ติดต;อประสานงานไว1ล;วงหน1า 

ระยะเวลา 

 อย;างน1อย 1 สัปดาหE 

ผลลัพธ? 

ผลการประเมินความรู1 ความเข1าใจในงานการจัดการฟารEมสัตวEใหญ;อย;างเป:นระบบ 

ผลท่ีคาดวNาจะไดVรับ  

นิสิตมีความคุ1นเคยกับสัตวEใหญ; เข1าใจการจัดการในด1านต;าง ๆ และสามารถนำไปประยุกตEใช1ในการเรียน

ระดับคลินิกได1 

การประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 

    ประเมินผลโดยการใช1แบบประเมินให1นิสิตระบุรายละเอียด ขั้นตอนการจัดการต;าง ๆ ในฟารEมสัตวEใหญ; 

แยกตามชนิดสัตวE รวมท้ังข1อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาฟารEมให1ดีย่ิงข้ึน 

2. ผลการประเมิน 

แบ;งการประเมิน ออกเป:น 2 ระดับ ได1แก; ผ;าน และไม;ผ;าน 

3. ผู1ประเมิน 

เจ1าของฟารEมท่ีรับนิสิตฝ&กงาน/ หัวหน1าหรือสัตวแพทยEหรือนักวิชาการท่ีดูแลฟารEม 

4. ข1อคิดเห็นจากผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

เจ1าของฟารEมที่รับนิสิตฝ&กงาน/ สัตวแพทยEหรือหัวหน1าหน;วยงานหรือบุคคลที่มีหน1าที่ดูแลการฝ&กงาน/

คนงานภายในฟารEม 

5. ข1อคิดเห็นจากนิสิต 

แบบสอบถามที่จัดทำโดยคณะกรรมการ เพื่อให1นิสิตประเมินศักยภาพของฟารEมรวมถึงความพึงพอใจของ

นิสิตต;อการฝ&กงาน 

 

4.2  การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสุกร 

วัตถุประสงค? 

1. เพื่อให1นิสิตได1เรียนรู1และฝ&กฝนทักษะเกี่ยวกับระบบการเลี้ยง การจัดการฟารEมสุกรในแต;ละช;วงอายุ 

พร1อมท้ังการปgองกันควบคุมโรคในฟารEมสุกร 
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2. เพื ่อให1นิสิตเรียนรู 1การจัดการตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดี (Good agricultural 

practices: GAP) สำหรับฟารEมสุกร กรมปศุสัตวE กระทรวงเกษตรและสหกรณE ประเทศไทย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. เรียนรู1เก่ียวกับระบบการผลิตสุกร (Production system) 

1.1 One-site system 

1.2 Two-site system 

1.3 Three-site system 

1.4 Wean-to-finish system 

2. เรียนรู1พ้ืนฐานของการจัดการ ดูแลสุกรในแต;ละช;วงอายุ 

    วงรอบการผลิตสุกร ลักษณะและชนิดของโรงเรือนแบบต;าง ๆ ในสุกรแต;ละระยะการสังเกตลักษณะ

สุกรปกติ ในสภาพต;าง ๆ เช;น การนอน การกิน ปฏิกิริยาระหว;างสุกรร;วมคอก เป:นต1น รวมถึงในสุกรปhวย (ถ1าพบ) 

2.1 Gilt management 

2.1.1 การเตรียมสุกรสาวทดแทน และการดูแล 

2.1.2 อายุ น้ำหนัก เร่ิมใช1ของสุกรสาวทดแทน 

2.1.3 โรงเรือนสำหรับสุกรสาวทดแทน 

2.1.4 การจัดการด1าน Nutrition และการให1อาหาร  

2.2 Breeding and gestation management 

2.2.1 การจับสัด และการผสม 

2.2.2 การตรวจท1อง 

2.2.3 การดูแล และสภาพโรงเรือนสุกรอุ1มท1อง 

2.2.4 การจัดการด1าน Nutrition และการให1อาหาร 

2.2.5 Body condition score ของแม;สุกร 

3. Farrowing and lactation management 

3.1 การเตรียมและการทำความสะอาดซองคลอด 

3.2 การเตรียมตัวแม;สุกรในช;วงก;อนคลอด ขณะคลอด และหลังจากคลอด 

3.3 การดูแลและช;วยเหลือแม;สุกร/ลูกสุกร ขณะคลอด: การล1วงช;วยคลอด, การทำคลอดลูกสุกร 

3.4 การดูแลแม;สุกร/ลูกสุกรหลังจากคลอดถึงหย;านม รวมถึงการฝ&กปฏิบัติในลูกสุกรเช;นการตัดเข้ียว ตัด 

หูและหาง  การตอนลูกสุกรเพศผู1 เป:นต1น 

          3.5 การให1อาหารแม;สุกรเล้ียงลูก และลูกสุกร การหย;านมลูกสุกร 
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  4. Nursery and finishing management 

4.1 การดูแลสุกรอนุบาล/ขุน และการเตรียมโรงเรือน 

4.2 สามารถประมาณอายุ สัมพันธEกับน้ำหนักของสุกรระยะต;าง ๆ 

4.3 การให1อาหารสุกรอนุบาลและสุกรขุน 

5. Boar management 

5.1 การดูแลพ;อสุกรและสภาพโรงเรือน 

5.2 การรีดน้ำเช้ือ การเตรียม การตรวจและประเมินคุณภาพน้ำเช้ือ 

    5.2.1 Antibiotics and Vaccine Applications 

       5.2.2 โปรแกรมวัคซีน และยาท่ีใช1ในสุกรช;วงอายุต;างๆ และเหตุผลท่ีฉีด 

  5.2.3  ฝ&กการฉีดวัคซีน และยาในสุกรแต;ละช;วงอายุ (ดูในข1อ 4) 

5.3. Drug administration 

5.3.1 Intramuscularly 

5.3.2 Intravenously (fluid therapy) 

   5.3.3 Subcutaneously 

5.4. Blood collection from jugular vein (ถ1ามีโอกาส) 

     5.4.1 ฝ&กการบังคับสุกรเพ่ือการเจาะเลือด 

5.4.2 ฝ&กปฏิบัติการเจาะเลือดสุกรแต;ละช;วงอายุ 

                     5.4.3 ระบบการเฝgาระวัง และ biosecurity ในฟารEม 

การดำเนินการ 

นิสิตฝ&กปฏิบัติในฟารEมสุกรท่ีเป:นเครือข;ายของคณะสัตวแพทยศาสตรE 

ระยะเวลา 

1 สัปดาหE (7 วันทำการ) 

ผลท่ีคาดวNาจะไดVรับ 

  นิสิตเข1าใจในงานการจัดการฟารEมสุกรอย;างเป:นระบบ 

การประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 

    ประเมินผลโดยการใช1แบบสอบถาม ซ่ึงระบุรายละเอียดและข้ันตอนการจัดการต;าง ๆ ในฟารEมสุกร 

2. ผลการประเมิน 

    แบ;งการประเมิน ออกเป:น สาม ระดับ ดีเย่ียม ผ;าน ไม;ผ;าน 

3. ผู1ประเมิน 
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   เจ1าของฟารEมท่ีรับนิสิตฝ&กงาน/ หัวหน1าหรือสัตวแพทยEหรือสัตวบาลท่ีดูแลฟารEม 

4. ข1อคิดเห็นจากผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

    เจ1าของฟารEมท่ีรับนิสิตฝ&กงาน/ หัวหน1าหรือสัตวแพทยEหรือสัตวบาลท่ีดูแลฟารEม คนงาน 

5. ข1อคิดเห็นจากนิสิต 

    แบบสอบถามที่จัดทำโดยคณะกรรมการ เพื่อให1นิสิตประเมินในด1านศักยภาพของฟารEมที่นิสิตฝ&ก

รวมถึงความพึงพอใจของนิสิตต;อการฝ&กงาน 

 

4.3  การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสัตว?ปPกเศรษฐกิจ (ไกNพันธุ? ไกNเน้ือและไกNไขN) 

วัตถุประสงค? 

1. เพ่ือให1นิสิตได1เรียนรู1 และฝ&กทักษะเก่ียวกับระบบการเล้ียง และการจัดการฟารEมไก;พันธุE ไก;เน้ือและไก;

ไข; 

2. เพื ่อให1นิสิตเรียนรู 1การจัดการตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดี (Good agricultural 

practices: GAP) ของฟารEมไก;พันธุ E ไก;เนื ้อและไก;ไข; กรมปศุสัตวE กระทรวงเกษตรและสหกรณE 

ประเทศไทย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ : ไกNพันธุ? ไกNเน้ือ และไกNไขN 

1. ปฏิบัติงานทำท่ีได1รับมอบหมายจากเจ1าของหรือผู1ควบคุมการฝ&กงาน 

2. ปฏิบัติงานหรือศึกษาข1อมูลเพ่ิมเติมประเด็นต;าง ๆ ดังต;อไปน้ี 

2.1 แผนผังฟารEม และการกำจัดของเสียท้ัง (มูลสัตวEปYก และน้ำท้ิงจากการเล้ียงไก;) 

2.2 แนวการปgองกันควบคุมและปgองกันโรคจากภายนอกสู;ฟารEมและพ้ืนท่ีเล้ียงไก; 

2.1.1 การฉีดพ;นน้ำยาฆ;าเช้ือ ณ จุดทางเข1าฟารEม 

            2.2.2 การอาบน้ำเปลี่ยนชุดของบุคคลก;อนที่จะเข1าสู;ฟารEม โดยเฉพาะในพื้นที่เลี้ยงสัตวE

ปYก 

2.2.3 การใส;รองเท1าบูธและจุ;มน้ำยาฆ;าเช้ือก;อนเข1าสู;โรงเรือนเล้ียงไก; 

2.2.4 การกำจัดซากไก;ท่ีตาย 

2.3  รอบการผลิตไก;  

2.3.1 ระยะเวลาท่ีใช1เล้ียงต;อรอบ 

2.3.2 การเตรียมโรงเรือน หลังสิ้นสุดการเลี้ยงในรอบนั้น และก;อนที่จะนำไก;ชุดใหม;เข1า

มา 

    2.4 การประเมินสุขภาพของไก; 

2.4.1 สายพันธุEไก; 
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2.4.2 การประเมินสุขภาพของลูกไก; หรือไก;สาว 

2.4.3 การประเมินสุขภาพของไก;รายวัน 

2.4.4 การศึกษาค;าพารามิเตอรEท่ีเก่ียวข1องกับผลผลิตของฟารEม 

2.4.4.1 ไก;เน ื ้อ: ค ;า feed conversion ratio (FCR) ค;า feed intake (FI) 

aveage daily gain (ADG) การเตรียมตัวไก;ก;อนส;งโรงเชือดไก; ราคา

ไก; เป:นต1น 

2.4.4.2 ไก;ไข;: ค;า FI, hen day production, hen house production     

          คุณภาพของไข; (สีเปลือก การคัดแยกเบอรEไข; และคุณภาพของไข;แดง  

          ไข;ขาว) ราคาไข; และการเพ่ิมมูลค;าจากไข; เป:นต1น 

2.4.5 การให1วัคซีน โดยศึกษาในรายละเอียดต;าง ๆ ดังน้ี 

2.4.5.1 ชนิดของวัคซีนท่ีให1 

2.4.5.2 รูปแบบการให1วัคซีน 

2.4.5.3 โปรแกรมการให1วัคซีน 

2.4.5.4 การตรวจสอบประสิทธิภาพของการให1วัคซีน การตรวจสอบระดับ

ภูมิคุ1มกัน 

2.4.5.4.1 วิธีการท่ีใช1ตรวจสอบระดับภูมิคุ1มกัน  

2.4.5.4.2 วิธีการเก็บตัวอย;าง และจำนวนตัวอย;างที่เหมาะสมในการ

ประเมินสภาพโดยรวมของฝูงสัตวEปYก 

2.4.5.5 การติดตามและเฝgาระวังโรคภายในฝูง 

2.4.5.5.1 วิธีการในการเก็บตัวอย;าง และจำนวนตัวอย;างที่เหมาะสม

ในการประเมินสภาพโดยรวมของฝูงสัตวEปYก 

2.4.5.5.2 ศึกษาเทคนิคในการเก็บตัวอย;าง เช;น tracheal swab และ   

            cloacal swab (ถ1ามี) 

2.4.5.6 การจัดการเชิงธุรกิจ และการตลาดของฟารEม โดยเฉพาะในกรณีที่เกิด

โรคระบาด ภาวะคลาดแคลนไก;ทดแทน และภาวะที่วัตถุดิบอาหารสัตวEราคาแพงแต;

ผลผลิตของฟารEมราคาตก ทางฟารEมมีแนวทางในการบริหารอย;างไร จนสามารถฝhา

วิกฤตเหล;าน้ันมาได1 
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การดำเนินการ 

1. นิสิตฝ&กปฏิบัติในฟารEมสัตวEปYกหรือหน;วยงาน ที่เป:นเครือข;ายของคณะสัตวแพทยศาสตรE และที่นิสิต

ติดต;อด1วยตนเอง  

2. นิสิตดำเนินเร่ืองฝ&กงานผ;านระบบบันทึกกิจกรรมนิสิตของคณะสัตวแพทยศาสตรE ม.เกษตรศาสตรE 

3. นิสิตต1องผ;านการประเมินการฝ&กงานจากทางผู1ควบคุมการฝ&กงาน จะถึงว;าเสร็จสิ้นการฝ&กงานงานโดย

สมบูรณE  

ระยะเวลา 

 อย;างน1อย 1 สัปดาหE  

ผลลัพธ? 

1. นิสิตได1ฝ&กปฏิบัติงาน โดยมีช่ัวโมงการฝ&กงานในระดับพรีคลินิก ไม;น1อยกว;า 40 ช่ัวโมงต;อสัปดาหE 

2. ผลการประเมินระดับทักษะการฝ&กปฏิบัติงานด1านการเลี้ยงดูและจัดการฟารEมสัตวEปYกของนิสิตก;อน–

หลังฝ&กงาน 

3. ผลการประเมินระดับการเรียนรู1ด1านการจัดการฟารEมตามแนวทาง GAP ของนิสิต ก;อน–หลังฝ&กงาน 

ผลท่ีคาดวNาจะไดVรับ  

นิสิตสามารถวิเคราะหEจุดเด;นและจุดด1อยที่ควรพัฒนาของฟารEมที่ส;งผลต;อสุขภาพสัตวEและผลผลิตของ

ฟารEมได1 

การประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 

ประเมินผลโดยการใช1แบบสอบถาม ซึ่งระบุรายละเอียด ขั้นตอนการจัดการต;าง ๆ ในฟารEมสัตวEปYก   

รวมท้ังข1อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลผลิตของฟารEมให1ดีย่ิงข้ึน 

2. ผลการประเมิน 

แบ;งการประเมิน ออกเป:น 2 ระดับ คือ ผ;านหรือไม;ผ;าน 

3. ผู1ประเมิน 

เจ1าของฟารEมท่ีรับนิสิตฝ&กงาน/ หัวหน1าหรือสัตวแพทยEหรือนักวิชาการท่ีดูแลฟารEม 

4. ข1อคิดเห็นจากผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

เจ1าของฟารEมท่ีรับนิสิตฝ&กงาน/ สัตวแพทยEหรือหัวหน1าหน;วยงานหรือบุคคลท่ีมีหน1าท่ีดูแลการฝ&กงาน 

5. ข1อคิดเห็นจากนิสิต 

 แบบสอบถามที่จัดทำโดยคณะกรรมการ เพื่อให1นิสิตประเมินในด1านศักยภาพของฟารEมที่นิสิตฝ&ก

รวมถึงความพึงพอใจของนิสิตต;อการฝ&กงาน 
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4.4 การฝ2กงานดVานการเล้ียงดูและการจัดการฟาร?มสัตว?น้ำและสัตว?คร่ึงบกคร่ึงน้ำ 

วัตถุประสงค? 

1. เพื่อให1นิสิตได1เรียนรู1 และฝ&กทักษะเกี่ยวกับระบบการเลี้ยง และการจัดการฟารEมสัตวEน้ำ ได1แก; ฟารEม

ปลาเพื่อบริโภค ฟารEมปลาสวยงาม ฟารEมกุ1ง รวมถึงสัตวEน้ำหรือสัตวEครึ่งบกครึ่งน้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ 

เช;น หอย ปู กบ ตะพาบน้ำ และจระเข1 เป:นต1น 

2. เพื ่อให1นิสิตเรียนรู 1การจัดการตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ดี (Good agricultural 

practices: GAP) ของฟารEมสัตวEน้ำแต;ละชนิด ตามมาตรฐานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณE ประเทศไทย 

3. นิสิตเรียนรู1การซักประวัติจากเกษตรกรผู1เลี ้ยงสัตวEน้ำ สามารถสื่อสาร วางตัวและปฏิบัติตนให1

เหมาะสม ทั้งต;อเกษตรกร นักวิชาการด1านสัตวEน้ำ คนงาน และบุคลากรของหน;วยชันสูตรโรค 

กำแพงแสน 

4. นิสิตได1ฝ&กทักษะการปฏิบัติงานด1านการตรวจวินิจฉัยโรคสัตวEน้ำ การเก็บตัวอย;างเพื่อการตรวจ

วินิจฉัยโรคเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือปรสิตในสัตวEน้ำ 

5. เพื่อให1นิสิตได1สามารถนำความรู1ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกตEใช1ในการบริการวิชาการ ให1

คำปรึกษาการจัดการเล้ียงสัตวEน้ำ การรักษา การควบคุมและปgองกันโรคในฟารEมสัตวEน้ำแก;เกษตรกร 

หมายเหตุ วัตถุประสงคEข1อท่ี 3-5 เพ่ิมเติมสำหรับนิสิตช้ันปY 4-6 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ : 

สัตว?น้ำและสัตว?ครึ ่งบกครึ ่งน้ำเพื ่อการบริโภค (ปลามีเกล็ด ปลาไมNมีเกล็ด กุ Vง กบ จระเขV และ

ตะพาบน้ำ): ระบบและรูปแบบการเลี้ยง การจัดการพ;อแม;พันธุE การผลิตและอนุบาลลูกปลา การจัดการอาหารใน

แต;ละช;วงวัย การจัดการฟารEมและคุณภาพน้ำ การทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากร การปgองกันและ

ควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตวE การจัดการของเสีย การบันทึกข1อมูล 

สัตว?น้ำและสัตว?ครึ ่งบกคร่ึงน้ำสวยงามน้ำจืด (ปลาสวยงาม กุVงสวยงามและสัตว?ครึ ่งบกครึ่งน้ำ

สวยงาม): ระบบและรูปแบบการเลี้ยง การจัดการพ;อแม;พันธE การผสมเทียม การอนุบาลสัตวEน้ำวัยอ;อนการผลิต

และอนุบาลลูกปลา การจัดการอาหารในแต;ละช;วงวัย การจัดการฟารEมและคุณภาพน้ำ การทำความสะอาดและ

บำรุงรักษา บุคลากร การปgองกันและควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตวE การจัดการของเสีย การบันทึกข1อมูล รวมถึง

เรียนรู1ลักษณะท่ีสวยงามและดีของสัตวEน้ำสวยงามแต;ละชนิดซ่ึงมีลักษณะท่ีจำเพาะแตกต;างกัน 

การดำเนินการ 

นิสิตฝ&กปฏิบัติในฟารEมสัตวEน้ำที่เป:นเครือข;ายของคณะสัตวแพทยศาสตรE และหน;วยสัตวEน้ำ หน;วยชันสูตร

โรค กำแพงแสน 
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ระยะเวลา 

 อย;างน1อย 1 สัปดาหE 

ผลลัพธ? 

1. นิสิตได1ฝ&กปฏิบัติงาน โดยมีช่ัวโมงการฝ&กงานในระดับพรีคลินิก ไม;น1อยกว;า 40 ช่ัวโมงต;อสัปดาหE 

2. ผลการประเมินระดับทักษะการฝ&กปฏิบัติงานด1านการเลี้ยงดูและจัดการฟารEมสัตวEน้ำและสัตวEครึ่งบก

คร่ึงน้ำของนิสิตก;อน–หลังฝ&กงาน 

3. ผลการประเมินระดับการเรียนรู1ด1านการจัดการฟารEมตามแนวทาง GAP ของนิสิต ก;อน–หลังฝ&กงาน 

ผลท่ีคาดวNาจะไดVรับ  

นิสิตสามารถวิเคราะหEจุดเด;นและจุดด1อยที่ควรพัฒนาของฟารEมที่ส;งผลต;อสุขภาพสัตวEและผลผลิตของ

ฟารEมได1 

 

การประเมินผล 

1. วิธีการประเมิน 

     ประเมินผลโดยการใช1แบบสอบถาม ซึ่งระบุรายละเอียด ขั้นตอนการจัดการต;างๆ ในฟารEมสัตวEน้ำ

รวมท้ังข1อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลผลิตของฟารEมให1ดีย่ิงข้ึน 

2. ผลการประเมิน 

     แบ;งการประเมิน ออกเป:น 2 ระดับ คือ ผ;านหรือไม;ผ;าน 

3. ผู1ประเมิน 

     เจ1าของฟารEมท่ีรับนิสิตฝ&กงาน/ หัวหน1าหรือสัตวแพทยEหรือนักวิชาการท่ีดูแลฟารEม 

4. ข1อคิดเห็นจากผู1ท่ีเก่ียวข1อง 

     เจ1าของฟารEมท่ีรับนิสิตฝ&กงาน/ สัตวแพทยEหรือหัวหน1าหน;วยงานหรือบุคคลท่ีมีหน1าท่ีดูแลการฝ&กงาน 

5. ข1อคิดเห็นจากนิสิต 

     แบบสอบถามที่จัดทำโดยคณะกรรมการ เพื่อให1นิสิตประเมินในด1านศักยภาพของฟารEมที่นิสิตฝ&ก

รวมถึงความพึงพอใจของนิสิตต;อการฝ&กงาน 
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บทที่ 5 

 

ระบบบบันทึกกิจกรรมและการประเมินผลการฝ2กงาน 

5.1 การทำเร่ืองขอฝ2กงาน ผNานระบบบันทึกกิจกรรมนิสิต 

     ข้ันตอนการทำเร่ืองขอฝ&กงานของนิสิต ผ;านระบบบันทึกกิจกรรมนิสิต มีดังน้ี 

     5.1.1 การเข1าระบบบันทึกกิจกรรมนิสิต 

    สามารถเข1าที ่ เว ็บไซตEคณะ http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php และเลื ่อนลงไปด1านล;าง

หมวดหมู;นิสิต และเลือก ระบบบันทึกกิจกรรมนิสิต 

 

 
https://vetku-eactivity.one.th/user/login 
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5.1.2 กิจกรรมกลุNม 1 

              แบ;งออกเป:น 3 ลักษณะ ได1แก; ทัศนศึกษาดูงาน ฝ&กงานภายใน และฝ&กงานภายนอก ทั้งนี้คู;มือฉบับน้ี

จะเน1นในส;วนของการเข1าระบบบันทึกกิจกรรมการฝ&กงานภายในและภายนอกเท;าน้ัน 

 

 
   

 5.1.2.1 ฝ2กงานภายใน 

 - ตารางปฏิทินฝ&กงาน 
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      - หน;วยท่ีรับฝ&กงาน 

 

 

 5.1.2.2 ฝ2กงานภายนอก 

  

    - ฝ&กงานภายนอกจะต1องกรอกข1อมูลให1ครบทุกช;อง 
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5.2 การประเมินผลการฝ2กงาน 

   5.2.1. การประเมินการฝ&กงาน 

               5.2.1.1 ประเมินภายใต1ระบบบันทึกกิจกรรม 

ภายใต1เกณฑEกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแห;งชาติ ของประเทศไทย (Thai qulity framworks; TQF) 5 ด1าน 

ได1แก;  

1. ด1านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1)  มีวินัย มีความรับผิดชอบต;อตนเอง และต;อสังคม 

       (2)  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยE สุจริต เสียสละ คำนึงถึงประโยชนEส;วนรวมมากกว;าประโยชนEส;วนตน 
      (3)  มีภาวะความเป:นผู1นำ และเป:นแบบอย;างท่ีดีต;อผู1อ่ืน 
      (4)  รับฟ�งความคิดเห็นของผู1อ่ืน รวมท้ังเคารพในศักด์ิศรี และคุณค;าของความเป:นมนุษยE 
      (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

2. ด1านความรู1 
 (1)  มีความรู1 ความเข1าใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสำคัญในสาขาวิชา และศาสตรEอ่ืนท่ีเก่ียวข1อง 
      (2)  สามารถบูรณาการความรู1ในสาขาวิชากับความรู1ในศาสตรEอ่ืนท่ีเก่ียวข1อง 
      (3)  สามารถประยุกตEความรู1จากทฤษฎีสู;การปฏิบัติ 

      (4)  สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตรEในสาขาวิชา และศาสตรEอ่ืนท่ีเก่ียวข1องรวมท้ัง  

          นำไปประยุกตEใช1ได1 

3. ด1านทักษะทางป�ญญา 

 (1) มีความสามารถในการคิดอย;างเป:นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก1ไขป�ญหาในสถานการณE 

ต;าง ๆ 

 (2) มีความสามารถในการประยุกตEความรู1 ความเข1าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต;าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

และการแก1ไขป�ญหาได1อย;างสร1างสรรคE 

(3)  
(3) สามารถใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตรEในการแก1ไขป�ญหาได1อย;างมีประสิทธิภาพ และสอดคล1องกับ 

สถานการณE 

4. ทักษะด1านความสัมพันธEระหว;างบุคคล และความรับผิดชอบ 
      (1)  มีความสามารถในการทำงานเป:นทีมกับผู1อ่ืนอย;างมีประสิทธิภาพ 
      (2)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู1และพัฒนาตนเองอย;างต;อเน่ือง 
      (3)  มีความสามารถในการปรับตัว ร;วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธEกับผู1อ่ืนอย;างสร1างสรรคE 
 (4) สามารถให1ความช;วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแก1ไขป�ญหาสถานการณEต;าง ๆ ได1  
5. ทักษะการวิเคราะหEเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 (1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟ�ง การอ;าน การเขียน การสรุปประเด็น และการนำเสนอได1

อย;างมีประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถเลือก และใช1รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได1

อย;างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณE 

(3)  
     (3)  สามารถเลือก และประยุกตEใช1เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรEท่ีเก่ียวข1องในการแก1ไขป�ญหาได1อย;าง 

          เหมาะสม 
 

5.2.2 ลักษณะการประเมิน แบNงออกเป�นดังน้ี 

            5.2.2.1 กรณีนิสิต ทำการฝ&กงานกับหน;วยงานภายในคณะ การประเมินมีลักษณะดังน้ี 

• นายสัตวแพทยEหรือผู1ดูแลการฝ&กงานนิสิต ของหน;วยงาน ประเมินผลการฝ&กงานของนิสิต 

 

 

• นิสิตที่เข1ารับการฝ&ก ประเมินผลการปฏิบัติหน1าที่ของนายสัตวแพทยEหรือผู1ดูแลการฝ&กงาน

นิสิต ของหน;วยงาน 
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• นิสิต ประเมินความพร1อมหน;วยงานท่ีนิสิตเข1ารับการฝ&กงาน 

 

 5.2.2.2 กรณีนิสิต ทำการฝ&กงานกับหน;วยงานภายนอกคณะ การประเมินมีลักษณะดังน้ี 

• ผู1ดูแลการฝ&กงานนิสิต ของหน;วยงานประเมินนิสิตผลการฝ&กงานนิสิต 

  
  

• นิสิต ประเมินความพร1อมของหน;วยงาน ท่ีนิสิตเข1ารับการฝ&กงาน 
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5.2.3 ประเมินผลตามใบงานท่ีมอบหมาย ดังน้ี 

 กรณีนิสิต ฝ&กงานด1านฟารEมสัตวEเศรษฐกิจ (สุกร สัตวEปYก สัตวEน้ำ โค กระบือ แพะ และแกะ) ใบงานท่ี

มอบหมายได1แก; 

     5.2.3.1นิสิตในระดับพรีคลินิก (นิสิตช้ันปYท่ี 2-3) 

5.2.3.1.1 การเขียนแผนผัง (lay out) ของฟารEมท่ีเข1ารับการฝ&ก และเปรียบเทียบกับแผนผังฟารEม 

             ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีของฟารEม ของกรมปศุสัตวEประเทศไทย 

 5.2.3.1.2 อธิบายภาพรวมของการจัดการฟารEม 

 5.2.3.1.3 อธิบายการจัดการด1านอาหารสัตวE และการดูแลสุขภาพหากสัตวEเจ็บปhวย 

     5.2.3.2 นิสิตในระดับคลินิกศึกษา (นิสิตช้ันปYท่ี 4-6) 

 5.2.3.2.1 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟารEม (Biosecurity) 

 5.2.3.2.2 ป�จจัยเส่ียงของการเกิดโรคภายในฟารEม 

5.2.3.2.3 โรค/ป�ญหาด1านสุขภาพ ภายในฟารEม พร1อมท้ังแนวทางในการรักษา ควบคุมและปgองกัน   

             โรค 

      5.2.3.3 นิสิตชั้นปYที่ 1 จะทำการประเมินการฝ&กงานตามกรอบ TQF ผ;านโครงการของทางคณะจำนวน 3 

โครงการ ได1แก;  

5.2.3.3.1 โครงการเย่ียมชมโรงพยาบาลสัตวE คณะสัตวแพทยE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ท้ัง 3 แห;ง   

             ได1แก; รพส. มก.กำแพงแสน รพส.มก.หนองโพ และ รพส.มก.หัวหิน 

 5.2.3.3.2 โครงการจิตอาสาต1นกล1าฟgาหม;น ณ รพส. มก. บางเขน 

 5.2.3.3.3 โครงการค;ายสร1างแรงบันดาลใจในวิชาชีพสัตวแพทยE (Vet inspiration camp) 
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• นิสิตประเมินหมอหรือผู1ควบคุมการฝ&กงาน 

นิสิตประเมินหมอหรือผู^ควบคุมการฝEกงาน ระดับคะแนน (%) 

ผลลัพธOการเรียนรู ̂ หัวข^อในการประเมิน 0 1-25 26-50 51-75 76-100 

คุณธรรม จริยธรรม ความตรงตVอเวลา      

ความรูU การสื่อสารใหUบรรลุผลไดU      

ทักษะทางวิชาชีพ การตรวจและเวชปฏิบัติ      

มน ุษยส ัมพ ันธ >และ

ความรับผิดชอบ 

การใสVใจดูแลนิสิต      

ทักษะการวิเคราะห> ซักถามและตอบคำถามบนหลัก

วิชาการและวิชาชีพไดU 

     

 

ผลลัพธOการเรียนรู ̂ หัวข^อในการประเมิน เกณฑOการประเมิน 

0 1-25 26-50 51-75 76-100 

คุณธรรม จริยธรรม ความตรงตVอเวลา มาหลัง

เวลา 

กVอนเวลา 

5 นาที 

กVอนเวลา 

10 นาที 

กVอนเวลา 

15 นาที 

กVอนเวลา 

20 นาที 

ความรูU การสื่อสารใหUบรรลุผลไดU ไมVสื่อสาร สื่อสาร

เล็กนUอย 

สื่อสารใหU

เขUาใจปาน

กลาง 

สื่อสารใหU

เขUาใจมาก 

สื่อสารใหU

เขUาใจมาก

ที่สุด 

ทักษะทางวิชาชีพ การตรวจและเวชปฏิบัติ ไมVสาธิต 

ไมVอธิบาย

หรือไมV

ตรวจ 

อธิบาย

เล็กนUอย

แตVไมV

สาธิต ไมV

ตรวจ 

อธิบาย

ละเอียด 

แตVไมV

สาธิต ไมV

ตรวจ 

อธิบาย

ละเอียด 

และสาธิต 

ตรวจ

เล็กนUอย 

และ

ถูกตUอง 

อธิบาย

และสาธิต 

ตรวจ

อยVาง

ละเอียด 

มน ุษยส ัมพ ันธ >และ

ความรับผิดชอบ 

การใสVใจดูแลนิสิต ไมVใสVใจ

เลย 

ใสVใจและ

ทVาทีเปxน

มิตร

เล็กนUอย 

ใสVใจและ

ทVาทีเปxน

มิตรปาน

กลาง 

ใสVใจและ

ทVาทีเปxน

มิตรมาก 

ใสVใจและ

ทVาทีเปxน

มิตรมาก

ที่สุด 

ทักษะการวิเคราะห> ซักถามและตอบคำถามบนหลัก

วิชาการและวิชาชีพไดU 

ไมVซักถาม

และตอบ

เลย 

ถามและ

ตอบบUาง

เล็กนUอย 

ถามและ

ตอบปาน

กลาง 

ถามและ

ตอบมาก 

ถามและ

ตอบมาก

ที่สุด 
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• ผู1ดูแลการฝ&กงาน/หมอประเมินนิสิต 

ผู^ดูแลการฝEกงาน/หมอประเมินนิสิต ระดับคะแนน (%) 

ผลลัพธOการเรียนรู ̂ หัวข^อในการประเมิน 0 1-25 26-50 51-75 76-100 

คุณธรรม จริยธรรม ความตรงเวลา          

ความรูU ความรูUความเขUาใจในการเรียนรูU

ตามหนVวยที่ฝ�กปฏิบัต ิ

     

ทักษะทางวิชาชีพ สังเกตพฤติกรรมสัตว> จับบังคับ

สัตว> และทำเวชปฏิบัติ (ไปดูใน

ลิสต>การฝ�กงาน) 

     

มน ุษยส ัมพ ันธ >และ

ความรับผิดชอบ 

การแตVงกาย      

ทักษะการวิเคราะห> ซักถามและตอบคำถามบนหลัก

วิชาการและวิชาชีพไดU 

     

 

ผลลัพธOการเรียนรู ̂ หัวข^อในการประเมิน เกณฑOการประเมิน 

0 1-25 26-50 51-75 76-100 

คุณธรรม จริยธรรม ความตรงเวลา     มาหลัง

เวลา 

กVอนเวลา 

5 นาที 

กVอนเวลา 

10 นาที 

กVอนเวลา 

15 นาที 

กVอนเวลา 

20 นาที 

ความรูU ความรูUความเขUาใจในการเรียนรูU

ตามหนVวยที่ฝ�กปฏิบัต ิ

ไมVเขUาใจ

เลย (ถาม

ตอบไมVไดU

เลย) 

เขUาใจ

เล็กนUอย 

เขUาใจปาน

กลาง 

เขUาใจมาก เขUาใจมาก

ที่สุด  

ทักษะทางวิชาชีพ สังเกตพฤติกรรมสัตว> จับบังคับ

สัตว> และทำเวชปฏิบัติ (ไปดูใน

ลิสต>การฝ�กงาน) 

ไมVเขUาใจ

หลักการ

จับบังคับ

สัตว>และ

ไมVสามารถ

ปฏิบัติไดU 

เขUาใจ

หลักการ

จับบังคับ

สัตว>และ

สามารถ

ปฏิบัติไดU

เล็กนUอย 

เขUาใจ

หลักการ

จับบังคับ

สัตว>และ

สามารถ

ปฏิบัติไดU

ปานกลาง 

เขUาใจ

หลักการ

จับบังคับ

สัตว>และ

สามารถ

ปฏิบัติไดU

มาก 

เขUาใจ

หลักการ

จับบังคับ

สัตว>และ

สามารถ

ปฏิบัติไดU

มากที่สุด 

มน ุษยส ัมพ ันธ >และ

ความรับผิดชอบ 

การแตVงกาย ผิด

ระเบียบ  

= 0 

ถูก

ระเบียบ  

= 100 

   



   70 

ทักษะการวิเคราะห> ซักถามและตอบคำถามบนหลัก

วิชาการและวิชาชีพไดU 

ไมVซักถาม

และตอบ

เลย 

ถ า ม แ ล ะ

ตอบบ U า ง

เล็กนUอย 

ถ า ม แ ล ะ

ตอบปาน

กลาง 

ถ า ม แ ล ะ

ตอบมาก 

ถ า ม แ ล ะ

ตอบมาก

ที่สุด 

 

5.2.3.4 นิสิตประเมินหน;วยงานสถานท่ีฝ&กงาน 

5.2.3.4.1 โอกาสท่ีนิสิตจะได1ฝ&กปฏิบัติกับตัวสัตวE 

5.2.3.4.2 เคร่ืองมือและอุปกรณEทางการสัตวแพทยE 

5.2.3.4.3 การเอาใจใส;ดูแลและอธิบายนิสิต 

5.2.3.4.4 ความหลากหลายของเวชปฏิบัติท่ีสามารถจัดให1นิสิตได1เรียนรู1 

5.2.3.5 นิสิตประเมินระบบฝ&กงาน 

5.2.3.5.1 การ orientation การฝ&กงาน และการติดตามการฝ&กงานของนิสิต (นิเทศ) 

5.2.3.5.2 การจัดหน;วยเพ่ือเสริมทักษะการบังคับสัตวE และสังเกตพฤติกรรมสัตวE 

5.2.3.5.3 ข้ันตอนการดำเนินเร่ืองขอฝ&กงาน ผ;านระบบบันทึกกิจกรรม 

5.2.3.5.4 การเอาใจใส;ดูแลและให1คำแนะนำด1านการฝ&กงานของบุคลากร 

5.2.3.5.5 การประเมินผลการฝ&กงาน ผ;านระบบบันทึกกิจกรรม 

5.2.3.6 หน;วย/สถานท่ีรับฝ&กงานประเมินระบบฝ&กงาน 

 5.2.3.6.1 ระยะเวลาการดำเนินงานทำเร่ืองขอฝ&กงาน 

5.2.3.6.2 ความถูกต1องของเอกสารขออนุญาตการฝ&กงาน 

5.2.3.6.3 การประเมินผลการฝ&กงาน ผ;านระบบบันทึกกิจกรร 
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ภาคผนวก 

 

1. การแตNงกายนิสิตฝ2กงาน 

เพื่อให1การฝ&กงานตามหน;วยฝ&กงานต;าง ๆ ที่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE

เป:นไปด1วยความเป:นระเบียบเรียบร1อย ทางคณะสัตวแพทยศาสตรEจึงได1กำหนดระเบียบการแต;งกายออกเป:น

ลักษณะต;างๆ ดังน้ี 

นิสิตช้ันปPท่ี 1-4   

สำหรับการขึ้นฝ&กงาน โรงพยาบาลสัตวE มก. บางเขน นิสิตแต;งกายด1วยชุดนิสิต และทำการเปลี่ยนเป:น

ชุดสครับที่คณะจัดเตรียมไว1ให1ใช1สำหรับการฝ&กงาน สวมรองเท1าหุ1มส1น พร1อมติดปgายชื่อชัดเจน และเพื่อเป:นการ

ลดการนำเชื้อหรือปนเป��อนของเชื้อออกไปยังภายนอกโรงพยาบาลสัตวE นิสิตต1องเปลี่ยนชุดสครับทุกครั้งก;อนออก

นอกพ้ืนท่ีตรวจรักษา และดูแลสัตวE  

นิสิตช้ันปPท่ี 4 – ช้ันปPท่ี 6 

ชุดกาวนEสั้นสีขาว (Med ขาว) ตามระเบียบการแต;งกายสำหรับนิสิต ระดับคลินิก โดยนิสิตหญิงสวม

กระโปรงหรือกางเกงสแล็คสีดำ รองเท1าหุ1มส1น พร1อมติดปgายช่ือชัดเจน 

หมายเหตุ อาจมีการเปล่ียนแปลงชุดแต;งกายตามหน;วยงานต;าง ๆ เพ่ือความเหมาะสมได1 
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ภาพแสดงการแตNงกายของนิสิตสัตวแพทย? เพ่ือเขVารับการฝ2กงาน ณ โรงพยาบาลสัตว? 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? 

 

การแต;งกายฝ&กงาน ณ โรงพยาบาลสัตวEมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE บางเขน 

 

 

การแต;งกายฝ&กงาน ณ โรงพยาบาลสัตวEมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE กำแพงแสน หนองโพ หัวหิน 
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2. การแตNงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร? วิทยาเขตกำแพงแสน 
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3. รายช่ือสถานท่ีฝ2กงานภายนอก 
 

ลำดับที ่ ชื่อสถานที่ฝEกงาน ชื่อผู^ติดต#อ เบอรOโทร จังหวัด ประเภทสัตวO 

1 หมูVบUานเกษตรกรกUาวหนUา คุณณรงค> กิ่งแกUว 086-0448739 สระบุรี สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

2 ไพรัชฟาร>ม คุณไพรัช เอี่ยมสอาด 08-9836-8928 กาญจนบุร ี สัตว>ป�ก 

3 ทVาหลวงฟาร>ม คุณชินวัฒน> หายชุมพล 089-7932625 ลพบุร ี สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

4 

โรงพยาบาลสัตว>

สมุทรสงคราม น.สพ.อินทัช แสงอุไร 08-9837-8587 สมุทรสงคราม สัตว>เล็ก 

5 

บริษัท ซาฟารีเวิลด> จำกัด

(มหาชน) น.สพ.อนุวัฒน> วัฒนนรเศรษฐ> 08-1844-8849 กรุงเทพมหานคร สัตว>ปSา 

6 

SEA LIFE Bangkok Ocean 

World Cattareeya Tohkeemorlee 6626872063 กรุงเทพมหานคร สัตว>น้ำ 

7 โรงพยาบาลสัตว>ขวัญคำ ปรางค>ทอง เกษร 02-9487727 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

8 สวนสัตว>เขาเขียว 

เจUาหนUาที่ธุรการสวนสัตว>เป�ดเขา

เขียว 08-5809-9660 ชลบุร ี สัตว>ปSา 

9 โรงพยาบาลสัตว>สีขาว กนกอร มณีผVอง 09-6910-0091 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

10 

สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำ

บางพระ ชลบุร ี สพ.ญ.ชญานิศ ประสานวงศ> 08-6896-1442 ชลบุร ี สัตว>ปSา 

11 โรงพยาบาลสัตว>จัสโกUรัชดา สพ.ญ.วัลลิยา กาญจนพงศ>กิจ 09-2666-4147 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

12 

ศูนย>วิจัยทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ�¡งอVาวไทยฝ�¡งตะวันออก 

(โรงพยาบาลสัตว>ทะเลหา

ยาก) นายสัตวแพทย> ธนพรรณ ชมชื่น 038-6616934 ระยอง สัตว>ปSา 

13 

ฟาร>มไกVหลวงสุวรรณวาจก

กสิกิจ คุณสมบัต ิประสงค>สุข 083-899-4147 กรุงเทพมหานคร สัตว>ป�ก 

14 

โรงพยาบาลสัตว>เดอะวิสด

อม นนทบุร ี กรกนก วานิชศุภชัย 09-8089-9143 นนทบุร ี สัตว>เล็ก 

15 

โรงพยาบาลสัตว>บUานหมอ

บางแสน นสพ.โฆษิต นันทิยะกุล 090-6539009 ชลบุร ี สัตว>เล็ก 

16 โรงพยาบาลสัตว>ตรัง นรินทร> ชินพิทักษ>วัฒนา 089-6453636 ตรัง สัตว>เล็ก 

17 โรงพยาบาลสัตว>ศวารักษ> สพ.ญ. ศุภวรรณ นุตาคม 08-9484-5768 นครปฐม สัตว>เล็ก 
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ลำดับที ่ ชื่อสถานที่ฝEกงาน ชื่อผู^ติดต#อ เบอรOโทร จังหวัด ประเภทสัตวO 

18 เสถียรฟาร>ม นายชาญชัย ธีระสัตยกุล 082-8490000 ราชบุรี สุกร 

19 สถานพยาบาลสัตว>ชากังราว นายสัตวแพทย>วุฒิชัย ดานะ   กำแพงเพชร สัตว>เล็ก 

20 

ศูนย>สุขภาพสัตว>รังสิต สาขา

หมูVบUานไวท>เฮUาส> น.สพ.ฏิฏิภัฏฏ> เลาหประเสริฐศิร ิ 06-1434-3967 ปทุมธาน ี สัตว>เล็ก 

21 

โรงพยาบาลสัตว>ยูเว็ท โชค

ชัย 4     กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

22 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว>ปSาชVอง

กล่ำบน สพ.ญ ชนัญญา กาญจนสาขา 08-2959-9246 สระแกUว สัตว>ปSา 

23 บจก.ออลฟ�ชไทยแลนด> คุณอรวรรณ คุรุรัตน> 06-3160-9063 กรุงเทพมหานคร สัตว>น้ำ 

24 

โรงพยาบาลสัตว>ด็อกเตอร>

เพ็ท สพ.ญ.วัลยาณ ีโซVเจริญธรรม 09-7065-5569 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

25 คลินิกรักสัตว> ผศ.ดร.สพญ.ศุภร ฟุyงลัดดา 02-4354-243 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

26 

คลินิกรักษาสัตว> เติมรักสัตว>

เลี้ยง สพ.ญ.ชญาน ีบังเกิด 08-7432-1314 ระยอง สัตว>เล็ก 

27 โรงพยาบาลสัตว>กม8 น.สพ.อนุวัตน> ศีตมโนชญ> 09-2431-1665 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

28 เวชไพบูณ ฟาร>ม ป�ญญา เวชไพบูณ 08-8931-2975 นนทบุร ี สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

29 สวนสัตว>โบนันซVา นายภูผา เตชะณรงค> 091-0131934 นครราชสีมา สัตว>ปSา 

30 โรงพยาบาลสัตว>เมืองทอง สพ.ญ.รัตนา ใจรักกลUา 06-4552-4989 นนทบุร ี สัตว>เล็ก 

31 VET 4 สาขา สุขุมวิท วราภรณ> เพิ่มพงศ>อาร ี 09-1810-4534 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

32 ฟาร>มหมอปอ รศ.นพ.นพดล สโรบล 08-1989-0202 นครราชสีมา สัตว>พิเศษ 

33 

โรงพยาบาลสัตว>สุขุมวิท-

ปุณณวิถ ี พัชรพงศ> บรรจงรัตน> 086-4462926 กรุงเทพมหานคร สัตว>พิเศษ 

34 S.A. Farm คุณศักดิ์ชัย อัษญคุณ 09-4115-0250 เชียงใหมV สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

35 KC Dairy Farm คุณกฤษณา นิลารักษ> 09-2284-4924 กาญจนบุร ี สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

36 โรงพยาบาลสัตว>ตลิ่งชัน สพ.ญ.อรญา ประพันธ>พจน>  08-9753-9353 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

37 

โรงพยาบาลสัตว> เมืองชล

สัตวรักษ> น.สพ.จำเรือง พานเพียรศิลป° 08-1577-4429 ชลบุร ี สัตว>เล็ก 

38 

โรงพยาบาลสัตว> เพ็ท 

การุณย> สพ.ญ.สิรภัทร ภูวเศรษฐ 08-8875-7574 นนทบุร ี สัตว>เล็ก 
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ลำดับที ่ ชื่อสถานที่ฝEกงาน ชื่อผู^ติดต#อ เบอรOโทร จังหวัด ประเภทสัตวO 

39 หนึ่งนิรันดร>ฟาร>ม ปวีณา นิลแยUม 06-4129-4445 ลพบุร ี สุกร 

40 Pet Mania Clinic รติพร สมุทรวานิช 080-3239766 ราชบุรี สัตว>เล็ก 

41 

บริษัท คาร>กิลล>มีทส> (ไทย

แลนด>) นายภูมินทร> พุดกุเรือ 096-7016775 นครราชสีมา สัตว>ป�ก 

42 

รพส.บีเอ็มเอช เอกชัย 

companion animal น.สพ.สุรศักดิ์ ป�ดภัย 061-5059988 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

43 ชินดนัย-ไรวินทร> ฟาร>ม ทวีป เปาอินทร> 08-1832-4644 กาญจนบุร ี สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

44 คลินิกรักษาสัตว>ป�นสุข สพ.ญ.พรรณิภา ผูกพันธ> 08-9204-9690 นครปฐม สัตว>เล็ก 

45 เจอาร>ฟาร>ม ไทยแลนด> คุณจุฬาลักษณ> สินทะสุทธิ ์ 08-9550-5344 ราชบุรี สัตว>น้ำ 

46 บริษัทเอสพีเอ็มฟาร>มจำกัด นายยีนส> ธีระวาส 089-5707529 นครราชสีมา สัตว>ป�ก 

47 จิตติมาฟาร>ม เฉลิมพล ชนะศร ี 083-0672803 พังงา สัตว>ป�ก 

48 โรงพยาบาลสัตว>บุVงตาหลั่ว   06-1026-2661 นครราชสีมา สัตว>เล็ก 

49 

ศูนย>ชVวยเหลือสัตว>ปSาที3่ 

(ประทับชUาง) นายทรงฉัตร ประคัลภานนท> 080-1972625 ราชบุรี สัตว>ปSา 

50 สวนสัตว>เชียงใหมV บุรินทิพย> ยะป�ญญา 06-4338-3866 เชียงใหมV สัตว>ปSา 

51 ญาณิศา ฟาร>ม คุณญานิศา ทรัพย>ศักดิ์อุดม 08-1782-1948 ปราจีนบุร ี สัตว>ป�ก 

52 โครงการ mini zoo ธัญบุร ี ป�ยาวรรณ เทศฤทธิ ์ 08-3963-9696 ปทุมธาน ี สัตว>ปSา 

53 กฤษณาฟาร>มไกVไทย คุณจรรยา ปรีตUอย 09-6315-3352 ชัยนาท สัตว>ป�ก 

54 VS sport club น.สพ.อิสรภาพ มณีเล็ก 09-9262-4294 สมุทรปราการ สัตว>พิเศษ 

55 สวนสัตว>นครราชสีมา   08-5682-9792 นครราชสีมา สัตว>ปSา 

56 คลินิกบUานรักษ>สัตว> หมอดี้ สพ.ญ.ฉัตราวดี พูนพานิช 09-3441-4848 สตูล สัตว>เล็ก 

57 โรงพยาบาลสัตว>หมอเกษตร น.สพ.ปรัชญา ลักษณะพฤกษา 09-1884-1775 นครปฐม สัตว>เล็ก 

58 โรงพยาบาลสัตว>อุUมรัก   08-6349-9141 สุพรรณบุรี สัตว>เล็ก 

59 อาทิตยาฟาร>ม นายนิรุต อุดมศิลป° 08-7169-8448 สุพรรณบุรี สุกร 

60 โรงพยาบาลสัตว>เก็ทเวลล> ชนิศา เกษบำรุง 082-6304366 พระนครศรีอยุธยา สัตว>เล็ก 
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ลำดับที ่ ชื่อสถานที่ฝEกงาน ชื่อผู^ติดต#อ เบอรOโทร จังหวัด ประเภทสัตวO 

61 

โรงพยาบาลสัตว>ไอเว็ท 

สาขา West Centre 

ศาลายา คุณสุริยัน เพียรขุนทด 08-1861-5215 นครปฐม สัตว>เล็ก 

62 ฟาร>มโคนมไทย-เดนมาร>ค คุณสุริยัน เพียรขุนทด 08-1861-5215 นครปฐม สัตว>เล็ก 

63 โรงพยาบาลสัตว>แสนสบาย นสพ.พิสิษฐ> คำศิร ิ 08-6351-8817 พระนครศรีอยุธยา สัตว>เล็ก 

64 โรงพยาบาลสัตว>เมืองตาก น.สพ.ศรัณย> สวัสรังศ ี 08-9259-4854 ตาก สัตว>เล็ก 

65 

โรงพยาบาลสัตว>หมอสุรศักดิ์

และเพื่อน นายภูวดล วงษ>โสภณากุล 08-8639-8959 สงขลา สัตว>เล็ก 

66 

องค>การสVงเสริมกิจการโคนม

แหVงประเทศไทย นาวสาวอุบล เทพบุตร 03-6341-435 สระบุรี สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

67 

หมอหญิงลาดพรUาวสัตว

แพทย> น.สพ.มนตรี ตังสกุล 08-3064-6765 กรุงเทพมหานคร สัตว>เล็ก 

68 โรงพยาบาลสัตว>ด็อกคาเฟS สุนัดดา เดชสนธิ 08-7405-6006 ลพบุร ี สัตว>เล็ก 

69 สวนปาล>มฟาร>มนก ผูUจัดการสวนปาล>มฟาร>มนก (คุณเอ±) 09-5961-6369 ฉะเชิงเทรา สัตว>ป�ก 

70 

กองการสัตว>และ

เกษตรกรรมที่1 กรมการสัตว>

ทหารบก ร.ท.อุดมสิน สินสืบผล 08-9255-7996 กาญจนบุร ี สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

71 โรงพยาบาลสัตว> เพ็ทฮิว น.สพ. วัชปารย> ไกรภพ 08-3822-9647 พระนครศรีอยุธยา สัตว>เล็ก 

72 โกลด>มิลค> ฟาร>ม คุณอินทิรา ชัยสุรินทร> 05-3423-344 ลำพูน สัตว>เคี้ยวเอื้อง 

73 โรงพยาบาลสัตว>สามัคค ี นายสัตวแพทย> ชุมพล จิตรกร 099-2345556 นนทบุร ี สัตว>เล็ก 

74 โรงพยาบาลสัตว>คลองหลวง   095-4266659 ปทุมธาน ี สัตว>เล็ก 
 

สามารถเขVาดูสถานท่ีฝ2กงานไดVท่ี QR code ดVานลNางน้ี 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติสำหรับฝ2กงาน 

นิยาม 

• รองคณบดีฝhายกิจการนิสิต หมายถึง รองคณบดีฝhายกิจการนิสิต คณะสัตแพทยศาสตรE 

• อาจารยEท่ีปรึกษา หมายถึง อาจารยEท่ีปรึกษานิสิต คณะสัตวแพทยศาสตรE  

• เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต หมายถึง เจ1าหน1าท่ีท่ีปฏิบัติงานด1านกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตรE 

• Subadmin รพส. 4 แห;ง หมายถึง เจ 1าหน1าท ี ่ด ูแลเร ื ่องการฝ &กงานของโรงพยาบาลสัตวE 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE ท้ัง 4 แห;ง คือ บางเขน กำแพงแสน หนองโพ และหัวหิน 

• นิสิต หมายถึง นิสิต คณะสัตวแพทยศาสตรE 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน แบNงเป�น 6 รูปแบบการปฏิบัติงาน 

1. รูปแบบท่ี 1  ข้ันตอนปฏิบัติการสร1างหน;วยฝ&กงานภายใน 

2. รูปแบบท่ี 2  ข้ันตอนปฏิบัติการเข1าร;วมหน;วยฝ&กงานภายใน 

3. รูปแบบท่ี 3  ข้ันตอนปฏิบัติการยกเลิกหน;วยฝ&กงานภายใน 

4. รูปแบบท่ี 4  ข้ันตอนปฏิบัติการขอฝ&กงานภายนอก 

5. รูปแบบท่ี 5  ข้ันตอนปฏิบัติการอนุมัติการฝ&กงาน 

6. รูปแบบท่ี 6  ข้ันตอนปฏิบัติการส;งรายช่ือนิสิตฝ&กงาน 
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รูปแบบท่ี 1 ข้ันตอนปฏิบัติการสรVางหนNวยฝ2กงานภายใน 

 

1. เจ1าหน1าที่กิจการนิสิต ตรวจสอบวันที่เปdด-ปdดภาคเรียนของนิสิตในแต;ละภาคการศึกษา โดยสามารถ

ตรวจสอบได1จากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE  

2. เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต จัดทำประกาศข้ันตอนการฝ&กงานเพ่ือแจ1งให1นิสิตทราบ  

3. เจ1าหน1าที ่กิจการนิสิต หรือ Subadmin ของแต;ละโรงพยาบาลสัตวE มก. เข1าระบบบันทึกกิจกรรม 

https://vetku-eactivity.one.th/user/login เพื่อสร1างกิจกรรมการฝ&กงานให1นิสิตลงฝ&กงานในสัปดาหEท่ี 

1 ของเดือน 

4. เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต แจ1งให1นิสิตเข1าระบบบันทึกกิจกรรม https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

ตามช;วงเวลาท่ีกำหนด เพ่ือไปลงช่ือเข1าร;วมกิจกรรมในหน;วยฝ&กงานท่ีต1องการ  
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

รูปแบบท่ี 1 ข้ันตอนการปฏิบัติการสรVางหนNวยฝ2กงานภายใน 

 

ผูVรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีเก่ียวขVอง 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

 

 ปฏิทินการศึกษา 

 

 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

 

 

  

 

 

 

เจ 1าหน1าที ่ก ิจการนิส ิต/ 

Subadmin รพส. 4 แห;ง 

 

 https://vetku-

eactivity.one.th/user/login 

 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต  

 

  

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เขา้ระบบบนัทึกกิจกรรมเพื3อสร้าง

กิจกรรมการฝึกงาน  

 

2. จดัทาํขั;นตอนการฝึกงานแจง้ให้

นิสิตทราบ 

 

1. ตรวจสอบวนัเปิด-ปิดภาคเรียนของ

นิสิต 

 

4. แจง้ใหนิ้สิตเขา้ระบบบนัทึก

กิจกรรม 
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รูปแบบท่ี 2 ข้ันตอนปฏิบัติการเขVารNวมหนNวยฝ2กงานภายใน 

 

1. นิสิต เข1าระบบบันทึกกิจกรรม https://vetku-eactivity.one.th/user/login ตามช;วงเวลาท่ีกำหนด 

   สัปดาหEท่ี 1 นิสิตลงช่ือและยกเลิกฝ&กงานในระบบ 

   สัปดาหEท่ี 2 อาจารยEท่ีปรึกษาอนุมัติการฝ&กงานของนิสิตในท่ีปรึกษาตนเอง 

   สัปดาหEท่ี 3 รองคณบดีฝhายกิจการนิสิต อนุมัติการขอยกเลิกฝ&กงาน 

   สัปดาหEท่ี 4 สรุปและส;งรายช่ือนิสิตให1กับหน;วยฝ&กงาน 

2. นิสิต เลือกหน;วยฝ&กงานท่ีต1องการเข1าร;วมฝ&กงาน 

3. นิสิต ตรวจสอบและยืนยัน เพ่ือรอรับการอนุมัติการฝ&กงานในสัปดาหEท่ี 2 โดยอาจารยEท่ีปรึกษา 

4. อาจารยEที่ปรึกษา เข1าระบบบันทึกกิจกรรม https://vetku-eactivity.one.th/user/login เพื่ออนุมัติการ

ฝ&กงานของนิสิตในท่ีปรึกษาตนเอง 
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       แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

รูปแบบท่ี 2 ข้ันตอนการปฏิบัติการเขVารNวมหนNวยฝ2กงานภายใน 

 

ผูVรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีเก่ียวขVอง 

 

นิสิต 

 

  

https://vetkueactivity.one.th/user/login 

 

 

นิสิต 

 

  

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

นิสิต 

 

  

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

อาจารยEท่ีปรึกษา  

 

                                                                                                                                                                                              

 

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เลือกหน่วยฝึกงานเพื3อลงฝึกงาน 

3. ตรวจสอบและยนืยนัการลง

ฝึกงาน 

 

4. อนุมติัการฝึกงาน 

 

1. เขา้ระบบบนัทึกกิจกรรม 
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รูปแบบท่ี 3 ข้ันตอนปฏิบัติการยกเลิกหนNวยฝ2กงานภายใน 

 

1. นิสิต เข1าระบบบันทึกกิจกรรม https://vetku-eactivity.one.th/user/login ตามช;วงเวลาท่ีกำหนด 

   สัปดาหEท่ี 1 นิสิตลงช่ือและยกเลิกฝ&กงานในระบบ 

   สัปดาหEท่ี 2 อาจารยEท่ีปรึกษาอนุมัติการฝ&กงานของนิสิตในท่ีปรึกษาตนเอง 

   สัปดาหEท่ี 3 รองคณบดีฝhายกิจการนิสิต อนุมัติการขอยกเลิกฝ&กงาน 

   สัปดาหEท่ี 4 สรุปและส;งรายช่ือนิสิตให1กับหน;วยฝ&กงาน 

2. นิสิต เลือกหน;วยฝ&กงานท่ีต1องการยกเลิกการฝ&กงาน 

3. นิสิต กดยกเลิกการฝ&กงานพร1อมกรอกเหตุผลการขอยกเลิกฝ&กงาน และรอรับการอนุมัติการยกเลิกฝ&กงานใน

สัปดาหEท่ี 3 โดยรองคณบดีฝhายกิจการนิสิต 

4. รองคณบดีฝhายกิจการนิสิต เข1าระบบบันทึกกิจกรรม https://vetku-eactivity.one.th/user/login เพ่ือ

อนุมัติการขอยกเลิกฝ&กงานของนิสิต 

 

   แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

รูปแบบท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติการยกเลิกหนNวยฝ2กงานภายใน 

ผูVรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีเก่ียวขVอง 

นิสิต 

 

 - https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

นิสิต 

 

 - https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

 

นิสิต 

 

 - https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

 

รองคณบดีฝ hายกิจการ

นิสิต 

 - https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

2. เลือกหน่วยฝึกงานที3ตอ้งการ

ยกเลิก 

3. กดยกเลิกและกรอกเหตุผลที3

ยกเลิกฝึกงาน 

 

1. เขา้ระบบบนัทึกกิจกรรม 

 

4. อนุมติัการฝึกงาน 
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    รูปแบบท่ี 4 ข้ันตอนปฏิบัติการขอฝ2กงานภายนอก 

 

1.  นิสิต เข1าระบบบันทึกกิจกรรม https://vetku-eactivity.one.th/user/login  

2.  นิสิต กรอกคำร1องขอฝ&กงานภายนอกในระบบบันทึกกิจกรรมให1ครบถ1วน (ก;อนวันที ่ฝ&กงาน 1 เดือน)  

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

3.  เจ1าหน1าที ่กิจการนิสิต เข1าระบบตรวจสอบคำร1องขอฝ&กงานภายนอกของนิสิต ในระบบบันทึกกิจกรรม 

https://vetku-eactivity.one.th/user/login และจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหEส;งนิสิตเข1ารับการฝ&กงาน 

4.  เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต เสนอแฟgมให1รองคณบดีฝhายวิชาการ/ฝhายกิจการนิสิต เพ่ือลงนาม 

5.  เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต จัดส;งหนังสือท่ีได1รับการลงนามไปยังหน;วยฝ&กงานท่ีนิสิตย่ืนคำร1อง 

6.  เม่ือจัดส;งหนังสือเรียบร1อย และได1รับการตอบรับจากหน;วยงาน เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต สำเนาแจ1งนิสิต 
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   แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

 

    รูปแบบท่ี 4 ข้ันตอนปฏิบัติการขอฝ2กงานภายนอก 

ผูVเก่ียวขVอง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีเก่ียวขVอง 

นิสิต 

 

  

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

นิสิต 

 

  

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

 

 - https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

- หนังสือขอความอนุเคราะหEส;งนิสิตเข1าฝ&กงาน 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต  

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

หนังสือขอความอนุเคราะหEส;งนิสิตเข1าฝ&กงาน 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

    

หนังสือขอความอนุเคราะหEส;งนิสิตเข1าฝ&กงาน 

 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

    

หนังสือขอความอนุเคราะหEส;งนิสิตเข1าฝ&กงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เสนอเขา้แฟ้มรองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตเพื3อลงนาม 

 
5. ส่งหนงัสือไปยงัหน่วยงานภายนอก 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัทาํ

หนงัสือส่งหน่วยงานภายนอก 

2. กรอกคาํร้องขอฝึกงานภายนอก 

 

1. เขา้ระบบบนัทึกกิจกรรม 

 

6. แจง้นิสิตรับสาํเนาหนงัสือ 
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รูปแบบท่ี 5 ข้ันตอนปฏิบัติการอนุมัติการฝ2กงาน 

 

1. อาจารยEท่ีปรึกษานิสิต/เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต เข1าระบบบันทึกกิจกรรมเพ่ืออนุมัติรายช่ือนิสิต  

2. อาจารยEท่ีปรึกษานิสิต/เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต ตรวจสอบรายช่ือนิสิตในแต;ละหน;วยกิจกรรม เพ่ือดำเนินการ  

   อนุมัติรายช่ือการฝ&กงานของนิสิตในแต;ละหน;วย ในระบบบันทึกกิจกรรม  

3. เม่ือ อาจารยEท่ีปรึกษานิสิต/ จ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต ตรวจสอบรายช่ือนิสิตในแต;ละหน;วยกิจกรรมแล1ว ให1 

   ดำเนินการกดอนุมัติรายช่ือนิสิตฝ&กงานของแต;ละหน;วย ในระบบบันทึกกิจกรรม  

4. นิสิต เข1าระบบบันทึกกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบรายช่ือของตนเอง ว;าได1รับการอนุมัติหรือไม; หากยังไม;ได1รับการ 

   อนุมัติ ให1นิสิตแจ1ง อาจารยEท่ีปรึกษานิสิต / เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต เพ่ือเข1าไปอนุมัติ 

 

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

         รูปแบบท่ี 5 ข้ันตอนปฏิบัติการอนุมัติการฝ2กงาน 

 

ผูVเก่ียวขVอง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีเก่ียวขVอง 

อาจารยEที่ปรึกษา/เจ1าหน1าท่ี

กิจการนิสิต 

 

  

https://vetkueactivity.one.th/user/login 

 

อาจารยEที่ปรึกษา/เจ1าหน1าท่ี

กิจการนิสิต 

 

  

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

อาจารยEที่ปรึกษา/เจ1าหน1าท่ี

กิจการนิสิต 

 

  

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

นิสิต 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

 

3. ดำเนินการอนุมัติ/ไม;อนุมัติ  

ของผู1เข1าร;วมกิจกรรม 

2. ตรวจสอบรายช่ือผู1เข1าร;วมกิจกรรม 

 

4. ตรวจสอบรายช่ือของตนเองว;า

ได1รับการอนุมัติหรือไม; 
 

1. เข1าระบบบันทึกกิจกรรม 
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รูปแบบท่ี 6 ข้ันตอนปฏิบัติการสNงรายช่ือนิสิตฝ2กงาน 

 

1.  เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต เข1าระบบบันทึกกิจกรรม https://vetku-eactivity.one.th/user/login  

2.  เจ1าหน1าที่กิจการนิสิต เลือกรายการหน;วยฝ&กงานที่ต1องการออกรายงานชื่อนิสิต โดยจะออกมาในรูปแบบของ 

Excel (รายช่ือจะถูกดึงออกมาท้ังหมดของ รพส. ท่ีเลือก) 

3.  เจ1าหน1าที่กิจการนิสิต ดำเนินการจัดเรียงรายชื่อนิสิตตามหน;วยฝ&กงานที่ รพส. กำหนดไว1 โดยแยกออกเป:นแต;

ละหน;วย 

4.  เจ1าหน1าที่กิจการนิสิต ดำเนินการจัดส;งรายชื่อให1กับ Sub-admin ของแต;ละ รพส. เพื่อดำเนินการส;งต;อรายช่ือ

นิสิตให1หน;วยต;างๆ 
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    แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

   รูปแบบท่ี 6 ข้ันตอนปฏิบัติการสNงรายช่ือนิสิตฝ2กงาน 

 

ผูVเก่ียวขVอง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีเก่ียวขVอง 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 
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เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

 

 https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

ตารางรายช่ือนิสิตท้ังหมด 

 

 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

 

  

ตารางรายช่ือนิสิตท้ังหมด 

 

 

 

 

เจ1าหน1าท่ีกิจการนิสิต 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

https://vetku-eactivity.one.th/user/login 

 

 

3. ดำเนินการจัดเรียงและตรวจสอบ

รายช่ือนิสิต 

2. เลือกรายการกิจกรรมท่ีต1องการ

ออกรายงานในรูปแบบของ Excel 

 

4. จัดส;งรายช่ือนิสิตให1 รพส.  

ท้ัง 4 แห;ง 

 

1. เข1าระบบบันทึกกิจกรรม 

 


