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    ๑  

 

 
 มคอ.๓   รายละเอยีดของรายวชิา  

 
หมวดที' ๑ ข้อมูลทั'วไป 

๑.  รหัสและชื+อรายวชิา    
ภาษาไทย  สพปส  ๒๑๐ การผลิตปศุสตัว ์
ภาษาองักฤษ VSPA   210 Livestock Production 

 
๒.  จํานวนหน่วยกติ      ๔ (๓-๓-๗)         
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบติั ๓ ชม.  เรียนรู้-คน้ควา้ดว้ยตนเอง ๗ ชม. /สปัดาห์) 
   
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑ หลกัสูตร      สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา   หมวดวชิาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา   

        ๑. ผศ.ดร. สุรศกัดิR  จิตตะโคตร์ ภาควชิาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 

            โทรศพัท ์๐๘๖-๘๘๘-๙๓๕๒  E-mail : surasak.jit@mahidol.edu 

        ๒. อ. พรรณพงา แสงสุริยะ ภาควชิาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 

            โทรศพัท ์๐๘๒-๔๙๘๕-๑๑๑  E-mail : panpanga.san@mahidol.edu 

 

๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน         

  ๑. รศ.น.สพ.ดร. จิตรกมล ธนศกัดิR  ภาควชิาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศพัท ์๐๘๑-๓๔๓-๔๒๘๕   E-mail : jitkamol.tha@mahidol.edu 

  ๒. ผศ.น.สพ. เชาวลิต นาคทอง ภาควชิาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศพัท ์๐๘๕-๐๗๕๐๐๐๕๕   E-mail : chowalit.nak@mahidol.edu 

  ๓. อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ ธรรมไพศาล ภาควชิาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศพัท ์๐๘๕-๐๙๓-๖๗๓๐   E-mail :  rapeewan.tha@mahidol.edu 

๔. น.สพ.สุรพฒัน์  ลีวฒันาไพศาล ภาควชิาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศพัท ์๐๘๕-๐๙๓-๖๗๓๐   E-mail : surapatana.lee@mahidol.edu 

๕. น.สพ.กรมิษฐ ์ เจนจิรวฒัน์ ภาควชิาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์  

โทรศพัท ์๐๘๖-๓๓๐-๑๑๑๕   E-mail :  koramit.jan@mahidol.edu  
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    ๒  

 
 

๖. อ. พรรณพงา แสงสุริยะ ภาควชิาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 

โทรศพัท ์๐๘๒-๔๙๘๕-๑๑๑    E-mail : panpanga.san@mahidol.edu 

  ๗. ผศ.ดร. สุรศกัดิR  จิตตะโคตร์ ภาควชิาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 

โทรศพัท ์๐๘๖-๘๘๘-๙๓๕๒   E-mail : surasak.jit@mahidol.edu        

   
๕.  ภาคการศึกษา / ชัKนปีที+เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที]   ๒ /  ชั^นปีที] ๒ 
๕.๒ จาํนวนผูเ้รียนที]รับได ้  ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวชิาที+ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

- 
   
๗.  รายวชิาที+ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

-     
     
๘.  สถานที+เรียน      คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วนัที+จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัKงล่าสุด 

วนัที] ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       

 
หมวดที' ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา (Course Goals)   

จดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื]อใหน้กัศึกษา อธิบายหลกัการผลิตสตัวเ์ค̂ียวเอ̂ือง สุกร และสตัวปี์ก พนัธ์ุสตัว ์การ

คดัพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุ การจดัการรูปแบบการเล̂ียง การจดัการโรงเรือน การทาํเครื]องหมายบนตวัสัตว ์การควบคุม

บงัคบัสัตว ์อาหารและการใหอ้าหาร การดูแลสุขภาพและป้องกนัโรค การสุขาภิบาลในฟาร์ม ในเชิงธุรกิจการเล̂ียงสัตว ์

การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นระบบการผลิต ความรู้พ̂ืนฐานในการเรียนทางดา้นปศุสตัวค์ลินิก  

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
๒.๑ วตัถุประสงคข์องรายวชิา (Course Objectives) 

นกัศึกษาสามารถ  

๑. บอกถึงแนวโนม้การเล̂ียงสตัวท์ั^งในปัจจุบนัและอนาคต  ของประเทศไทย  และแนวโนม้ทางธุรกิจสตัว์

เศรษฐกิจของโลกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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    ๓  

 
 

๒. บอกถึงการเล̂ียงสตัวใ์นวตัถุประสงคเ์พื]อส่งตลาดที]ต่างๆกนั  ตลอดจนระยะเวลาการเล̂ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๓. อธิบายถึงลกัษณะประจาํพนัธ์ุของแต่ละพนัธ์ุ   ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยเพื]อจะไดมี้ขอ้มูลในการเลือกพนัธ์ุสตัวที์]จะ

เล̂ียงใหเ้หมาะสมกบัการเล̂ียงรวมทั^งสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๔. บอกถึงโภชนาการที]เหมาะสมของสตัวที์]ควรไดรั้บในแต่ละช่วงอาย ุ  และการใหอ้าหารแก่สตัวใ์นการเล̂ียง

แต่ละรูปแบบ สามารถบอกสูตรอาหารสาํหรับปศุสตัวไ์ดไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๕. บอกถึงการดูแลสุขภาพสตัวแ์ละการใหว้คัซีนในทุกขั^นตอนการผลิตเพื]อใหส้ตัวมี์ความสมบูรณ์ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

๖. บอกถึงการนาํเทคโนโลยอีนัทนัสมยัเขา้มาประยกุตใ์ชเ้พื]อพฒันาและปรับปรุงการผลิตใหมี้ปริมาณและ

คุณภาพที]เพิ]มข̂ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

๒.๒ ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื9อสิ<นสุดการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษาที9สาํเร็จการศึกษาในรายวชิา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  อธิบายหลกัการผลิตสตัว ์อาหารสตัว ์พนัธ์ุสตัว ์และการจดัการ 

๒.  CLO2  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบการผลิตปศุสตัวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

หมวดที' ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวชิา  (Course Description) 

หลกัการผลิตสตัวเ์ค̂ียวเอ̂ือง สุกร และสตัวปี์ก พนัธ์ุสตัว ์การคดัพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธ์ุ การจดัการรูปแบบการ

เล̂ียง การจดัการโรงเรือน การทาํเครื]องหมายบนตวัสตัว ์การควบคุมบงัคบัสตัว ์อาหารและการใหอ้าหาร การดูแล

สุขภาพและป้องกนัโรค การสุขาภิบาลในฟาร์ม ในเชิงธุรกิจการเล̂ียงสตัว ์การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้น

ระบบการผลิต ความรู้พ̂ืนฐานในการเรียนทางดา้นปศุสตัวค์ลินิก  

  Principles of livestock ruminants, swine and poultry production, animal breeding, breeding selection, 

breeding improvement, rearing management, housing management, animal labeling, animal restraint, feed and 

feeding, animal diseases and health management, farm sanitation, economics livestock production, information 

technology application for livestock production, and basic knowledge for clinical study in livestock animals 

  

๒. จํานวนชั+วโมงที+ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎ ี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
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    ๔  

 
 

(ชั]วโมง) (ชั]วโมง) (ชั]วโมง) 

 ๔๕ ๔๕ ๑๐๕ 

  

๓.  จํานวนชั+วโมงต่อสัปดาห์ที+อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นดัหมายอาจารยผ์ูส้อนผา่นอาจารยป์ระสานงานรายวชิา ๑ ชั]วโมงต่อสปัดาห์
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    ๕  

 

 

หมวดที' ๔  การพฒันาผลการเรียนรู้ที'คาดหวงัระดบัรายวชิาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสัKนๆ เกี+ยวกบัความรู้ หรือทกัษะที+รายวชิามุ่งหวงัที+จะพฒันานักศึกษา (CLOs)  

เมื]อส̂ินสุดการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษาที]สาํเร็จการศึกษาในรายวชิา จะสามารถ     

๑.  CLO1  อธิบายหลกัการผลิตสตัว ์อาหารสตัว ์พนัธ์ุสตัว ์และการจดัการได ้ 

๒.  CLO2  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบการผลิตปศุสตัวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

๒.  วธีิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื+อพฒันาความรู้ หรือ ทกัษะ ในข้อ ๑   และการวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวชิา   

  วธีิการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วธีิการวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 อธิบายหลกัการผลิตสตัว ์อาหารสตัว ์พนัธ์ุสตัว ์และการจดัการได ้ สอบขอ้เขียน/รายงาน 

 CLO2 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบการผลิตปศุสตัวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอบขอ้เขียน/รายงาน 

 

หมวดที' ๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สปัดาห์ที/ หวัขอ้เรื/อง/รายละเอียด 

จาํนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื/อที/ใช ้
ผูส้อน 

กิจกรรม  

ในชัEนเรียน ฝึกปฏิบติั 

๑. บทนาํ 

× ความเป็นมาของการเลีEยงสตัว ์
× ประวติัการเลีEยงสตัวใ์นประเทศไทย 
× ประโยชนแ์ละความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ
ของการผลิตสตัวข์องประเทศไทย 

โภชนศาสตร์สตัวเ์บืEองตน้ 

× ลกัษณะเปรียบเทียบทางเดินอาหารของ
สตัวก์บัการใชป้ระโยชนอ์าหาร 

× ประเภทและแหล่งวตัถุดิบอาหารสตัวใ์น
ประเทศไทย 

๓ 

๓ 

บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

ผศ.ดร.สุร

ศกัดิ[  จิตตะ

โคตร์ 
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    ๖  

 
 

× ชนิดของสารอาหารและการประเมิน
สารอาหารเบืEองตน้ 

× อาหารขน้          

× อาหารหยาบ 

× สารเติมแต่งอาหารสตัว ์
× หลกัการประกอบสูตรอาหารสตัว์
เบืEองตน้ 

๒. พนัธุ์สตัวแ์ละการปรับปรุงพนัธุ์เบืEองตน้ 

× พนัธุ์โคนม โคเนืEอ ที/นิยมเลีEยงในประเทศ

ไทย 

× พนัธุ์กระบือ แพะ แกะ ที/นิยมเลีEยงใน

ประเทศไทย 

แนวทางการปรับปรุงพนัธุ์สตัวเ์คีEยวเอืEอง

เบืEองตน้ 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

อ.พรรณพงา 

แสงสุริยะ 

 

๓. การผลิตโคนม 

× ระบบโรงเรือนที/ใชเ้ลีEยงและหลกัการ
บงัคบัสตัว ์

× การเลีEยงดูและการจดัการลูกโคนมหลงั
คลอดจนกระทั/งหยา่นม 

× การเลีEยงและการจดัการโคนมรุ่น 

× การเลีEยงและการจดัการโคนมพอ่พนัธุ์ 
× การเลีEยงและการจดัการโครีดนมถึงโคนม
แหง้ 

โรคและการควบคุมป้องกนัโรคภายในฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

รศ.น.สพ.ดร.

จิตรกมล ธน

ศกัดิ[  

 

๔. อาหารและหลกัการใหอ้าหารโคนม 

× หลกัการความตอ้งการโภชนะของโคนม 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารลูกโค 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารโครุ่น 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารโครีดนม 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารโคนมแหง้ 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

ผศ.ดร.สุร

ศกัดิ[  จิตตะ

โคตร์ 
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    ๗  

 
 

× การประกอบสูตรอาหารโคนมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

๕. การผลิตโคเนืEอ 

× ระบบที/ใชเ้ลีEยงและหลกัการบงัคบัสตัว ์
× การเลีEยงดูและการจดัการลูกโคเนืEอหลงั
คลอดจนกระทั/งหยา่นม 

× การเลีEยงและการจดัการโคเนืEอรุ่น-ขนุ 

× การเลีEยงและการจดัการโคเนืEอพอ่พนัธุ์ 
× การเลีEยงและการจดัการโคเนืEอแม่พนัธุ์ 
× โรคและการควบคุมป้องกนัโรคภายใน
ฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

ผศ.น.สพ.

เชาวลิต นาค

ทอง 

 

๖. การผลิตแพะ แกะ และกระบือ 

× ระบบที/ใชเ้ลีEยง 
× หลกัการและการจดัการการเลีEยง แพะ 
แกะ และกระบือที/จะนาํมาผลิตเป็นเนืEอ

ขนุ ผลิตนม หรือ ขน  

× โรคและการควบคุมป้องกนัโรคภายใน
ฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

รศ.น.สพ.ดร.

จิตรกมล ธน

ศกัดิ[  

 

๗. อาหารและหลกัการใหอ้าหาร โคเนืEอ แพะ 

แกะ และกระบือ 

× หลกัการความตอ้งการโภชนะของ โค
เนืEอแพะ แกะ และกระบือ 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารโคเนืEอ
อาหารและหลกัการใหอ้าหารแพะ 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารแกะ 
× อาหารและหลกัการใหอ้าหารกระบือ 

× การประกอบสูตรอาหาร โคเนืEอ แพะ แกะ 

และกระบือโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

ผศ.ดร.สุร

ศกัดิ[  จิตตะ

โคตร์ 

 

๘. พนัธุ์สตัวแ์ละการปรับปรุงพนัธุ์เบืEองตน้ 

× พนัธุ์สุกร ที/นิยมเลีEยงในประเทศไทย 
× การปรับปรุงพนัธุ์สุกร 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

อ.พรรณพงา 

แสงสุริยะ 
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    ๘  

 
 

๙. การผลิตและการจดัการสุกร (๑) 

× โรงเรือนและลกัษณะคอกเลีEยง 
× การเลีEยงและการจดัการลูกสุกรหลงั
คลอดจนกระทั/งหยา่นม 

× การเลีEยงและการจดัการสุกรขนุ 

× การเลีEยงและการจดัการสุกรสาว-แม่
พนัธุ์และการจดัการดา้นระบบสืบพนัธุ์ 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

อ.พรรณพงา 

แสงสุริยะ 

 

๑๐. การผลิตการจดัการสุกร (๒) 

× การเลีEยงและการจดัการสุกรพอ่แม่พนัธุ์ 
× การเลีEยงและการจดัการสุกรอุม้ทอ้งและ
หลงัคลอด 

โรคและการป้องกนัควบคุมโรคภายในฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

อ.พรรณพงา 

แสงสุริยะ 

 

๑๑. อาหารและหลกัการใหอ้าหารสุกร 

× หลกัการความตอ้งการโภชนะของสุกร 
× อาหารและหลกัการใหอ้าหารลูกสุกร
หลงัคลอดจนกระทั/งหยา่นม 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารสุกรขนุ 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารสุกรสาว 
× อาหารและหลกัการใหอ้าหารแม่พนัธุ์
สุกร 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารพอ่พนัธุ์
สุกร 

× การประกอบสูตรอาหารสุกรโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

ผศ.ดร.สุร

ศกัดิ[  จิตตะ

โคตร์ 

 

๑๒. พนัธุ์สตัวแ์ละการปรับปรุงพนัธุ์เบืEองตน้ 

× พนัธุ์สตัวปี์ก 

× การปรับปรุงพนัธุ์สตัวปี์ก 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

อ.พรรณพงา 

แสงสุริยะ 

 

๑๓. การผลิตสตัวปี์ก (๑) 

× ระบบการเลีEยงและโรงเรือน 

× การจดัการและการเลีEยงลูกไก่เนืEอไก่ไข่ 
× การจดัการและการเลีEยงไก่เนืEอไก่ไข่ 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

อ.ดร.สพ.ญ. 

ระพีวรรณ 

ธรรมไพศาล 

น.สพ.สุรพฒัน์ 
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    ๙  

 
 

× การจดัการและการเลีEยงไก่เนืEอไก่ไข่ 
ที/ใหผ้ลผลิต 

× การป้องกนัและควบคุมโรคภายในฟาร์ม 

 ลีวฒันาไพศาล 

๑๔. การผลิตสตัวปี์ก (๒) 

× ระบบการเลีEยงและโรงเรือน 

× การจดัการและการเลีEยงลูกเป็ดเนืEอและ
เป็ดไข่ 

× การจดัการและการเลีEยงเป็ดเนืEอและเป็ด
ไข่ที/ใหผ้ลผลิต 

× การจดัการและการเลีEยงเป็ดเนืEอและเป็ด
ไข่พอ่แม่พนัธุ์ 

× การจดัการโรงฟัก 

× โรคและการป้องกนัควบคุมโรคภายใน
ฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

อ.ดร.สพ.ญ. 

ระพีวรรณ 

ธรรมไพศาล 

น.สพ.
สุรพฒัน ์ ลี
วฒันาไพศาล 

๑๕. อาหารและหลกัการใหอ้าหารสตัวปี์ก 

× หลกัการความตอ้งการโภชนะของสตัว์
ปีก 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารไก่เนืEอ 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารไก่ไข่ 
× อาหารและหลกัการใหอ้าหารเป็ดเนืEอ 

× อาหารและหลกัการใหอ้าหารเป็ดไข่ 
× การประกอบสูตรอาหารสตัวปี์กโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

๓ ๓ บรรยาย/ฝึกเขียน
แอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูล
ฟาร์ม 

ผศ.ดร.สุร

ศกัดิ[                  

จิตตะโคตร์ 

 

 × รวม ๔๕ ๔๕   

 

๒. แผนการประเมนิผลลพัธ์การเรียนรู้ที+คาดหวงัระดบัรายวชิา CLOs  

๒.๑ การวดัและประเมินผลสัมฤทธ̀ิในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื+อพฒันาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหวา่งการเรียนการสอน เพื]อวดัความกา้วหนา้และพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยการ

สงัเกตพฤติกรรม ความเปลี]ยนแปลงและความกา้วหนา้ของพฤติกรรมและผลงานของนกัศึกษา โดยแจง้ผลแก่ผูเ้รียน 
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   ๑๐  

 
 

(feedback) เพื]อใหน้กัศึกษาพฒันาและปรับปรุงตนเองอยา่งสมํ]าเสมอ โดยไม่นาํผลการประเมินไปรวมกบัคะแนนสอบ

เมื]อส̂ินสุดการเรียนการสอน 

 

ข.  การประเมินเพื+อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 

(๑) เครื]องมือและนํ^าหนกัในการวดัและประเมินผล 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ฯ วธีิการวดัผล 

นํKาหนักการ

ประเมินผล   

(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายหลกัการผลิตสตัว ์อาหารสตัว ์พนัธ์ุสตัว ์และการจดัการ

ได ้

สอบขอ้เขียน: 
MCQ ๖๐ 

๗๐ 
รายงานรายบุคคล ๕ 

CLO2ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบการผลิตปศุสตัวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอบขอ้เขียน: MCQ ๕ ๓๐ 

รายงานรายบุคคล ๒๕ 

รวม   ๑๐๐ 
 

 (๒) การใหเ้กรด และ การตดัสินผล 

ใชร้ะบบอิงเกณฑห์รืออิงกลุ่ม ตามเงื]อนไขและวธีิตดัสินผลการเรียนของคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล โดยใหส้ญัลกัษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บสญัลกัษณ์ D ข̂ึนไป 

จึงจะผา่นเกณฑ ์ 

(๓) การสอบแกต้วั   

  ในกรณีที]ตดัสินระดบัผลการเรียนแลว้มีนกัศึกษาไดรั้บผลการเรียนเป็น F  ซึ] งอาจารยผ์ูป้ระสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอนมีความเห็นวา่สมควรใหมี้การสอบแกต้วัหรือปฏิบติังานเพิ]มเติมนั^น   

นกัศึกษาผูน้ั^นจะตอ้งมีคะแนนไม่ตํ]ากว่า  ๔๗.๕๐  สาํหรับชุดคะแนนที]มีค่าเฉลี]ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ตํ]า

กว่า ๔๕.๐๐  สําหรับชุดคะแนนที]มีค่าเฉลี]ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเวน้ในกรณีที]ค่าเฉลี]ยของชุดคะแนนตํ]ากว่า 

๖๐.๐๐ นกัศึกษาผูน้ั^นจะตอ้งมีคะแนนไม่ตํ]ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิR สอบแกต้วัหรือปฏิบติังานเพิ]มเติม  โดยหลงัจาก

อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแกต้วัหรือปฏิบติังานวา่ “ผา่น”  นกัศึกษาผูน้ั^นจะไดรั้บผลการเรียนเป็น 

D โดยในระหวา่งที]อยูร่ะหวา่งการประกาศผลสอบแกต้วัหรือการปฏิบติังานเพิ]ม  ใหป้ระกาศผลการเรียนของนกัศึกษาผู ้

นั^นเป็นสญัลกัษณ์   
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๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนกัศึกษามีขอ้สงสัย  ขอ้งใจ  หรือตอ้งการอุทธรณ์ในเรื]องการจดักิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจง้ความประสงคก์ารอุทธรณ์โดยการเขียนใบคาํร้องที]งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิาเพื]อพิจารณา หากไม่สามารถช̂ีแจงหรือแกปั้ญหาได ้จะเสนอ

เรื]องดงักล่าวต่อคณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอนเพื]อพิจารณาต่อไป และหากพบวา่เป็นเรื]องที]จาํเป็นตอ้งมีการสืบ

ขอ้เทจ็จริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื]องร้องเรียนดา้นการศึกษาของคณะสตัวแพทยศาสตร์ดาํเนินการต่อไป 

 

หมวดที' ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั (Required Texts) 

๑. Acker, D. and Cunningham, M., 1998. Animal science and industry, fifth 

๒. edition. Prentice-Hall, Inc, New Jersey. 704 pp. 

๓. Cheeke, P.R., 2005. Applied Animal Nutrition, Feed and Feeding, Third 

๔. edition. Prentice-Hall, Inc, New Jersey. 676 pp. 

๕. 3.National Research Council, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 

๖. Seventh Revised Edition. National Academy of Science/National 

๗. Research Council. Washington, NRC. 

๘. 4.National Research Council, 2000. Nutrient Requirements of Beef Cattle, 

๙. Seventh Revised Edition. National Academy of Science/National 

๑๐. Research Council. Washington, NRC. 

๑๑. 5.National Research Council, 1994. Nutrient Requirements of Poultry, 

๑๒. Ninth Revised Edition. National Academy of Science/National Research 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 

๑. Perry, T.W., Cullison, A.E. and Lowrey, R.S.  1999. Feeds and Feeding, fifth edition. Prentice-Hall inc, New 

Jersey. 676 pp. 

๓.  ทรัพยากรอื+นๆ (ถา้มี) 

- 
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หมวดที' ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

เมื]อส̂ินสุดการเรียนการสอน กาํหนดใหน้กัศึกษาประเมินการสอนของผูส้อนรายบุคคล ในประเดน็ ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอยา่งที]ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวา่งการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเน̂ือหาให้

เขา้ใจและกระตุน้การเรียนรู้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็นระหวา่งการเรียนการสอน  และประเมิน

ภาพรวมของวิชา ในประเดน็ ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที]ไดรั้บจากการเรียนรายวิชาน̂ี  ความพึงพอใจ

ต่อการเรียนรายวชิาน̂ี  และขอ้เสนอแนะอื]นๆ  โดยใชแ้บบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  

ใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาหรืออาจารยที์]ไดรั้บมอบหมาย ดาํเนินการดงัต่อไปน̂ี 

๒.๑ ใหน้กัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนและภาพรวมของรายวชิาตามขอ้ ๑ 

๒.๒ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนประเมินตนเองในประเดน็ต่อไปน̂ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที]ใชใ้นการเตรียมสอน 

(๒) ความพึงพอใจของผูส้อนต่อผลการสอน 

(๓) ขอ้ที]ควรปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาตนเองในการสอนคร̂ังต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ประชุม/สมัมนาอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละกลุ่มวชิาเพื]อพิจารณาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนสาํหรับปี

การศึกษาต่อไปโดยอาศยัขอ้มูลดงัต่อไปน̂ี 

(๑) ผลการศึกษาของนกัศึกษา 

(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ̀ิของนักศึกษาในรายวชิา 

อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิR ของนกัศึกษาในรายวชิา โดยมีการ

ประเมินประเดน็ดงัต่อไปน̂ี 

(๑) เป้าหมายที]กาํหนดมีความชดัเจนและเป็นไปได ้

(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกบัเป้าหมาย 

(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุน้ใหน้กัศึกษาคน้ควา้และฝึกทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(๔) การวดัผลประเมินผลเหมาะสมกบัเป้าหมายและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
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(๕) นาํทฤษฎีทางการศึกษา / ขอ้มูลจากการประเมินในคร̂ังก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

เมื]อส̂ินสุดปีการศึกษา อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา อาจารยป์ระจาํกลุ่มวชิา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

และคณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสมัฤทธิR ของ

นกัศึกษา 

เพื]อกาํหนดประเดน็ที]เห็นสมควรจดัใหมี้การปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวชิากบัหลกัสูตร 

ตารางที+ ๑  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายวชิา และ ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  

ชื]อรายวชิาการผลิตปศุสตัว ์
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหสัวชิา) สพปส ๒๑๐         

ตารางที+ ๒  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CLOs และ PLOs   

(รหสัวชิา) สพปส ๒๑๐ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ที]คาดหวงัของหลกัสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO1 อธิบายหลกัการผลิตสตัว ์

อาหารสตัว ์พนัธ์ุสตัว ์และการ

จดัการได ้

๑.๑   ๔.๒     

CLO2 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

ระบบการผลิตปศุสตัวไ์ดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

     ๖.๑   

ตารางที+ ๓  PLOs ที]รายวชิารับผดิชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้น 
วทิยาศาสตร์การสตัวแพทย ์และ
ศาสตร์อื]นๆ เพื]อบริการสุขภาพ
สตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ
สตัวแพทย ์  

๑.๑ แปลผลขอ้มูลที]รวบรวมไดจ้ากการซกัประวติั ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทศันวนิิจฉยัและผลทางหอ้งปฏิบติัการ เพื]อการ
วนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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PLO4 จดัการสุขภาพสตัวที์]ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ]งแวดลอ้ม  

๔.๒ วเิคราะห์ความเสี]ยงจากสิ]งอนัตรายที]ก่อใหเ้กิดโรคและการ
ปนเป̂ือนผลิตภณัฑอ์าหารที]มาจากสตัวไ์ด ้

PLO6 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสืบคน้ขอ้มูล การคิดวเิคราะห์
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบเพื]อ
พฒันาตนเอง  

๖.๑ เลือกขอ้มูลสารสนเทศที]ทนัสมยัและน่าเชื]อถือเพื]อนาํมาปรับใช้

ในงานสตัวแพทยไ์ด ้
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ตารางเรียนรายวชิา การผลติปศุสัตว์ รหัสวชิา สพปส 210 

สําหรับนักศึกษาชัKนปีที+ 2 ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ ณ ห้องบรรยาย 1302 อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์    

ครั$งที( วนัที( เวลา หัวข้อ ผู้สอน 

1. 13/8/64 8.40-11.30 

12.40-15.30 

-บทนาํ และ โภชนศาสตร์สตัวเ์บืEองตน้ 

-พนัธุ์สตัว ์และการปรับปรุงพนัธุ์สตัวเ์คีEยวเอืEอง

เบืEองตน้ 

ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  จิตตะโคตร์ 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

2. 20/8/64 8.40-11.30 

12.40-15.30 

-การผลิตโคนม  

-อาหารและหลกัการใหอ้าหารโคนม 

รศ.น.สพ.ดร.จิตรกมล ธนศกัดิ[  

ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  จิตตะโคตร์ 

3. 27/8/64 8.40-16.30 ฝึกเขียนแอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูลฟาร์ม น.สพ.กรมิษฐ ์ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  

4. 3/9/64 8.40-11.30 

12.40-15.30 

-การผลิตโคเนืEอ 

-การผลิตแพะ แกะ และกระบือ 

ผศ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง 

รศ.น.สพ.ดร.จิตรกมล ธนศกัดิ[  

5. 10/9/64 8.40-15.30 ฝึกเขียนแอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูลฟาร์ม น.สพ.กรมิษฐ ์ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  

6. 17/9/64 8.40-15.30 -อาหารและหลกัการใหอ้าหาร  โคเนืEอ แพะ แกะ 

และกระบือ 

ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  จิตตะโคตร์ 

  7. 24/9/64 8.40-11.30 

12.40-15.30 

- พนัธุ์สตัว ์และการปรับปรุงพนัธุ์สตัวสุ์กรเบืEองตน้ 

 -การผลิตและการจดัการสุกร (๑) 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

8. 8/10/64 8.40-15.30 ฝึกเขียนแอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูลฟาร์ม น.สพ.กรมิษฐ ์ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  

9. 15/10/64 8.40-11.30 

12.40-15.30 

-การผลิตและการจดัการสุกร (๒) 

-อาหารและหลกัการใหอ้าหารสุกร 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  จิตตะโคตร์ 

10. 29/10/64 8.40-15.30 ฝึกเขียนแอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูลฟาร์ม น.สพ.กรมิษฐ ์ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  

11. 5/11/64 8.40-11.30 

12.40-15.30 

-พนัธุ์สตัว ์และการปรับปรุงพนัธุ์สตัวปี์กเบืEองตน้ 

-การผลิตสตัวปี์ก (๑) 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ ธรรม

ไพศาล/น.สพ.สุรพฒัน ์ ลีวฒันา

ไพศาล 

12. 12/11/64  ฝึกเขียนแอพพลิเคชั/นเกบ็ขอ้มูลฟาร์ม น.สพ.กรมิษฐ ์ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  

13. 19/11/64 8.40-11.30 

 

 

12.40-15.30 

-การผลิตสตัวปี์ก (๒) 

 

 

-อาหารและหลกัการใหอ้าหารสตัวปี์ก 

อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ ธรรม

ไพศาล/น.สพ.สุรพฒัน ์ ลีวฒันา

ไพศาล 

ผศ.ดร.สุรศกัดิ[  จิตตะโคตร์ 



 
 
 

หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ                                                                                             ระดบัปรญิญา    þ ตร ี£ ป.บณัฑติ  £ โท  £ ป.บณัฑติชั =นสงู  £ เอก                      

ชืCอรายวชิา การผลติปศุสตัว ์                                                                                          คณะ/วทิยาลยั คณะสตัวแพทยศาสตร ์

รหสัวชิา สพปส ๒๑๐                                                                                                   ภาควชิา ปรคีลินิกและสตัวศาสตรป์ระยกุต ์

 
 

   ๑๖  

 
 

 

14. 26/11/64 8.40-15.30 

 

นาํเสนอแอพพลิเคชั/นเกบ็รวบรวมขอ้มูลฟาร์ม 

นาํเสนอสมัมนารายงานที/ไดรั้บมอบหมาย 

คณาจารย ์


