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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย   สพวค ๕๕๓ เวชศาสตร์สัตว์ปีก 
ภาษาอังกฤษ  VSCL 553 Avian Medicine 
 

๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๕ (๓-๖-๘)     
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๖ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๘ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๑) อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ ธรรมไพศาล  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข   
โทรศัพท:์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๔๔ ต่อ ๒๒๓๔ อีเมล: rapeewan.tha@mahidol.edu 
๒)  น.สพ.สุรพัฒน์ ลีวัฒนาไพศาล  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข   
โทรศัพท:์ ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๔๔ ต่อ ๒๒๑๐ อีเมล: surapatana.lee@mahidol.ac.th 
 

      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
๑) อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ ข าพิมพ์ (PK)  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
๒) อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ ธรรมไพศาล (RPT) ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
๓) น.สพ.สุรพัฒน์ ลีวัฒนาไพศาล (SL)   ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
๔) นางสาวรัศมีเพ็ญ โพธิ์นาคเงิน (RP)     ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าฯ  
๕) ดร.วีณา พ่วงปิ่น (WP)         ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าฯ 
๖) นายธนกร ระวังชื่อ (TR)       ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
๗) นางสาววราลักษณ์ อุปละ (WO)          โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
๘) นางสาวยุภาภรณ์ ลาน้ าเที่ยง (YL)      โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน 
๙) ศ.ดร.น.สพ.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ (JS)    คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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    ๒  

 

 

๑๐)ศ.ดร.น.สพ.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม (TS)     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๑) สพ.ญ.รุ่งรภัส ธัญญาสินด ารง (RRT)     ที่ปรึกษาด้านฟาร์มสัตว์ปีก 
๑๒) น.สพ.ด าเนิน เสาะสืบงาม (DS)     ที่ปรึกษาด้านฟาร์มสัตว์ปีก 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้  ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๒๑๐, สพปส ๒๒๓, สพปส ๔๓๖  
  

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี      

     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที ่๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก กระบวนการเกิดโรค วิธีการ
รักษา วิธีการป้องกัน และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรค และแก้ปัญหาสุขภาพในฟาร์มสัตว์ปีกได้
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives)  
๑) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ปีกระดับฝูง โรคติดเชื้อ/โรคไม่ติดเชื้อในสัตว์ปีก  
๒) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวินิจฉัยโรค การเก็บตัวอย่าง และการชันสูตรซากสัตว์ 
๓) น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมปัญหาสุขภาพสัตว์ปีกในระดับฝูงได้ 
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักสวัสดภิาพสัตว ์

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

๑.  CLO1  อธิบายกระบวนการเกิดโรคที่ส าคัญในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2  แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการจัดการที่ผิดพลาดในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกอันได้แก่ ฟาร์มไก่พันธุ์ 
ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข ่โรงฟัก ได้อย่างถูกต้อง.  
๓.  CLO3  วินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง     
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    ๓  

 

 

๔.  CLO4 วางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 อธิบายหลักสวัสดภิาพสัตว์ในระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเศรษฐกิจได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทยระบบการผลิต และการจัดการสัตว์ปีก ปัญหาที่เกิดจากการจัดการผิดพลาด ปัญหาโภชนาการ โรคส าคัญ  
การตรวจวินิจฉัย  การรักษา การป้องกัน การเฝ้าระวังและติดตามโรค กรณีศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
(ภาษาอังกฤษ) Poultry production and management systems, inappropriate management problems, 
nutritional disorders, important diseases, diagnostic procedures, treatment, prevention, surveillance, 
and monitoring, case study, ethics and veterinary jurisprudence 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๙๐ 
(๑๕ x ๖) 

๑๒๐ 
(๑๕ x ๘) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นกัศึกษานดัหมายอาจารยผ์ูส้อนผา่นผูป้ระสานงานรายวชิาผา่นทางอีเมล,์ ๑ ชัว่โมง / สัปดาห์ 
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    ๔  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  อธิบายกระบวนการเกิดโรคที่ส าคัญในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง  
๒.  CLO2  แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการจัดการที่ผิดพลาดในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกอันได้แก่ ฟาร์มไก่พันธุ์ 
ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข ่โรงฟัก ได้อย่างถูกต้อง.  
๓.  CLO3  วินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง     
๔.  CLO4 วางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 
๕.  CLO5 อธิบายหลักสวัสดภิาพสัตว์ในระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเศรษฐกิจได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย,อภิปราย, มอบหมายงานกลุ่ม สอบข้อเขียน, น าเสนอ 

 CLO3 บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,น าเสนอ,ฝึกปฎิบัติ 
สอบข้อเขียน, น าเสนอ, ผลงานกลุ่ม, 

สังเกตพฤติกรรม 
CLO4 บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,น าเสนอ สอบข้อเขียน, น าเสนอ, ผลงานกลุ่ม  
CLO5  บรรยาย  สอบข้อเขียน 
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    ๕  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ ระบบการผลิต การจัดการ ใน
ฟาร์มไก่พันธุ์/โรงฟัก/ฟาร์มไก่
เนื้อ/ไก่ไข ่

3 6 
บรรยาย/สัมมนาปัญหาที่เกิดจาก
การจัดการผิดพลาดในฟาร์มไก่
พันธุ์/โรงฟัก/ฟาร์มไก่เนื้อ/ไก่ไข่ 

RPT/SL 

๒ โรคจากภาวะทุพโภชนาการ 3  บรรยาย SL 

 หลักการชันสูตรซากและการ
สืบสวนโรคในฟาร์มสัตว์ปีก 

 6 ผ่าซากไก่คัดทิ้ง  RPT/SL 

๓ โรคที่ เกิดจากพยาธิภายนอก 
พยาธิภายในและโปรโตซัว 

3 6 บรรยาย/ผ่าซากไก่พ้ืนเมือง  RPT/SL 

๔ โรคที่เกิดจากเชื้อราและสารพิษ
จากเชื้อรา, โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 
1 

3 6 บรรยาย/ Egg breakout analy-
sis 

RPT/SL 

๕ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 2 และ 3 3 6 บรรยาย/ตรวจคุณภาพลูกไก่ RPT/SL 

๖ โรคติดเชื้อไวรัส 1, 2 3 6 บรรยาย/Viral Isolation I RPT/SL/R
P/WP 

๗ โรคติดเชื้อไวรัส 3, 4 3 6 บรรยาย/Viral Isolation II RPT/SL/R
P/WP 

๘ การผลิตการจัดการโรคที่ส าคัญ
ในเป็ด  

3 6 บรรยาย/ผ่าซากเป็ด TS/RPT/S
L 

๙ โรคติดเชื้อไวรัส 5 3 6 บรรยาย/สัมมนาปัญหาที่พบบ่อย
ในฟาร์ม และแนวทางการ 
สืบสวนและแก้ปัญหา 

RPT/SL/R
RT 

๑๐ หลักการให้วัคซีนในฟาร์มสัตว์
ปีก,การแปลผลการ ตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกัน, การใช้ยาในฟาร์ม
สัตว์ปีก อย่างถูกต้อง 

3 6 บรรยาย/Group Practice I JS/ 
RPT/SL 

๑๑ การประเมินระบบความ 4 5 บรรยาย/Group Practice II DS/RPT/S
L 
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    ๖  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 
ปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ และการจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ 

๑๒ ระบบการผลิตการจัดการฟาร์ม
ใ น สั ต ว์ ปี ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ่ื น
(นกกระจอกเทศ,นกกระทา) 

2 7 บรรยาย/ สัมมนากรณีศึกษาโรค
สัตว์ปีก ครั้งที่ 1 (history taking, 
investigation 3) 

PK/RPT/S
L 

๑๓ โรคอ่ืน ๆ  3 6 สัมมนากรณีศึกษาโรคสัตว์ปีก ครั้ง
ที ่2 (history taking, investiga-
tion 1) 

RPT/SL 

๑๔ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก 

3 6 บรรยาย/ สัมมนากรณีศึกษาโรค
สัตว์ปีก ครั้งที่ 3 (history taking, 
investigation 3) 

RPT/SL 

๑๕ สรุปปฏิบัติการ Group prac-
tice   

3 6  สัมมนากรณีศึกษาโรคสัตว์ปีก 
ครั้งที่ 4 (น าเสนอผลงาน) 

RPT/SL 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายกระบวนการเกิดโรค
ที่ส าคัญในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๒๗ 
๒๗   

CLO2 แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการ
จัดการที่ผิดพลาดในกระบวนการ
ผลิตสัตว์ปีกอันได้แก่ ฟาร์มไก่พันธุ์ 

สอบข้อเขียน ๑๙ ๒๓ 
น าเสนอ, ผลงานกลุ่ม 
 

๔ 
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    ๗  

 

 

ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข ่โรงฟัก ได้
อย่างถูกต้อง 
CLO3 วินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้
อย่างถูกต้อง     

สอบข้อเขียน ๒๕.๕ 
๔๑ น าเสนอ, ผลงานกลุ่ม,  

สังเกตพฤติกรรม 
๑๐ 
๕.๕ 

CLO4 วางแผนการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์ม
สัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๔ 
๔   

CLO5 อธิบายหลักสวัสดิภาพสัตว์ใน
ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเศรษฐกิจได้
ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สอบข้อเขียน ๕ ๕ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี
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    ๘  

 

 

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) จิโรจ ศศิปรียจันทร์.  โรคส ำคัญในไก่.  กรุงเทพฯ : บริษัท ธนำเพรส จ ำกัด, ๒๕๕๓. 
๒) American Association of Avian Pathologists. Whiteman and Bickford’s avian disease manual 

4thed. Pennsylania, 1996. 
๓) Jordan F, Pattison M, Alexander D, Faragher T. Poultry Diseases 5thed.  Hongkong: W.B. Saunders, 

2001.   

๔) Schwartz, L.D. Poultry Health Handbook. 4th ed. Pennsylvania : pennState, 1994.  
๕) Swayne DE, editors. Diseases of Poultry 14th ed. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2020.   

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) - 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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    ๙  
 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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   ๑๐  

 

 

(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาเวชศาสตร์สัตว์ปีก 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค 553 R R R   R R R 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค 553 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายกระบวนการของโรคท่ีส าคัญ
ในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

1.2        

CLO2 แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดจากการจัดการที่
ผิดพลาดในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกอันได้แก่ 
ฟาร์มไก่พันธุ์ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข ่โรงฟัก 
ได้อย่างถูกต้อง 

1.2  3.1   6.2   

CLO3 วินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 1.1 2.4,2.5       
CLO4วางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคในฟาร์มสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง 

1.1  3.2    7.3  

CLO5 อธิบายหลักสวัสดิภาพสัตว์ในระบบ
การเลี้ยงสัตว์ปีกเศรษฐกิจได้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      7.3 8.1 
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ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 

 1.2 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 

PLO2 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้
จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผล
ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 

2.4 เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 

 2.5 ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพ่ือใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

 3.2 วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มได้
อย่างถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 
  

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การเป็นสัตวแพทย์ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาเวชศาสตร์สัตว์ปีกรหัสวิชา รหัสวิชาสพวค 553 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สัปดาห์ที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
1 อ 10 ส.ค. 64 8.40-10.30 Orientation  RPT/SL  

พฤ 12 ส.ค. 64 หยุด วันแม่แห่งชาติ  
2 อ 17 ส.ค. 64 8.40-10.30 ระบบการผลิตและการจัดการไก่เนื้อ RPT 

พฤ 19 ส.ค. 64 8.40-12.30 
13.40-16.30 

ระบบการผลิตและการจัดการโรงฟัก ไก่พันธุ์และไก่ไข่  
สัมมนาปัญหาการจัดการที่ผิดพลาดในการผลิตสัตว์
ปีก 

RPT 
RPT/SL 

3 อ 24 ส.ค. 64 8.40-10.30 โรคจากภาวะทุพโภชนาการ SL 
พฤ 26 ส.ค. 64 
 

8.40-12.30 
13.40-16.30 

โรคที่เกิดจากปรสิต  
โรคที่เกิดจากโปรโตซัว 

RPT 
RPT 

4 อ 31 ส.ค. 64 8.40-10.40 โรคที่เกิดจากเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา RPT 

พฤ 2 ก.ย. 64 8.40-12.30 
 

13.40-16.30 

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 1 (Colibacillosis, MG/MS, 
Salmonellosis) 
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 2 (Fowl Cholera, Clostridi-
um, Infectious Coryza) 

RPT 
 

SL 

5 อ 7 ก.ย. 64 8.40-10.40 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 3 (Campylobacter, Chla-
mydiasis, Ornithobacteriosis, Staphylococ-
cosis) 

SL 

พฤ 9 ก.ย. 64 8.40-12.30 
13.40-16.30 

ไหว้คร ู
โรคติดเชื้อไวรัส 1 (ND, AI, ART, VA, ISS, SMS) 

 
RPT 

6 
 
 

อ 14 ก.ย. 64  8.40-12.30 
13.40-16.30 

โรคติดเชื้อไวรัส 2 (CIA, AE, IBH, EDS)  
โรคติดเชื้อไวรัส 3 (IB, ILT, IBD) 

RPT 
SL 

พฤ 16 ก.ย. 64 8.40-12.30 สอบย่อยครั้งที่ 1 RPT/SL 

7 อ 21 ก.ย. 64 
 

8.40-12.30 
 

13.40-16.30 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสวัสดิภาพสัตว์ การ
จัดการสุขภาพสัตว์  
โรคติดเชื้อไวรัส 4 (MD,LL,ML,Pox,REV) 

DS 
 

SL 
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สัปดาห์ที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

 พฤ 23 ก.ย. 64  8.40-12.30 
 
13.40-16.30 

ระบบประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก 
การผลิตการจัดการฟาร์มในสัตว์ปีกเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
สัมมนาแนวทางการสืบสวนและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย  

 RPT 
 

RRT/RPT/SL 
สอบกลางภาค 27 กย- 1 ตค 64  

8 อ 5 ต.ค. 64 8.40-10.30 สลับชั่วโมงกับ Swine medicine  

พฤ 7 ต.ค. 64 
 

8.40-12.30 
 
 

13.40-16.30 

หลักการให้วัคซีนในฟาร์มสัตว์ปีก,การแปลผลการ 
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, การใช้ยาในฟาร์มสัตว์ปีก
อย่างถูกต้อง 
ปฏิบัติการที่ 1 Viral isolation 1  

JS 
 
 

RPT/SL/RP/WP/YL 

9 อ 12 ต.ค. 64 8.40-10.30 สลับชั่วโมงกับ Swine medicine  
พฤ 14 ต.ค. 64 8.40-16.30 ปฏิบัติการที่ 2 Viral isolation 2 RPT/SL/RP/WP/YL  

10 อ 19  ต.ค. 64 8.40-10.30 สลับชั่วโมงกับ Swine medicine   

พฤ 21 ต.ค. 64  หยุดวันออกพรรษา      
11 อ 26 ต.ค. 64 8.40-10.30 สลับชั่วโมงกับ Swine medicine  

พฤ 28 ต.ค.64 
 

8.40-10.30 
 

13.40-16.30 

หลักการชันสูตรซากสัตว์ปีกและการสืบสวนโรคใน 
ฟาร์มสัตว์ปีก 
ปฏิบัติการที่ 3 ผ่าซากไก่เนื้อ 

SL 
 

RPT/SL 
12 อ 2 พ.ย.64 8.40-10.30 สลับชั่วโมงกับ Swine medicine  

พฤ 4 พ.ย.64 8.40-16.30 ปฏิบัติการที่ 4 Group practice 1 กาญจนบุรี 
สัมมนากรณีศึกษาครั้งที่ 1 

RPT/SL/YL/WO 

13 
 

อ 9 พ.ย.64 8.40-10.30 สลับชั่วโมงกับ Swine medicine  

พฤ 11 พ.ย.64 8.40- 16.30 ปฏิบัติการที่ 5 Group practice 2 กาญจนบุรี RPT/SL/YL/ WO 
14 อ 16 พ.ย.64 8.40-10.30 โรคและภาวะอ่ืนๆ ที่พบได้ในสัตว์ปีก  RPT 

พฤ 18 พ.ย.64 8.40- 16.30 การผลิตการจัดการโรคที่ส าคัญในเป็ด  TS 

15 อ 23 พ.ย.64 8.40-10.30 สัมมนากรณีศึกษาครั้งที่ 2 RPT/SL 
พฤ 25 พ.ย.64 8.40- 12.30 

13.40-16.30 
ปฏิบัติการที่ 6 Egg breakout analysis 
ปฏิบัติการที่ 7 คุณภาพลูกไก่ 

RPT/SL 
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สัปดาห์ที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

16 อ 30 พ.ย.64 8.40-10.30 กรณีศึกษาโรคสัตว์ปีก 1 (Presentation) RPT/SL 
พฤ 2 ธ.ค.64  8.40- 16.30 กรณีศึกษาโรคสัตว์ปีก 2 (Presentation) RPT/SL 

สอบปลายภาค 7-18 ธค  

 


