
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                 ระดบัปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สุกร ๒                                                                      คณะ/วิทยาลยั คณะสัตแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๕๕๗            ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
ภาษาไทย สพวค ๕๕๗ เวชศาสตร์สุกร ๒   
ภาษาอังกฤษ VSCL 557   Swine Medicine II 

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

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
๔.๑.๑ ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค ์ ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท ์๑๕๑๑   E-mail: dusit.lao@mahidol.edu 
๔.๑.๒  อ.สพ.ญ.สิริพร  ตัณฑเวส  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท์ ๒๒๐๘   E-mail: siriporn.tan@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน 
๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ.กัมพล  แก้วเกษ (KK)  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท ์๑๕๒๖    E-mail: kampon.kae@mahidol.edu 
๔.๒.๒  รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา  ชนาภิวตัน์ (PC) ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท ์๒๒๒๙    E-mail: panida.chn@mahidol.edu 
๔.๒.๓ ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค์ (DL) ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท ์๑๕๑๑   E-mail: dusit.lao@mahidol.edu 
๔.๒.๔ อ.สพ.ญ.สิริพร  ตัณฑเวส (ST)  ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท ์๒๒๐๘    E-mail: siriporn.tan@mahidol.edu 
๔.๒.๕ น.สพ.ระพี  ปัญญาทอง (RP)  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๐๐-๒๐๖๔  E-mail: rpanyathong@yahoo.com 
๔.๒.๕ ดร.ภิรมย์  พรมพิราม (PP)  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าฯ 
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โทรศัพท์ ๑๙๐๗   E-mail: phirom.prm@mahidol.ac.th 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๕๖   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ไม่มี   
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
  จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายโรคที่พบบ่อย ทั้งโรคทางระบบที่ส าคัญ โรคติดเชื้อที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจในสุกรได้ อธิบายการจัดการสุขภาพและโปรแกรมวัคซีนในสุกรได้ สามารถตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทาง
อายุร กรรมในสุกรได้ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
เมื่อนักศึกษาส าเร็จการเรียนในรายวชิา จะมีคุณสมบัติ ดังนี ้
นักศึกษาสัตวแพทย์เรียนรู้และเข้าใจโรคที่พบบ่อย ทั้งโรคทางระบบที่ส าคัญ โรคติดเชื้อที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การ

จัดการสุขภาพและโปรแกรมวัคซีน การตรวจและวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรม รวมทั้งการฝึก
ทักษะ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ การตรวจและวินิจฉัย การรักษาและป้องกันโรค การชันสูตรโรคและศึกษาถึงปัญหาที่
นักศึกษาสนใจ ทางด้านอายุรกรรม ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ อีกท้ังเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
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๑. CLO1 อธิบายโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่ส าคัญในสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๒. CLO2 อธิบายการจัดการสุขภาพสุกรระดับฝูงได้อย่างถูกต้อง 
๓. CLO3 ตรวจวินิจฉัยโรคท่ีส าคัญในสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๔. CLO4 เลือกใช้วัคซีนเพ่ือการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๕. CLO5 วางแผนการรักษา ควบคุม และป้องกันโรคสุกรที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) โรคทางระบบที่ส าคัญ โรคติดเชื้อที่ส าคัญ การจัดการสุขภาพและโปรแกรมวัคซีน การตรวจ การ
วินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรม การจับบังคับสุกรอายุต่าง  ๆ ศัลยกรรม การชันสูตร กรณีศึกษา 
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 

(ภาษาอังกฤษ) Systemic and infectious diseases, prevention, health control, and vaccination pro-
grams, diagnostic procedures and treatment, medication programs, restraint and handling, surgery, nec-
ropsy, case study, ethics and veterinary jurisprudence 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐  ๔๕ ๗๕ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
นักศึกษานัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทางอีเมล ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

๑. CLO1 อธิบายโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่ส าคัญในสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๒. CLO2 อธิบายการจัดการสุขภาพสุกรระดับฝูงได้อย่างถูกต้อง 
๓. CLO3 ตรวจวินิจฉัยโรคท่ีส าคัญในสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๔. CLO4 เลือกใช้วัคซีนเพ่ือการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้อง 
๕. CLO5 วางแผนการรักษา ควบคุม และป้องกันโรคสุกรที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา 
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

CLO1 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน 

CLO2 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน 

CLO3 
บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ/สาธิต/

ฝึกปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน/สอบ

ปฏิบัติ/สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

CLO4 
บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ/สาธิต/

ฝึกปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน/สอบ

ปฏิบัติ/สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

CLO5 
บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ/สาธิต/

ฝึกปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/
ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบข้อเขียน/สอบ

ปฏิบัติ/สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน กิจกรรมใน

ช้ันเรียน 
ฝึกปฏิบัต ิ

๑ Introduction 
Physical examination 

- individual basis 
- herd level 
- body condition scores 

Porcine Respiratory Disease Complex 1  
- PRRS 
- PCV 
- Enzootic pneumonia 
- Swine influenza, AD 
- PRCV 
- Other diseases: Classical swine 

fever, African swine fever, FMD 

๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต ิ พนิดา 
 
 
 
 
กัมพล 

๒ Porcine Respiratory Disease Complex 2 
- APP 
- AR 
- Streptococcus suis 
- Glässer disease 
- Pasteurella multocida 

๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต ิ ดุสิต 

๓ Gastrointestinal diseases 1 
- Gut health in pigs Corona viral 

infection 
- PED 
- TGE 
- Rotaviral enteritis 

๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต ิ พนิดา 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
๔ Gastrointestinal diseases 2 

- Colibacillosis 
- Salmonellosis 
- Ileitis 
- Swine dysentery 
- Clostridial infection 
- Gastric ulceration 

๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต ิ สิริพร 

๕ Gastrointestinal diseases 3 
- Coccidiosis and other 

protozoan diseases 
- External parasites 
- Skin diseases e.g. Ring worm, 

Erysipelas, Greasy pig 

๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต ิ
 

สิริพร 

๖ Therapeutic considerations: 
- prescription  
- extra-label  
- drug use  
- feed additives 
- prebiotics 
- probiotics 
- antimicrobial resistance (AMR) 

Post-mortem examination: 
- relationship between lesions 

and diseases 
- sample collection and prepa-

ration 

๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
การใช้กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
การใช้กรณีศึกษา 
 

ดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 
พนิดา 

๗ Diagnostic methods for swine diseases 
- Serological monitoring and 

interpretation 
- Other diagnostic methods for 

swine diseases 

๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
การใช้กรณีศึกษา 

ระพ ี
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    ๗  
 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
๘ Field practice in pig farm 1 ๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ

อาจารย์ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง/สอดแทรก
แนวคิดด้านคณุธรรม
ระหว่างฝึกงาน 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 

๙ Field practice in pig farm 2 ๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
อาจารย์ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง/สอดแทรก
แนวคิดด้านคณุธรรม
ระหว่างฝึกงาน 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 

๑๐ Field practice in pig farm 3 ๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
อาจารย์ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง/สอดแทรก
แนวคิดด้านคณุธรรม
ระหว่างฝึกงาน 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 

๑๑ Field practice in pig farm 4 ๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
อาจารย์ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง/สอดแทรก
แนวคิดด้านคณุธรรม
ระหว่างฝึกงาน 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 

๑๒ Field practice in pig farm 5 ๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
อาจารย์ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง/สอดแทรก
แนวคิดด้านคณุธรรม
ระหว่างฝึกงาน 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 

๑๓ Field practice in pig farm 6 ๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ
อาจารย์ประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง/สอดแทรก
แนวคิดด้านคณุธรรม
ระหว่างฝึกงาน 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 
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    ๘  
 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
๑๔ Swine disease diagnostic practice: 

ELISAs, PCR 
๒ ๓ บรรยาย/การฝึกปฏิบัต/ิ

กิจกรรมกลุ่มย่อย/การ
เรียนจากประสบการณ์
ตรง 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 

๑๕ Case study presentation 
 

๒ ๓ บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม
ย่อย/การน าเสนอ/การ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก/
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

กัมพล/ดุสิต/
พนิดา/สริิพร 

 รวม ๓๐ ๔๕   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

     ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสังเกต
พฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน (feedback) 
เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน 
 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
ทีส่ าคัญในสุกรได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๑๕ 
๒๕ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงาน 

ตรงเวลา/ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ 
๑๐ 

CLO2 อธิบายการจัดการสุขภาพสุกร
ระดับฝูงได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๑๐ ๑๕ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรง
เวลา/ผลงานกลุ่ม/น าเสนอ 

๕ 
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    ๙  
 

 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO3 ตรวจวินิจฉัยโรคที่ส าคัญในสุกร
ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๑๐ ๒๕ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรง
เวลาผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบ
ปฏิบัติ/สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

๑๕ 

CLO4 เลือกใช้วัคซีนเพ่ือการป้องกัน
โรคในฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๕ ๑๐ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรง
เวลาผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบ
ข้อเขียน/สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

๕ 

CLO5 วางแผนการรักษา ควบคุม และ
ป้องกันโรคสุกรที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรง
เวลาผลงานกลุ่ม/น าเสนอ/สอบ
ปฏิบัติ/สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

๑๐ 
๑๕ 

๒๕ 

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
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   ๑๐  
 

 

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) กิจจา อุไรรงค์ 2535. แนวทางการวินิจฉัย รักษา และควบคุมโรคสุกร. โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซต กรุงเทพฯ. 
348 หน้า 
๒) กิจจา อุไรรงค์ วรวิทย์ วัชชวัลคุ ธีระพล ศิรินฤมิตร พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ สุวิชา เกษมสุวรรณ ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์
โรจน์ อลงกต บุญสูงเนิน นันทพงษ์ พิบูลย์ 2544. โรคทางเดินหายใจซับซ้อนในสุกร (Porcine Respiratory Dis-
ease Complex, PRDC). โรงพิมพ์ ดาต้า เปเปอร์ แอนด์ พริ้น กรุงเทพฯ. 131 หน้า 
๓) เดชฤทธิ์ นิลอุบล แบรด แธคเกอร์ 2545. การน าสุกรสาวที่ปลอดโรค พี อาร์ อาร์ เอส เข้าฝูงที่เป็นโรค พี อาร์ 
อาร์ เอส. เวชชสารสัตวแพทย์ 32, ฉบับพิเศษ, 107-112. 
๔) ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 2543. ปัญหาการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีสในฟาร์มพ่อแม่
พันธุ์สุกร: การชันสูตร การรักษาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ. เวชชสารสัตวแพทย์ 30, 25-32. 
๕) บุญมี สัญญสุจจารี มงคล เตชะก าพุ 2545. โรค Porcine Intestinal Adenomatosis (PIA) Complex และ 
Porcine Proliferative Enteropathy (PPE) ในสุกร. เวชชสารสัตวแพทย์ 32, ฉบับพิเศษ, 113-124. 
๖) ณุวีร์ ประภัสรกุล 2545. โรคบิดมูกเลือด: แนวทางการวินิจฉัยแยกแยะจากเชื้อ. เวชชสารสัตวแพทย์ 32, ฉบับ
พิเศษ, 149-162. 
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   ๑๑  
 

 

๗) รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์เวช 2544. บทบาทของไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ
ของสุกร. เวชชสารสัตวแพทย์ 31, 13-20. 
๘) สุพล เลื่องยศลือชากุล 2534. โรคของสุกร เล่ม 1: โรคและความผิดปกติของสุกร. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
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๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) เอกสารประกอบการสอนวิชา เวชศาสตร์สุกร ๑ 

 

๓. ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
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 
 



 

 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต      ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชัน้สูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สุกร ๒                                  คณะ/วิทยาลัย คณะสัตแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๕๕๗     ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๓  
 

 

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 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สุกร ๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๗ R P P P - P P P 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๗ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1อธิบายโรคติดเชื้อและไม่ติด
เชื้อที่ส าคัญในสุกรได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑, 
๑.๒ 

 

     ๗.๑, 
๗.๓ 

๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 

CLO2อธิบายการจัดการสุขภาพ
สุกรระดับฝูงได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑, 
๑.๒ 

 

 ๓.๑ ๔.๑  ๖.๑, 
๖.๒ 

๗.๑, 
๗.๓ 

๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 

CLO3ตรวจวินิจฉัยโรคที่ส าคัญใน
สุกรได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑, 
๑.๒ 

 

๒.๑, 
๒.๒, 
๒.๓, 
๒.๔, 
๒.๕ 

๓.๑    ๗.๑, 
๗.๒, 
๗.๓ 

๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 

CLO4เลือกใช้วัคซีนเพ่ือการป้องกัน
โรคในฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้อง 

๑.๑, 
๑.๒ 

 
 

 ๓.๒   ๖.๒ ๗.๑, 
๗.๒, 
๗.๓ 

๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 

CLO5วางแผนการรักษา ควบคุม 
และป้องกันโรคสุกรที่ส าคัญได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๑, 
๑.๒ 

 

๒.๒ ๓.๑, 
๓.๒ 

๔.๑  ๖.๑, 
๖.๒ 

๗.๑, 
๗.๒, 
๗.๓ 

๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 
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ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพ
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจ
ร่างกาย ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 

 ๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ท าหัตถการข้ันพ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
ไดอ้ย่างถูกต้อง 
๒.๓ ท าหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์
ได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
๒.๔ เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้อง 
๒.๕ ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์ในกลุ่มสัตว์
เพ่ือการบริโภคให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ของสากล 

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม 
เพ่ือใช้วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงสุด 
๓.๒ วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์ม
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อคน
และสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
ตามมาตรฐานทางสุขอนามัยที่เก่ียวข้องในระดับชาติและนานาชาติ
ได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบเพ่ือพัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับ
ใช้ในงานสัตวแพทย์ได้ 
๖.๒ ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิก
และภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่
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PLOs SubPLOs 
ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของสัตว์ และ
ชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๑ ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหา
ทางสุขภาพสัตว์ 
๗.๒ ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบสง่ต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
๗.๓ ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิ
ภาพสัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม 
จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็น
สัตวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับการเป็นสัตวแพทย์ 
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
๘.๓ อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
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ตารางเรียนรายวิชา เวชศาสตร์สุกร 2 รหัสวิชา สพวค 557 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องบรรยาย 1305 อาคารเรียนและปฏิบัติการฯ ชั้น 3 
 

ล าดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1. 10 ส.ค. 64 10.40 – 12.30 Introduction / Physical examination: individ-
ual basis, herd level, body condition scores 

PC 

  13.30 – 16.30 Gastrointestinal diseases (1) 
Gut health in pigs, Corona viral infection, 
PED, TGE, rotaviral enteritis 

PC 

2. 17 ส.ค. 64 10.40 – 12.30 Porcine Respiratory Disease Complex (2) 
APP, AR, Streptococcus suis, Glässer disease, 
Pasteurella multocida 
Other diseases: Classical Swine Fever, African 
swine fever 

DL 

  13.30 – 16.30 Porcine Respiratory Disease Complex (1) 
PRRS, PCV-2, Enzootic pneumonia, Swine 
influenza, AD, PRCV 
Other diseases: Foot and Mouth Disease 

KK 

3. 24 ส.ค. 64 10.40 – 12.30 Gastrointestinal diseases (2) 
Colibacillosis, Salmonellosis, Ileitis, swine 
dysentery, clostridial infection, gastric ulcera-
tion 

ST 

  13.30 – 16.30 Gastrointestinal diseases (3) 
Coccidiosis and other protozoan disease In-
ternal and external parasites 
Skin diseases e.g. ring worm, erysipelas, 
greasy pig 

ST 
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4. 31 ส.ค. 64 10.40 – 12.30 Therapeutic considerations: prescription, ex-
tra-label drug use, feed additives, prebiotics, 
probiotics, antimicrobial resistance (AMR) 

DL 

  13.30 – 16.30 Post-mortem examination: (Relationship be-
tween lesions and diseases), sample collec-
tion and preparation 

ST 

5. 7 ก.ย. 64 10.40 – 16.30 Serological monitoring and interpretation, 
other diagnostic methods for swine diseases 

RP 

6. 14 ก.ย. 64 10.40 – 16.30 Avian Medicine  
7. 21 ก.ย. 64 10.40 – 16.30 Avian Medicine  

สอบกลางภาค (27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2564) 

8. 5 ต.ค. 64 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #1 KK/DL/PC/ST/PP 
9. 12 ต.ค. 64 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #2 KK/DL/PC/ST/PP 

10. 19 ต.ค. 64 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #3 KK/DL/PC/ST/PP 

11. 26 ต.ค. 64 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #4 KK/DL/PC/ST/PP 
12. 2 พ.ย. 64 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #5 KK/DL/PC/ST/PP 

13. 9 พ.ย. 64 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #6 KK/DL/PC/ST/PP 
14. 16 พ.ย. 64 10.40 – 16.30 Presentation group #1, #2, and #3 KK/DL/PC/ST 

15 23 พ.ย. 64 10.40 – 16.30 Presentation group #4, #5, and #6 KK/DL/PC/ST 

สอบปลายภาค (7 – 21 ธ.ค. 2564) 
 

รศ.ดร.น.สพ.กัมพล  แก้วเกษ (KK)  รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา  ชนาภิวตัน์ (PC) 
ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค์ (DL) อ.สพ.ญ.สิริพร  ตัณฑเวส (ST) 
น.สพ.ระพี  ปัญญาทอง (RP)  ดร.ภิรมย์  พรมพิราม (PP) 
 


