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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส  ๒๑๐ การผลิตปศุสัตว์ 
ภาษาอังกฤษ VSPA   210 Livestock Production 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๔ (๓-๓-๗)         
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๗ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
 ๑. อ. พรรณพงา แสงสุริยะ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๙๘๕-๑๑๑  E-mail : panpanga.san@mahidol.edu 

๒. อ.ดร. สุรศักด์ิ จิตตะโคตร์ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๘๘-๙๓๕๒  E-mail : surasak.jit@mahidol.edu 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
  ๑.รศ.น.สพ.ดร. จิตรกมล ธนศักด์ิ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๔๓-๔๒๘๕   E-mail : jitkamol.tha@mahidol.edu 
  ๒. ผศ.น.สพ. เชาวลิต นาคทอง ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๗๕๐๐๐๕๕    E-mail : chowalit.nak@mahidol.edu 
  ๓. อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์ ข าพิมพ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๒๘-๔๑๒๘   E-mail :  pacharaporn.ana@mahidol.edu 
  ๔. อ.ดร. สุรศักด์ิ จิตตะโคตร์ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๘๘-๙๓๕๒   E-mail : surasak.jit@mahidol.ac.th 

๕ อ. พรรณพงา แสงสุริยะ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๙๘๕-๑๑๑    E-mail : panpanga.san@mahidol.edu 
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    ๒  
 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /  ช้ันปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

- 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

-     
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที ่๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษา อธิบายหลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร และสัตว์ปีก พันธ์ุสัตว์ การคัด
พันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุ การจัดการรูปแบบการเล้ียง การจัดการโรงเรือน การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ การควบคุมบังคับ
สัตว์ อาหารและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพและป้องกันโรค การสุขาภิบาลในฟาร์ม ในเชิงธุรกิจการเล้ียงสัตว์ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบการผลิต ความรู้พื้นฐานในการเรียนทางด้านปศุสัตว์คลินิก  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
นักศึกษาสามารถ  

๑. บอกถึงแนวโน้มการเล้ียงสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ของประเทศไทย  และแนวโน้มทางธุรกิจสัตว์
เศรษฐกิจของโลกได้อย่างถูกต้อง 

๒. บอกถึงการเล้ียงสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อส่งตลาดที่ต่างๆกัน  ตลอดจนระยะเวลาการเล้ียงได้อย่างถูกต้อง 
๓. อธิบายถึงลักษณะประจ าพันธ์ุของแต่ละพันธ์ุ   ข้อดีและข้อด้อยเพื่อจะได้มีข้อมูลในการเลือกพันธ์ุสัตว์ที่จะ

เล้ียงให้เหมาะสมกับการเล้ียงรวมทั้งสภาวะแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง 
๔. บอกถึงโภชนาการที่เหมาะสมของสัตว์ที่ควรได้รับในแต่ละช่วงอายุ   และการให้อาหารแก่สัตว์ในการเล้ียงแต่

ละรูปแบบ สามารถบอกสูตรอาหารส าหรับปศุสัตว์ได้ได้อย่างถูกต้อง 
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    ๓  
 

 

๕. บอกถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และการให้วัคซีนในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สัตว์มีความสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
๖. บอกถึงการน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพ

ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  อธิบายหลักการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ และการจัดการ 
๒.  CLO2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
หลักการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง สุกร และสัตว์ปีก พันธ์ุสัตว์ การคัดพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุ การจัดการรูปแบบการ

เล้ียง การจัดการโรงเรือน การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ การควบคุมบังคับสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพ
และป้องกันโรค การสุขาภิบาลในฟาร์ม ในเชิงธุรกิจการเล้ียงสัตว์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบการผลิต 
ความรู้พื้นฐานในการเรียนทางด้านปศุสัตว์คลินิก  

  Principles of livestock ruminants, swine and poultry production, animal breeding, breed-
ing selection, breeding improvement, rearing management, housing management, animal label-
ing, 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. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕ ๔๕ ๑๐๕ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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    ๔  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  อธิบายหลักการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว ์และการจัดการได้  
๒.  CLO2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 อธิบายหลักการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ และการจัดการได้ สอบข้อเขียน/รายงาน 
 CLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้อง สอบข้อเขียน/รายงาน 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จ านวน ชม. 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

กิจกรรม  
ในช้ันเรียน ฝึก

ปฏิบัต ิ

๑. บทน า 

 ความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว ์

 ประวัติการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 

 ประโยชน์และความส าคญัด้านเศรษฐกิจของการ
ผลิตสัตว์ของประเทศไทย 

โภชนศาสตรส์ัตว์เบื้องต้น 

 ลักษณะเปรียบเทียบทางเดินอาหารของสัตว์กับ
การใช้ประโยชน์อาหาร 

 ประเภทและแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ
ไทย 

 ชนิดของสารอาหารและการประเมินสารอาหาร

๓ 

๓ 

บรรยาย/ศ ึกษาด ูงาน คณาจารย์  
 
อ.ดร.สรุศักดิ์ 
จิตตะโคตร ์
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    ๕  
 

 

เบื้องต้น 

 อาหารข้น          

 อาหารหยาบ 

 สารเติมแต่งอาหารสัตว ์

 หลักการประกอบสตูรอาหารสัตว์เบื้องต้น 

๒. พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์เบือ้งต้น 

 พันธุ์โคนม โคเนื้อ ท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย 

 พันธุ์กระบือ แพะ แกะ ท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
แนวทางการปรับปรุงพันธุ์สตัว์เคี้ยวเอื้องเบื้องต้น 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.พรรณพงา 
แสงสุริยะ 

 

๓. การผลิตโคนม 

 ระบบโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงและหลักการบังคับสัตว์ 

 การเลีย้งดูและการจดัการลูกโคนมหลังคลอด
จนกระทั่งหย่านม 

 การเลีย้งและการจัดการโคนมรุ่น 

 การเลีย้งและการจัดการโคนมพ่อพันธุ์ 

 การเลีย้งและการจัดการโครีดนมถึงโคนมแห้ง 
โรคและการควบคุมป้องกันโรคภายในฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน รศ.น.สพ.ดร.
จิตรกมล ธน

ศักดิ์ 
 

๔. อาหารและหลักการให้อาหารโคนม 

 หลักการความต้องการโภชนะของโคนม 

 อาหารและหลักการให้อาหารลูกโค 

 อาหารและหลักการให้อาหารโครุน่ 

 อาหารและหลักการให้อาหารโครดีนม 

 อาหารและหลักการให้อาหารโคนมแห้ง 

 การประกอบสูตรอาหารโคนมโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.ดร.สรุศักดิ์ 
จิตตะโคตร ์

 

๕. การผลิตโคเนื้อ 

 ระบบท่ีใช้เลี้ยงและหลักการบังคับสัตว ์

 การเลีย้งดูและการจดัการลูกโคเนือ้หลังคลอด
จนกระทั่งหย่านม 

 การเลีย้งและการจัดการโคเนื้อรุ่น-ขุน 

 การเลีย้งและการจัดการโคเนื้อพ่อพันธุ์ 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.น.สพ.เชาว
ลิต นาคทอง 
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    ๖  
 

 

 การเลีย้งและการจัดการโคเนื้อแมพ่ันธุ์ 

 โรคและการควบคุมป้องกันโรคภายในฟาร์ม 
๖. การผลิตแพะ แกะ และกระบือ 

 ระบบท่ีใช้เลี้ยง 

 หลักการและการจัดการการเลี้ยง แพะ แกะ และ
กระบือที่จะน ามาผลิตเป็นเนื้อขุน ผลิตนม หรือ 
ขน  

 โรคและการควบคุมป้องกันโรคภายในฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน รศ.น.สพ.ดร.
จิตรกมล ธน
ศักดิ์ 
 

๗. อาหารและหลักการให้อาหาร โคเนื้อ แพะ แกะ และ
กระบือ 

 หลักการความต้องการโภชนะของ โคเนื้อแพะ 
แกะ และกระบือ 

 อาหารและหลักการให้อาหารโคเนื้ออาหารและ
หลักการให้อาหารแพะ 

 อาหารและหลักการให้อาหารแกะ 

 อาหารและหลักการให้อาหารกระบือ 

 การประกอบสูตรอาหาร โคเนื้อ แพะ แกะ และ
กระบือโดยใช้คอมพิวเตอร ์

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.ดร.สรุศักดิ์ 
จิตตะโคตร ์

 

๘. พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์เบือ้งต้น 

 พันธุ์สุกร ท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย 

 การปรับปรุงพันธุ์สุกร 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.พรรณพงา 
แสงสุริยะ 

 

๙. การผลิตและการจัดการสุกร (๑) 

 โรงเรือนและลักษณะคอกเลี้ยง 

 การเลีย้งและการจัดการลูกสุกรหลังคลอด
จนกระทั่งหย่านม 

 การเลีย้งและการจัดการสุกรขุน 

 การเลีย้งและการจัดการสุกรสาว-แม่พันธ์ุและการ
จัดการดา้นระบบสืบพันธ์ุ 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.พรรณพงา 
แสงสุริยะ 

 

๑๐. การผลิตการจัดการสุกร (๒) 

 การเลีย้งและการจัดการสุกรพ่อแม่พันธ์ุ 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.พรรณพงา 
แสงสุริยะ 
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    ๗  
 

 

 การเลีย้งและการจัดการสุกรอุ้มทอ้งและหลัง
คลอด 

โรคและการป้องกันควบคมุโรคภายในฟาร์ม 

๑๑. อาหารและหลักการให้อาหารสุกร 

 หลักการความต้องการโภชนะของสุกร 

 อาหารและหลักการให้อาหารลูกสกุรหลังคลอด
จนกระทั่งหย่านม 

 อาหารและหลักการให้อาหารสุกรขุน 

 อาหารและหลักการให้อาหารสุกรสาว 

 อาหารและหลักการให้อาหารแม่พนัธุ์สุกร 

 อาหารและหลักการให้อาหารพ่อพันธุ์สุกร 

 การประกอบสูตรอาหารสุกรโดยใช้คอมพิวเตอร ์

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.ดร.สรุศักดิ์ 
จิตตะโคตร ์

 

๑๒. พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์เบือ้งต้น 

 พันธุ์สัตว์ปีก 

 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.พรรณพงา 
แสงสุริยะ 

 

๑๓. การผลิตสัตว์ปีก (๑) 

 ระบบการเลีย้งและโรงเรือน 

 การจัดการและการเลี้ยงลูกไก่เนื้อไก่ไข ่

 การจัดการและการเลี้ยงไกเ่นื้อไกไ่ข่ 

 การจัดการและการเลี้ยงไกเ่นื้อไกไ่ข่ 
ที่ให้ผลผลิต 

 การป้องกันและควบคมุโรคภายในฟาร์ม 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.สพ.ญ.พัชราภรณ์  
ข าพิมพ ์
 

๑๔. การผลิตสัตว์ปีก (๒) 

 ระบบการเลีย้งและโรงเรือน 

 การจัดการและการเลี้ยงลูกเป็ดเนือ้และเปด็ไข ่

 การจัดการและการเลี้ยงเปด็เนื้อและเปด็ไข่ท่ีให้
ผลผลติ 

 การจัดการและการเลี้ยงเปด็เนื้อและเปด็ไข่พ่อแม่
พันธุ ์

 การจัดการโรงฟัก 

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน สพ.ญ. ระ
พีวรรณ ธรรม

ไพศาล 
 



 

 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตรี  ป.บัณฑิต   โท   ป.บณัฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา การผลิตปศุสัตว์                                                                         คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๒๑๐                                                                                ภาควิชา ปรีคลีนิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
 
 

    ๘  
 

 

 โรคและการป้องกันควบคมุโรคภายในฟาร์ม 

๑๕. อาหารและหลักการให้อาหารสัตวป์ีก 

 หลักการความต้องการโภชนะของสัตว์ปีก 

 อาหารและหลักการให้อาหารไก่เนื้อ 

 อาหารและหลักการให้อาหารไกไ่ข่ 

 อาหารและหลักการให้อาหารเป็ดเนื้อ 

 อาหารและหลักการให้อาหารเป็ดไข่ 

 การประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีกโดยใช้คอมพิวเตอร ์

๓ ๓ บรรยาย/ศ ึกษาดูงาน อ.ดร.สรุศักดิ์                 
จิตตะโคตร ์
 

  รวม ๔๕ ๔๕   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
ส้ินสุดการเรียนการสอน 
 

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

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการ
ประเมินผล   
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายหลักการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ และการจัดการ
ได้ 

สอบข้อเขียน: 
MCQ ๖๐ 

๗๐ 
รายงานรายบุคคล ๕ 

CLO2ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้อง สอบข้อเขียน: MCQ ๕ ๓๐ 
รายงานรายบุคคล ๒๕ 

รวม   ๑๐๐ 
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    ๙  
 

 

 (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

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมน้ัน    

นักศึกษาผู้น้ันจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉล่ียมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉล่ียระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉล่ียของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้น้ันจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้น้ันจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้น้ันเป็น

สัญลักษณ์   

 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถช้ีแจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบ

ข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑. Acker, D. and Cunningham, M., 1998. Animal science and industry, fifth edition. Prentice-
Hall, Inc, New Jersey. 704 pp. 
๒. Cheeke, P.R., 2005. Applied Animal Nutrition, Feed and Feeding, Third edition. Prentice-
Hall, Inc, New Jersey. 676 pp. 
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๓. National Research Council, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, Seventh Revised 
Edition. National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 
๔. National Research Council, 2000. Nutrient Requirements of Beef Cattle,Seventh Revised 
Edition. National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 
๕.National Research Council, 1994. Nutrient Requirements of Poultry, Ninth Revised Edition. 
National Academy of Science/National Research 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (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.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชาน้ี  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปน้ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 
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   ๑๑  
 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปน้ี 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

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

เพื่อก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ช่ือรายวิชาการผลิตปศุสัตว์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพปส ๒๑๐         
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   ๑๒  
 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๒๑๐ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายหลักการผลิตสัตว์ 
อาหารสัตว์ พันธ์ุสัตว์ และการ
จัดการได้ 

๑.๑   ๔.๒     

CLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบการผลิตปศุสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

     ๖.๑   

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์   

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง  

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและส่ิงแวดล้อม  

๔.๒ วิเคราะห์ความเส่ียงจากส่ิงอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคและการ
ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาตนเอง  

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและน่าเช่ือถือเพื่อน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
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   ๑๓  
 

 

 
ตารางเรียนรายวิชา การผลิตปศุสัตว์ รหัสวิชา สพปส 210 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องบรรยาย 1303 อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์    

 

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 

1. 14/8/63 -บทน า และ โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น อ.ดร.สุรศักด์ิ จิตตะโคตร์ 

2 21/8/63 -พันธ์ุสัตว์ และการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์เคี้ยวเอ้ือง
เบื้องต้น 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

3 28/8/63 -การผลิตโคนม  รศ.น.สพ.ดร.จิตรกมล ธนศักด์ิ 
4 4/9/63 -อาหารและหลักการให้อาหารโคนม อ.ดร.สุรศักด์ิ จิตตะโคตร์ 

5 11/9/63 -การผลิตโคเน้ือ อ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง 

6 18/9/63 -การผลิตแพะ แกะ และกระบือ รศ.น.สพ.ดร.จิตรกมล ธนศักด์ิ 
7 25/9/63 -อาหารและหลักการให้อาหาร  โคเน้ือ แพะ แกะ 

และกระบือ 
อ.ดร.สุรศักด์ิ จิตตะโคตร์ 

8 9/10/63 -พันธ์ุสัตว์ และการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์สุกร
เบื้องต้น 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 
 

9 16/10/63 -การผลิตและการจัดการสุกร (๑) อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

10 30/10/63 -การผลิตและการจัดการสุกร (๒) อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 

11. 6/11/63 -อาหารและหลักการให้อาหารสุกร อ.ดร.สุรศักด์ิ จิตตะโคตร์ 
12. 13/11/63 -พันธ์ุสัตว์ และการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ปีกเบื้องต้น คณาจารย์สัตวปีก 

อ. พรรณพงา แสงสุริยะ 
13 20/11/63 -การผลิตสัตว์ปีก (๑) คณาจารย์สัตวปีก 

14 27/11/63 -การผลิตสัตว์ปีก (๒) คณาจารย์สัตวปีก 

15. 4/12/63 -อาหารและหลักการให้อาหารสัตว์ปีก อ.ดร.สุรศักด์ิ จิตตะโคตร์ 
16. 18/12/63 น าเสนอโปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลฟาร์ม คณาจารย์สัตวปีก 


