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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๔๔๔  วิทยาการสืบพันธุ์ ๑ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 444   Theriogenology I 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๔ (๓-๓-๗)  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)       
      
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   รศ.ดร.นสพ. บรรลือ กรมาทิตย์สุข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการ
สาธารณสุข โทร ๐๒๔๔๑๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๓๗ e-mail bun-
lue.kor@mahidol.edu   

    รศ.ดร.สพญ. สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการ
สาธารณสุข โทร ๐๒๔๔๑๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๓๑ e-mail sudsai-
jai.kor@mahidol.edu   

 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         ๑. รศ.ดร.นสพ. บรรลือ กรมาทิตย์สุข  

๒. รศ.ดร.สพญ. สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข  
๓. รศ.ดร.นสพ. กัมพล แก้วเกษ  
๕. รศ.ดร.สพญ. สุกัญญา มณีอินทร์  
๖. อ.ดร.นสพ. กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่  
๗. รศ.ดร.สพญ. พนิดา ชนาภวิัตน์ 
๘. ผศ.ดร.สพญ. นวรัตน์ ประไพวรรณ  
๙. นสพ. ณัฐวุฒิ นชุประยูร 
๑๐. ผศ.ดร.นสพ. ธีรวัฒน ์ธาราศานิต (อาจารย์พิเศษ) 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๒๒๒ 
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    ๒  
 

 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี      

     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 

๑.๑  อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย การประเมินความสมบูรณ์
พันธุ์ของสัตว์เพศผู้และเพศเมีย วงรอบการเป็นสัดและการตรวจการเป็นสัด การตรวจการตั้งท้องในปศุสัตว์ 
(โค และสุกร) และสัตว์เลี้ยง (ม้า สุนัข และแมว) 

๑.๒ เก็บและประเมินคุณภาพน้ าเชื้อในปศุสัตว์ (สุกร) และสัตว์เลี้ยง (สุนัข) 
๑.๓  อธิบายการผสมเทียมในปศุสัตว์ (โค และสุกร) 
๑.๔  ลว้งตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ผ่านทางทวารหนัก (ในโคและม้าเพศเมีย) 
๑.๕ ตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง (ในโคและม้าเพศเมีย) 
๑.๖ ตรวจการตั้งท้องในปศุสัตว์ (โค และสุกร) และสัตว์เลี้ยง (ม้า สุนัข และแมว) 
๑.๗ แช่แข็งน้ าเชื้อในปศุสัตว์ (โค หรือแพะเป็นโมเดล) 
๑.๘  อธิบายเทคโนโลยีการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์อ่ืน ๆ เช่น การเหนี่ยวน า

การตกไข่หลายใบ การปฏิสนธินอกร่างกาย การย้ายฝากตัวอ่อน การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ การโคลนนิ่ง และส
เต็มส์เซลล์ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ด้านโครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย 
การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เพศผู้ วงรอบการเป็นสัดและการตรวจการเป็นสัด การล้วงตรวจอวัยวะ
สืบพันธุ์ผ่านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการตั้งท้อง 
เทคโนโลยีการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาสืบพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ในการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์ของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงในระดับที่สูงขึ้น 

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

๑. CLO1 อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์
ของสัตว์เพศผู้และเพศเมีย วงรอบการเป็นสัดและการตรวจการเป็นสัด การตรวจการตั้งท้องในปศุสัตว์ (โค และ
สุกร) และสัตว์เลี้ยง (ม้า สุนัข และแมว) 
๒. CLO2 ล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ผ่านทางทวารหนัก และตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายในด้วยเครื่องเสียงความถ่ีสูง 
(ในโคและม้าเพศเมีย) และตรวจการตั้งท้องในปศุสัตว์ (โค และสุกร) และสัตว์เลี้ยง (ม้า สุนัข และแมว) 
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    ๓  
 

 

๓. CLO3 อธิบายการเก็บและประเมินคุณภาพน้ าเชื้อในปศุสัตว์ (สุกร) และสัตว์เลี้ยง (สุนัข) การแช่แข็งน้ าเชื้อ
ในปศุสัตว์ (โค หรือแพะเป็นโมเดล) และการผสมเทียมในปศุสัตว์ (โค และสุกร) และอธิบายเทคโนโลยีการผสม
เทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์อ่ืน ๆ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) โครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์ การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ วงรอบการเป็นสัดและการ
ตรวจการเป็นสัด การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ผ่านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่
สูง การตรวจวินิจฉัยการตั้งท้อง และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง คุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
(ภาษาอังกฤษ) โครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์ การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ วงรอบการเป็นสัด
และการตรวจการเป็นสัด การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ผ่านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายในด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการตั้งท้อง และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง  
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
Body structure and function of reproductive system, breeding soundness examination, estrous 
cycle and heat detection, rectal palpation, ultrasonography of reproductive organs, pregnancy 
diagnosis, reproductive biotechnology in livestock and companion animals, ethics and veteri-
nary jurisprudence 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓)  

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๑๐๕ 
(๑๕ x ๗) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนในวันพุธ หรือในวันที่นัดหมาย จ านวน > ๑ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแอปพลิเคชันสื่อสารออนไลน์ 
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    ๔  
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียในสุนัขและแมว สุกร ม้า และโคได้ 
๒. CLO2 ตรวจระบบสืบพันธุ์เพศเมีย เพศผู้ และการตั้งท้องในสุนัขและแมว สุกร ม้า และโคได้ 
๓. CLO3 อธิบายเทคโนโลยีการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์อ่ืน ๆ ได้ 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
บรรยาย (แบบปฏิสัมพันธ์: ให้ตอบค าถามสั้น ๆ หรือ
ระดมความคิด หรือ Buzz group) 

การสอบข้อเขียน 

 CLO2 
สาธิต/ดูงาน/ทัศนศึกษา และให้ฝึกปฏิบัติ (ฝึกทักษะ/
หัตถการ/ปฏิบัติการ) 

การสอบภาคปฏิบัติ และการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

 CLO3 
บรรยาย (แบบปฏิสัมพันธ์: ให้ตอบค าถามสั้น ๆ หรือ
ระดมความคิด หรือ Buzz group) 

การสอบข้อเขียน 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ บทน า/ การประเมินความ
สมบูรณ์พันธุ์พ่อโค  
 

๓ ๓ • บรรยายบทน า 
• ทดสอบก่อนเข้าเรียน 
• บรรยายการประเมินความสมบูรณ์
พันธุ์พ่อโค ความส าคัญ ขั้นตอนและ
วิธีการประเมิน และสรุปผล 
• ทัศนศึกษาสถานีทดสอบและการ
ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคนม และ
สาธิตการรีดเก็บน้ าเชื้อ และการ
ประเมินคุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งในพ่อ
พันธุ์โคนม 

รศ.ดร.นสพ.
บรรลือ  
กรมาทิตยส์ุข 
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    ๕  
 

 

๒ โครงสร้างและการท างานของ
ระบบสบืพันธุ์ วงรอบการเป็นสดั 
และการตรวจการเป็นสัดในโค
เพศเมีย 

๓ ๓ • ทดสอบก่อนเข้าเรียน 
• บรรยายถึงโครงสร้างของระบบ
สืบพันธุ์วงรอบการเป็นสัด การเกิด
คลื่นฟอลลเิคิล การควบคุมการท างาน 
การแสดงอาการเป็นสัดและเทคนิค
การตรวจการเป็นสัด 
• ปฏิบัติการการจ าแนกโครงสร้างของ
ตัวอย่างอวัยวะสืบพันธุ์โคเพศเมยีจาก
โรงฆ่าสัตว ์

รศ.ดร.สพญ.
สุดสายใจ  
กรมาทิตยส์ุข 

๓ การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุผ์่าน
ทางทวารหนักและการใช้คลื่น
เสียงความถีสู่งทางคลินิกในโค
เพศเมีย 

๓ ๓ • บรรยายถึงความส าคญัและเทคนิค
การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุผ์่านทาง
ทวารหนัก  
• บรรยายถึงการใช้คลื่นเสียงความถี่
สูงทางคลินิก เทคนิคการตรวจ การ
อ่านผลและแปลผลทางคลินิก การ
น าไปใช้ทางคลินิก 
• ปฏิบัติการล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ 
และการสาธิตการใช้คลื่นเสียงความถี่
สูงทางคลินิกในโคเพศเมีย 

รศ.ดร.สพญ.
สุดสายใจ  
กรมาทิตยส์ุข 
 

๔ การตรวจวินจิฉัยการตั้งท้องในโค
เพศเมีย 

๓ ๓ • ทดสอบก่อนเข้าเรียน 
• บรรยายถึงความส าคัญ เทคนคิการ
ตรวจการตั้งท้อง การจ าแนกเพศลูก 
และการตรวจวินิจฉยัจ าแนก 
• ปฏิบัติการตรวจมดลูกของแม่โคที่ตั้ง
ท้อง โครงสร้างของรก และการ
จ าแนกเพศลูก 
• ฝึกปฏิบัติการล้วงตรวจและการ
สาธิตการใช้คลื่นเสยีงความถี่สูงในการ
ตรวจวินิจฉัยการตั้งท้องในโคเพศเมีย 

รศ.ดร.นสพ.
บรรลือ  
กรมาทิตยส์ุข 

๕ การตรวจและประเมินความ
สมบูรณ์พันธุ์ในพ่อม้าและความ 
ก้าวหน้าทางวิทยาการสืบพันธุ ์

๓ ๓ • บรรยายถึงการตรวจและประเมิน
ความสมบรูณ์พันธุ์ในพ่อม้า 
• บรรยายถึงวิธีการและขั้นตอนในการ
ผสมพันธ์ุม้า พร้อมวีดิทัศน์ 
• บรรยายถึงความก้าวหนา้ทาง
วิทยาการสืบพันธุ์ - การผสมเทียม 
และการย้ายฝากตัวอ่อน 
• สาธิตและปฏบิัติการตรวจและ
ประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ การรดีเก็บ
น้ าเชื้อ และการผสมเทียม 

ผศ.ดร.นสพ.  
ธีรวัฒน์ 
ธาราศานิต 
 

๖ โครงสร้างและการท างานของ
ระบบสบืพันธุ์ และการล้วงตรวจ

๓ ๓ • บรรยายถึงโครงสร้างของระบบ
สืบพันธุ์ วงจรการเป็นสัด และการ

ผศ.ดร.นสพ.  
ธีรวัฒน์ 
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    ๖  
 

 

อวัยวะสืบพันธุ์ในแม่ม้า ตรวจการเป็นสดัของแม่ม้า 
• บรรยายถึงการล้วงตรวจอวยัวะ
สืบพันธุ์ของแม่ม้า และการผสมเทียม 
• ปฏิบัติการล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์
ผ่านทางทวารหนักในแม่ม้า 

ธาราศานิต 
 

๗ การตรวจวินจิฉัยการตั้งท้องและ
การคลอดในแม่ม้า 

๓ ๓ • บรรยายถึงการตรวจวินิจฉยัการตั้ง
ท้อง และการคลอดในแม่ม้า 
• สาธิตและการปฏิบตัิการใช้คลื่นเสียง
ความถี่สูงในการตรวจวินิจฉัยการตั้ง
ท้องในแม่ม้า 

ผศ.ดร.นสพ.  
ธีรวัฒน์ 
ธาราศานิต 
 

๘ สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์พ่อสุกร 
การรีดเก็บและการประเมิน
คุณภาพน้ าเชื้อพ่อสุกร 

๓ ๓ • บรรยายถึงสรรีวิทยาระบบสืบพันธุ์
พ่อสุกร การรีดเก็บและการประเมิน
คุณภาพน้ าเชื้อพ่อสุกร 
• ปฏิบัติการการรีดเก็บและการ
ประเมินคุณภาพน้ าเชื้อพ่อสุกร 

รศ.ดร.นสพ. 
กัมพล แก้ว
เกษ  
ผศ.ดร.สพญ. 
พนิดา ชนาภิ
วัตน์ 

๙ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ การ
ปฏิสนธ ิ การตั้งท้องและการ
ตรวจการตั้งท้อง การคลอดและ
การเหนี่ยวน าการคลอดในแม่
สุกร 

๓ ๓ • บรรยายถึงสรรีวิทยาของระบบ
สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งท้องและ
การตรวจการตั้งท้อง การคลอดและ
การเหนี่ยวน าการคลอดในแม่สุกร  
• ปฏิบัติการตรวจโครงสร้างอวัยวะ
สืบพันธุ์สุกรเพศเมยี 

รศ.ดร.นสพ. 
กัมพล แก้ว
เกษ  
ผศ.ดร.สพญ. 
พนิดา ชนาภิ
วัตน์ 

๑๐ การผสมเทียมสุกร ๓ ๓ • บรรยายถึงการผสมเทียม การเตรียม
น้ าเชือ้ในการผสมเทียม วิธีการผสม
เทียม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพน้ าเชื้อ 
• ฝึกปฏิบัติการผสมเทียมจากตัวอย่าง
อวัยวะสืบพันธุ์จากโรงฆ่าสตัว ์
• ปฏิบัติการผสมเทียมแม่สุกรภายใน
ฟาร์ม 

รศ.ดร.นสพ. 
กัมพล แก้ว
เกษ  
ผศ.ดร.สพญ. 
พนิดา ชนาภิ
วัตน์ 

๑๑ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ และ
การเก็บน้ าเชื้อในสุนัขและแมว
เพศผู ้

๓ ๓ • บรรยายถึงสรรีวิทยาของระบบ
สืบพันธุ์สุนัขและแมวเพศผู ้
• บรรยายถึงเทคนิคการเกบ็น้ าเช้ือใน
สุนัขและแมวเพศผู้ พร้อมดูวีดิทัศน์ 
• ปฏิบัติการเก็บน้ าเชื้อในสุนัขเพศผู ้

รศ.ดร.สพญ. 
สุกัญญา มณี
อินทร์ 
อ.ดร.นสพ. 
กฤษณรงค์ 
วงศ์บ้านดู่  
อ.ดร.สพญ. 
นวรัตน์ 
ประไพวรรณ 

๑๒ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุสุนัข
และแมวเพศเมีย  

๓ ๓ • บรรยายถึงวงจรการเป็นสัดของสุนัข
และแมว การหาวันผสม การตรวจ

รศ.ดร.สพญ. 
สุกัญญา มณี
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    ๗  
 

 

เซลล์เยื่อบุช่องคลอด  
• ปฏิบัติการตรวจเซลล์เยื่อบุช่อง
คลอดสุนัข 

อินทร์ 
อ.ดร.สพญ. 
นวรัตน์ 
ประไพวรรณ 

๑๓ การตรวจการตั้งท้อง การคลอด 
และการดูแลลูกสุนัขและแมว
หลังคลอด 

๓ ๓ • บรรยายถึงการตั้งท้องและการตรวจ
การตั้งท้อง และการคลอดและการ
ดูแลลูกลูกสุนัขและแมวหลังคลอด  
• วีดิทัศน์การคลอด และการดูแลลูก
ลูกสุนัขและแมวหลังคลอด  

รศ.ดร.สพญ. 
สุกัญญา มณี
อินทร์ 
อ.ดร.สพญ. 
นวรัตน์ 
ประไพวรรณ 

๑๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน
วิทยาการสืบพันธุ์ ๑ 

๓ ๓ • บรรยายถึงเทคโนโลยีการผสมเทียม 
อุปกรณ์และการเตรียมอุปกรณ์วิธีการ
และขั้นตอนการผสมเทียม  
• ปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์การผสม
เทียม การสอดปืนผสมเทียม และการ
ผสมเทียมในโคเพศเมยี 

รศ.ดร.นสพ.
บรรลือ  
กรมาทิตยส์ุข 
รศ.ดร.สพญ.
สุดสายใจ  
กรมาทิตยส์ุข 

๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน
วิทยาการสืบพันธุ์ ๒ 

๓ ๓ • บรรยายถึงเทคโนโลยีการปฏสินธิ
นอกร่างกาย การผลติตัวอ่อน การย้าย
ฝากตัวอ่อน การโคลนนิ่ง และสเตม็
เซลล์  
• สาธิตการเตรียมอุปกรณ์ และวิดิ
ทัศน์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปฏสินธิ
นอกร่างกาย และการผลิตตัวอ่อน  

รศ.ดร.นสพ.
บรรลือ  
กรมาทิตยส์ุข 
รศ.ดร.สพญ.
สุดสายใจ  
กรมาทิตยส์ุข 
 

                  รวม ๔๕ ๔๕   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

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



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชัน้สูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา วิทยาการสืบพันธุ ์๑                                                                    คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๔๔๔                                                                                 ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๘  
 

 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบ
สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียในสุนัขและแมว สุกร ม้า 
และโคได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ 
และข้อสอบบรรยาย 

๖๒.๕ ๖๒.๕ 

CLO2 ตรวจระบบสืบพันธุ์เพศเมีย เพศผู้ และการ
ตั้งท้องในสุนัขและแมว สุกร ม้า และโคได้ 

สอบปฏิบัติ  ๒๐ ๒๕ 
สังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

๕ 

CLO3 อธิบายเทคโนโลยีการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์อ่ืน ๆ ได้ 

สอบข้อเขียน: ข้อสอบ
บรรยาย 

๑๒.๕ ๑๒.๕ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับ

สัญลักษณ์ 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
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    ๙  
 

 

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑.๑ พีรศักดิ์ จันทร์ประทีป, บรรลือ กรมาทิตย์สุข และสุดสายใจ กรมาทิตย์สุข. 2550. การจัดการและ 

 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ในโคนม. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ. 256 

 หน้า. 

๑.๒ อรรณพ คุณาวงษ์กฤต. 2545. วิทยาการสืบพันธุ์สุกร. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 กรุงเทพ. 408 หน้า. 

๑.๓ Cronje, R. 1994. The swine AI book: a field and laboratory technician’s guide to 

 artificial insemination in swine. Aitex International PTY Ltd. Victoria. 108 pp. 

๑.๔ Hafez, E-S.E & Hafez, B. 2000. Reproduction in Farm Animals. 7th edition. Lippincott 

Williams & Wilkins. Pennsylvania. 509 pp. 

๑.๕ Noakes, D.E., Parkinson, T.J. & England, G.C.W. 2001. Arthur’s veterinary reproduction 

 and obstetrics. 8th edition. W.B. Saunders. London. 868 pp. 

๑.๖ Peters, A.R. & Ball, P.J.H. 1995. Reproduction in Cattle. 2nd edition. Blackwell Science 

 Ltd. Oxford. 234 pp. 

๑.๗ Wolfgang Kahn, 1994, Veterinary reproductive ultrasonography, Mosby-Wolfe, 

 Germany, 256 pp. 

๑.๘ Zavy, M.T. & Geisert, R.D. 1994. Embryonic mortality in domestic species. CRC Press, 

 Inc. Boca Raton, Florida. 224 pp. 
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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 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
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   ๑๑  
 

 

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

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ ๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๔  R       

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๔ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของระบบสืบพันธุ์เพศผู้และ
เพศเมียในสุนัขและแมว สุกร ม้า 
และโคได้ 

        

CLO2 ตรวจระบบสืบพันธุ์เพศเมีย 
เพศผู้ และการตั้งท้องในสุนัขและ
แมว สุกร ม้า และโคได้ 

 2.1       

CLO3 อธิบายเทคโนโลยีการผสม
เทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุ์อืนได้ 

 2.1 
2.2 

      

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.1 จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการวินิจฉัย
ได้อย่างถูกต้อง 
2.2 บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ ๑ รหัสวิชา สพวค ๔๔๔ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ล าดับที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑ ๑๓ ส.ค. ๖๓ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ บทน า: การประเมินความสมบรูณพ์ันธุ์ในพ่อพันธุ์โคนม  บรรลือ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
โครงสร้างและการทางานของระบบสืบพันธุ์โคเพศเมีย  

สุดสายใจ 
วงรอบการเป็นสดัและการตรวจการเป็นสดั  

๒ ๒๐ ส.ค. ๖๓ 
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ ์และการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง  สุดสายใจ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ การตั้งท้องและการตรวจวินิจฉยัการตั้งท้องในแม่โค  บรรลือ 

๓ ๒๗ ส.ค. ๖๓ 
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 

ปฏิบัติการ ๑: อวัยวะสืบพันธุ์โคเพศเมีย และการล้วงตรวจผ่านทางทวารหนัก 
(จากตัวอย่างอวัยวะสืบพันธุ)์ ที่คณะฯ  บรรลือ 

สุดสายใจ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

ปฏิบัติการ ๒: การตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (จากตัวอย่าง
อวัยวะสืบพันธุ)์ ที่คณะฯ  

๔ ๓ ก.ย. ๖๓ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
ปฏิบัติการ ๓ – ๔: การรดีเก็บและการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคนม การล้วงตรวจ
อวัยวะสืบพันธุ์แม่โคและการใช้คลืน่เสียงความถีสู่ง ทีค่ณะฯ 

บรรลือ 
สุดสายใจ 

๑๐ ก.ย. ๖๓ วันไหว้ครู 

๕ ๑๗ ก.ย. ๖๓ 
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ โครงสร้างและการทางานของระบบสืบพันธ์ุพ่อม้า และการประเมินความ

สมบูรณ์พันธุ ์ ธีรวัฒน์ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ปฏิบัติการ ๕: การประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อม้า ท่ีคณะฯ 

๒๑ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ สอบกลางภาค 

๗ ๑ ต.ค. ๖๓ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ - โครงสร้างและการทางานของระบบสืบพันธ์ุแม่ม้า  
- วงจรการเป็นสดัและการตรวจการเป็นสดัแมม่้า  

ธีรวัฒน ์
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

- การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์และการผสมเทียมแมม่้า  
- การตรวจการตั้งท้องและการคลอดในแม่ม้า  

 
๘ ต.ค. ๖๓ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

ปฏิบัติการ ๖ – ๗: การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์แม่มา้ และการใช้คลื่นเสียง
ความถี่สูง ที่กองพันสัตว์ต่าง อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี

ธีรวัฒน์  
ณัฐวุฒิ 

๘ ๑๕ ต.ค. ๖๓ 
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ระบบสบืพันธุ์พ่อสุกร การรีดเก็บและการประเมินคณุภาพน้ าเชื้อพ่อสุกร  พนิดา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ปฏิบัติการ ๘: การประเมินคณุภาพน้ าเชื้อสุกร ที่คณะฯ  
กัมพล 
พนิดา 

๙ ๒๒ ต.ค. ๖๓ 
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 

ระบบสบืพันธุ์แม่สุกร การตรวจการเป็นสดั การผสมเทียม การตัง้ท้องและ
การตรวจการตั้งท้อง การคลอด และการเหนี่ยวนาการคลอดในแม่สกุร  

กัมพล 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ปฏิบัติการ ๙: โครงสร้างอวัยวะสบืพันธุ์สุกรเพศเมีย ที่คณะฯ  กัมพล/พนิดา 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชัน้สูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา วิทยาการสืบพันธุ ์๑                                                                    คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๔๔๔                                                                                 ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๓  
 

 

ล าดับที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑๐ ๒๙ ต.ค. ๖๓ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ ฝึกปฏิบัต ิ๑๐: การรดีเก็บและผสมเทียมสุกร ที่คณะฯ  
กัมพล 
พนิดา 

๑๑ ๕ พ.ย. ๖๓ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 
การตรวจและการประเมินระบบสบืพันธุ์สุนัขและแมวเพศผู้ 

สุกัญญา 
การรีดเก็บและประเมินคณุภาพนา้เชื้อสุนัขและแมวเพศผู้ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
วงจรการเป็นสัดสุนัขและแมวเพศเมีย และระยะเวลาตกไข ่ 

นวรัตน ์
การตรวจการตั้งท้องและการคลอดในสุนัขและแมวเพศเมีย  

๑๒ ๑๒ พ.ย. ๖๓ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ปฏิบัติการ ๑๑: การท านายระยะเวลาตกไข่ในสุนัข ที่คณะฯ  
สุกัญญา 
นวรัตน ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ ปฏิบัติการ ๑๒: การรดีเก็บน้ าเชื้อสุนัข ที่คณะฯ  
สุกัญญา 
กฤษณรงค ์
นวรัตน ์

๑๓ ๑๙ พ.ย. ๖๓ 
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 

เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ:์ เทคโนโลยีการผสมเทียม และการย้าย
ฝากตัวอ่อน  

สุดสายใจ 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ:์ การปฏิสนธินอกร่างกาย การโคลนนิ่ง 
และสเต็มเซลล ์ 

๑๔ ๒๖ พ.ย. ๖๓ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
ปฏิบัติการ ๑๓: เทคนิคพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ ที่
คณะฯ 

สุดสายใจ 
บรรลือ 
อาจารย์พิเศษ 

๗ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ สอบปลายภาค 

 


