
ประมวลรายวิชา 
 
1.   ชื่อหลักสูตร    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
2.   รหัสรายวิชา สพวค ๕๕๗   ชื่อรายวิชา เวชศาสตร์สุกร 2 
        รหัสรายวิชา VSCL 557  ชื่อรายวิชา Swine Medicine II  
3.   จ านวนหน่วยกิต   3 (2-3-5) หน่วยกิต  (บรรยาย/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง) 
  
4.  วิชาบังคับก่อน (pre-requisite) สพปส ๔๓๖, สพวค ๔๕๖ 
 
5.   เงื่อนไขของรายวิชา   ไม่มี 

 
6.   ประเภทวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ/ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
7.   ภาคการศึกษาที่เปิดสอนและปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

8.   ค าอธิบายรายวิชา 
โรคทางระบบที่ส าคัญ โรคติดเชื้อที่ส าคัญ การจัดการสุขภาพและโปรแกรมวัคซีน การตรวจ 

การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคทางอายุรกรรม การจับบังคับสุกรอายุต่าง ๆ ศลัยกรรม การ
ชันสูตร และกรณีศึกษา 

Systemic and infectious diseases, prevention, health control, and vaccination 
programs, diagnostic procedures and treatment, medication programs, restraint and 
handling, surgery, necropsy and case study 

 
9.   วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ  
 9.1 อธิบายโรคที่พบบ่อย ทั้งโรคทางระบบที่ส าคัญ โรคติดเชื้อที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในสุกร
ได้ 

9.2 อธิบายการจัดการสุขภาพและโปรแกรมวัคซีนในสุกรได้ 
9.3 ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางอายุรกรรมได้ 

 
 
 



10.   เค้าโครงรายวิชา 

สัปดาห ์
หัวข้อเร่ือง ภาษาท่ีใช้ 

อาจารย์
ผู้สอน 

บรรยาย/สัมมนา จ านวน 
ชั่วโมง 

ปฏิบัต ิ จ านวน 
ชั่วโมง 

ไทย อังกฤษ 

1. Introduction 
Physical examination 
   - individual basis 
   - herd level 
   - body condition scores  

2 Introduction 
Physical examination 
   - individual basis 
   - herd level 
   - body condition scores  

3 ✓  PC 

2. Therapeutic considerations:  
- prescription i.e. feed and 
water medication  
   - extra-label drug use 
   - over the counter drugs 
  - feed additive drugs 
  - drug available in swine 
industry 
  - withdrawal period  

2 Therapeutic considerations:  
- prescription i.e. feed and 
water medication  
   - extra-label drug use 
   - over the counter drugs 
  - feed additive drugs 
  - drug available in swine 
industry 
  - withdrawal period  

3 ✓  KK 

3. Porcine Respiratory Disease 
Complex 1:  
    - Porcine reproductive 
and respiratory syndrome 
(PRRS)  
    - Porcine Circovirus type 
2 infection (PCV2, PMWS)   
    -Enzootic pneumonia 

2 Porcine Respiratory Disease 
Complex 1:  
- Porcine reproductive and 
respiratory syndrome 
(PRRS)  
    - Porcine Circovirus type 
2 infection (PCV2, PMWS)   
    -Enzootic pneumonia  

3 ✓  KK 

4. Porcine Respiratory Disease 
Complex 2: 
   - Swine Influenza  
   - Aujeszky’s disease (AD, 
pseudorabies) 
   - PRCV 

2 Porcine Respiratory Disease 
Complex 2: 
    - Swine Influenza  
   - Aujeszky’s disease (AD, 
pseudorabies) 
   - PRCV  

3 ✓  KK 

5. Porcine Respiratory Disease 
Complex 3: 
-Actinobacillus 
pleuropneuniae  -
Mycoplasma 
Hyopneumonia  
 -Streptococcus Suis 

2 Porcine Respiratory Disease 
Complex 3: 
-Actinobacillus 
pleuropneuniae  
 -Mycoplasma 
Hyopneumonia  
 -Streptococcus Suis 

3 ✓  DL 



 -Haemophilus  Parasuis 
(Glässer disease) 
-Atrophic Rhinitis (AR) 
- Pasteurella Multocida 

 -Haemophilus  Parasuis 
(Glässer disease) 
-Atrophic Rhinitis (AR) 
- Pasteurella Multocida 

6. Post-mortem examination: 
(relationship between 
lesions and diseases) 
     -things to consider 
     -specific and non-
specific lesions 

2 Post-mortem examination: 
(relationship between 
lesions and diseases) 
     -things to consider 
     -specific and non-
specific lesions 

3 ✓  PC 

7. Field practice in pig farm1 2 Field practice in pig farm1 3 ✓  KK/DL/PC 
8. เก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจ

วินิจฉัยโรคสุกร 
    -การตรวจวินิจฉัยโรคสุกร
ด้วยวิธีทางซีรั่มวิทยา ในประเทศ
ไทย 
    -การตรวจวินิจฉัยโรคสุกร
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  

2 เก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการ
ตรวจวินิจฉัยโรคสุกร 
    -การตรวจวินิจฉัยโรคสุกร
ด้วยวิธีทางซีรั่มวิทยา ในประเทศ
ไทย 
    -การตรวจวินิจฉัยโรคสุกร
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  

3 ✓  DL 

9. Gastrointestinal diseases1  
Corona viral infection, PED, 
TGE, rotaviral enteritis 

2 Gastrointestinal diseases1  
Corona viral infection, PED, 
TGE, rotaviral enteritis 

3 ✓  PC 

10. Field practice in pig farm2 2 Field practice in pig farm2 3 ✓  KK/DL/PC 
11. Gastrointestinal diseases2  

Colibacillosis, 
Salmonellosis, ileitis, swine 
dysentery, Clostridial 
infection, gastric ulceration 

2 Gastrointestinal diseases2  
Colibacillosis, 
Salmonellosis, ileitis, swine 
dysentery, Clostridial 
infection ,gastric ulceration 

3 ✓  DL 

12. Gastrointestinal diseases3 
Coccidiosis and other 
protozoan diseases 

2 Gastrointestinal diseases3 
Coccidiosis and other 
protozoan diseases 

3 ✓  PC 

13. Field practice in pig farm3 2 Field practice in pig farm3 3 ✓  KK/DL/PC 
14. Other diseases: 

    -Swine Fever 
    - FMD 
    - Erysipelas 
    - internal and external 
parasites 
     - Other skin diseases  

2 Other diseases: 
    -Swine Fever 
    - FMD 
    - Erysipelas 
    - internal and external 
parasites 
     - Other skin diseases  

3 ✓  KK 

15. Field practice in pig farm4 2 Field practice in pig farm4 3 ✓  KK/DL/PC 



11.  วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามผลการเรียนรู้ 
11.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 ผลการเรยีนรู้ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมทีต่้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง  

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 

 
 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานกลุม่ 
-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 ๑ .ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับสตัว์ โดยค านึงถึง ๒ หลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลสัตว์ป่วยและการให้
ข้อมูลแก่เจ้าของสตัว์ โดยค านึงถึงอารมณ์ และความรูส้ึกของผู้รับบรกิารและ
สาธารณชน 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การน าเสนอและ
ผลงานกลุม่ 
-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 ๑ .มคีวามรู้ ๓  ความเข้าใจและตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นส าคัญ ทั้งในด้าน
การเลีย้ง การรักษา การขนส่งและการใช้สัตว์เพื่อการศึกษา วิจยั และบริการ
วิชาการ 

-บรรยาย 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
 

-การสอบข้อเขยีน 

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

11.2 ด้านความรู้ 
 ผลการเรยีนรู้ดา้นความรู้ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 ๒. ด้านความรู้ 
๒ .มีความรู้ทั่วไปทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ๑ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
-ให้ฝึกปฏิบตั ิ

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
-การสอบข้อเขยีน 



-ให้ฝึกปฏิบตัิการ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 

 ๒ .มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความรู้ทางด้านการสัตวแพทย์อย่าง ๒
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
-ให้ฝึกปฏิบตั ิ
-ให้ฝึกปฏิบตัิการ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 
 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
-การสอบข้อเขยีน 
-การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 ๒ .๓ มคีวามรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง เช่น การวิจัย การบริหารจดัการ รวมถึง
ความรู้ความเข้าใจในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบูรณาการและต่อยอด
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
-ให้ฝึกปฏิบตั ิ
-ให้ฝึกปฏิบตัิการ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 
 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
-การสอบข้อเขยีน 

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 
  



11.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓ .๑ สามารถวางแผนการท างาน และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องและวิชาชีพ  

-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน  

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 ๓ .๒ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
-ให้ฝึกปฏิบตั ิ
-ให้ฝึกปฏิบตัิการ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 
 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
-การสอบข้อเขยีน 

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

11.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรยีนรู้ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔ .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ๑  ผู้รับบริการ บุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืน  ท างาน
ร่วมเป็นทีมกับผู้อื่นได้โดยเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน
รายกลุม่ 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-ให้ฝึกปฏิบตัิการ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การน าเสนอและ
ผลงานกลุม่ 
-การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 



 ๔ .๒ สามารถแสดงออกซึ่ งภาวะผู้น าและผู้ตามในการผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีในกลุ่มปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 

-มอบหมายงาน
รายกลุม่ 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-ให้ฝึกปฏิบตัิการ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การน าเสนอและ
ผลงานกลุม่ 
-การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 ๔ .๓ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน และวิชาชีพ -มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 

-ให้ฝึกปฏิบตัิการ
แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรม 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
-การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

11.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 
 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕ .๑ สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ผล ในการปฏิบัติงานทั่วไปและงานในวิชาชีพการสัตวแพทย์และถ่ายทอดให้
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน
กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 

 
 

๕ .สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี ๒
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 

-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 



-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
-ให้ฝึกปฏิบตัิ  

-การส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
-การสอบข้อเขยีน 

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 ๕ .๓ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร และน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน

รายบุคคล/กลุ่ม 
-ให้น าเสนอข้อมลู/
งาน 
-ให้ฝึกปฏิบตั ิ

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การน าเสนอและ
ผลงานรายบุคคล
และผลงานกลุม่ 
 

11.6 ด้านทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
 ผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 
 

๖ .ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
๖ .๑ สามารถด าเนินการและท าหัตถการทางการสัตวแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย 
การป้องกันโรคและการรักษาสัตว์ ทั้งในทางเทคนิคและวิธีการตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน
รายกลุม่ 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
-ให้ฝึกปฏิบตั ิ

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การน าเสนอและ
ผลงานกลุม่ 
-การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 

 ๖ .สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบตัิการ หรือข้อมูลด้าน ๒
สุขภาพสตัว์ หรือการระบาดของโรคสตัว์ เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉยั การรักษาและ
การรายงานผลได้อย่างถูกต้อง 

-บรรยาย 
-มอบหมายงาน
รายกลุม่ 
-สาธิต/ดูงาน/ทัศน
ศึกษา 
-ให้ฝึกปฏิบตั ิ

-การเข้าเรียนและ
การมีส่วนร่วมใน
การเรยีนการสอน 
-การน าเสนอและ
ผลงานกลุม่ 
-การสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

-สังเกตการ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง 



12.   อุปกรณ์สื่อการสอน 
 Slide presentation  
เอกสารประกอบการสอน 
 แบบจ าลอง/หุ่นจ าลอง 
 สัตว์ทดลอง 
 โปรแกรมส าเร็จรูป 
 อ่ืน ๆ ระบุ ฟาร์มสุกรในระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน   

 
13.   การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  
 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 13.1 การเข้าเรียน/การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ร้อยละ 5 

13.2  สอบข้อเขียน    คิดเป็น ร้อยละ 50 แบ่งเป็น 
  12.2.1 สอบกลางภาค  ร้อยละ 20 
  12.2.2 สอบปลายภาค  ร้อยละ 30 
 13.3    คะแนนปฏิบัติ      ร้อยละ 20 
 13.4    รายงานกรณีศึกษา   คิดเป็น ร้อยละ 25 แบ่งเป็น 

12.4.1 รายงานบุคคล  ร้อยละ 10 
12.4.2 รายงานกลุ่ม  ร้อยละ 10 
12.4.3 การน าเสนอ  ร้อยละ 5 

 โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบและได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
 
14.  การประเมินผลการเรียน 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตารางเรียนรายวิชา เวชศาสตร์สุกร 2 รหัสวิชา สพวค 557 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องบรรยาย 1305 อาคารเรียนและปฏิบัติการฯ ชั้น 3 
ล าดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1. 11 ส.ค. 63 10.40 – 12.30 Introduction / Physical examination : 
individual basis, herd level, body 
condition scores 

PC 

  13.30 – 16.30 Therapeutic considerations: prescription, 
extra-label drug use, feed additives, 
prebiotics, probiotics, antimicrobial 
resistance (AMR) 

DL 

2. 18 ส.ค. 63 10.40 – 12.30 Gastrointestinal diseases (1) 
Gut health in pigs, Corona viral infection, 
PED, TGE, rotaviral enteritis 

PC 

  13.30 – 16.30 Gastrointestinal diseases (2) 
Colibacillosis, Salmonellosis, Ileitis, swine 
dysentery, clostridial infection, gastric 
ulceration 

ST 

3. 25 ส.ค. 63 10.40 – 12.30 Gastrointestinal diseases (3) 
Coccidiosis and other protozoan disease 
Internal and external parasites 
Skin diseases e.g. ring worm, erysipelas, 
greasy pig 

ST 

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

KK 

4. 1 ก.ย. 63 10.40 – 12.30 Porcine Respiratory Disease Complex (2)  
APP, AR, Streptococcus suis, Glässer 
disease, Pasteurella multocida 

DL 

  13.30 – 16.30 Post-mortem examination: (Relationship 
between lesions and diseases), sample 
collection and preparation 

ST 



5. 8 ก.ย. 63 10.40 – 16.30 Serological monitoring and interpretation, 
other diagnostic methods for swine 
diseases 

RP 

6. 15 ก.ย. 63 10.40 – 16.30 Avian Medicine  

สอบกลางภาค (21 – 25 ก.ย. 2563) 

7. 29 ก.ย. 63 10.40 – 16.30 Avian Medicine  
8. 20 ต.ค. 63 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #1 KK/DL/PC/ST/TK 

9. 27 ต.ค. 63 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #2 KK/DL/PC/ST/TK 

10. 3 พ.ย. 63 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #3 KK/DL/PC/ST/TK 
11. 10 พ.ย. 63 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #4 KK/DL/PC/ST/TK 

12. 17 พ.ย. 63 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #5 KK/DL/PC/ST/PP/TK 
13. 24 พ.ย. 63 8.40 – 16.30 Field practice in pig farm #6 KK/DL/PC/ST/PP/TK 

14. 1 ธ.ค. 63 10.40 – 16.30 Presentation group #1, #2, #3, #4, #5, and 
#6 

KK/DL/PC/ST/TK 

สอบปลายภาค (7 – 18 ธ.ค. 2563) 
 

 


