
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิต
ชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาหลักการผลิตสัตว์น้้า                                                                คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชาสพปส ๓๑๕                                                                            ภาควิชาปรึคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพปส ๓๑๕ หลักการผลิตสัตว์น้้า 
ภาษาอังกฤษ VSPA 315Principles of Aquatic Animal Production 

๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๒  หน่วยกิต  
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห์)
  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา ศิริมานะพงษ์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๑๑๕๖๗ 
E-mail : wanna.sir@mahidol.ac.th 
๔.๒ อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรักษ์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๒๙๕๘๘ 
E-mail : prawporn.tha@mahidol.ac.th 
 

๔.๓  อาจารย์ผู้สอน       
๔.๓.๑ ผศ.ดร.สพ.ญ. วรรณา ศิริมานะพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๒๐  E-mail: wanna.sir@mahidol.ac.th 
๔.๓.๒ น.สพ.ปรีชา เอกธรรมสุทธิ์  บริษัททีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จ้ากัด 
โทรศัพท์ ๐๓๔-๘๘๖๑๖๗-๗๒  E-mail: preecha1@trffeedmill.com 
๔.๓.๓ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี ภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๒๙๒๔    E-mail : ffiswrt@ku.ac.th, ffiswrt@gmail.com 
๔.๓.๔ อ.สุนทราภรณ์ ลิ่มสกลุ ภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๒๙๒๔    E-mail : ffisspl@ku.ac.th 
๔.๓.๕ อ.ดร.ประพันศักดิ์ ศีรษะภูมิ ภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๒๙๒๔    E-mail : prapansaks@yahoo.com 
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    ๒  

 

 

๔.๓.๖ อ. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน ภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙๒๙๒๔    E-mail : ffisnnp@ku.ac.th 
๔.๓.๗ อ.ดร.สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์  ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๒๔  E-mail : jittakhot@yahoo.com 
๔.๓.๘ อ.สพ.ญ.แพรวพร ไทยจงรักษ์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๒ ต่อ ๑๔๑๖  E-mail : prawporn.tha@mahidol.ac.th 
 
 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จ้านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 ไม่มี   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 
๑.๑   อธิบายหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั่วไป   การจัดการเกี่ยวกับสัตว์น้้า   เทคนิคและวิธีการ
เพาะเลี้ยง  การจัดการเรื่องคุณภาพน้้าและดิน   การให้อาหาร  ตลอดจนการควบคุมและป้องกัน
โรคในสัตว์น้้า 
๑.๒   อธิบายเทคนิคการผลิตสัตว์น้้าประเภทต่างๆ   โดยแบ่งตามชนิดของสัตว์น้้าที่นิยมเลี้ยงใน
ประเทศไทย 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั่วไป   การจัดการเกี่ยวกับสัตว์น้้า   
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชนิดต่างๆนิยมเลีย้งในประเทศไทย  การจัดการเรื่องคุณภาพน้้าและดิน   
การให้อาหาร  ตลอดจนการควบคุมและป้องกันโรคในสตัว์น้้า อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเวชศาสตร์สัตว์น้้า
ต่อไป 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
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    ๓  

 

 

๑.  CLO1  อธิบายหลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
    หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ระบบการผลิตสัตว์น้้าในเชิงธุรกิจ การสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า  การ
จัดการเรื่องน้้าส้าหรับสัตว์น้้า คุณภาพน้้าและดินในการเลี้ยงสัตว์น้้า อาหารและการให้อาหาร หลักพันธุ์
ศาสตร์สัตว์น้้า การจัดการแพลงก์ตอนและสาหร่าย การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง  หอย กบ ตะพาบน้้า และจระเข้ 

   Principles of aquaculture; business in aquatic animals production; soil and water 
management, aquatic animal nutrition’ s, genetics in aquatic animals, plankton and algae man-
agement; cultures of fish, shrimps, mollusks, frogs, soft-shelled turtles, and crocodiles 

  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ 
(๑๕ x ๒) 

- ๖๐ 
(๑๕ x ๔) 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๕ ชั่วโมง / สัปดาห์ โดยหลังเลิกเรียน และช่วงเวลาพักกลางวันในแต่ละวันนักศึกษาสามารถเข้าพบและขอ
ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เป็นหัวข้อศึกษาด้วยต้นเองในห้องปฏิบัติการสัตว์น้้า 
ชั้น ๔ และนักศึกษาสามารถนัดหมายและเข้าปรึกษาได้ตามวันและเวลาที่สะดวก 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  อธิบายหลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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    ๔  

 

 

 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของรายวิชา   

  
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 
อธิบายหลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้

อย่างถูกต้อง 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ส่งงานตรงเวลา/

ผลงานกลุ่ม/น้าเสนอ/สอบข้อเขียน 

 CLO2 
สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่สนใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ผลงานกลุ่ม/น้าเสนอ 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ้านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ บทน้ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 
บทบำทของสัตวแพทย์ใน
อุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้้ำ และสภำวะเศรษฐกิจ 
สถำนกำรณ์กำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้้ำ 

๒ - บรรยาย/ppt น.สพ. ปรีชำ 
เอกธรรมสุทธิ์ 

๒ หลักกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ      
กำรสร้ำงฟำร์มสัตว์น้้ำ    กำร
เลือกชนิดสัตว์น้้ำ  ประเภท
ของกำรเลี้ยงสัตว์น้้ำ และ
กำรวำงแผนกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์ในระดับอุตสำหกรรม 

๒ - บรรยาย/ppt รศ.ดร.วรำห์  
เทพำหุดี 

๓ คุณภำพดินและน้้ำในกำร
เลี้ยงสัตว์น้้ำ 

๒ - บรรยาย/ppt อ.ดร.ประพันธ์
ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 

๔ กำรจัดกำรแพลงก์ตอนและ
สำหร่ำย 

๒ - บรรยาย/ppt อ.สุนทรำภรณ์ 
ลิ่มสกุล  
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    ๕  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ้านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๕ พันธุศำสตร์สัตว์น้้ำ ๒ - บรรยาย/ppt อ.ณิชนันทน์ 
แมคมิลแลน 

๖ โภชนศำสตร์สัตว์น้้ำ ๒ - บรรยาย/อภิปรายกลุ่มย่อย อ.ดร.สุรศักดิ์  
จิตตะโคตร์ 

๗ หลักกำรอนุบำลสัตว์น้้ำวัย
อ่อน 

๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๘ กำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำม ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๙ กำรเพำะเลี้ยงปลำเศรษฐกิจ ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๐ กำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

อ.สพ.ญ.แพรว
พร ไทยจงรักษ์ 

๑๑ กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๒ กำรเพำะเลี้ยงจระเข้ ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๓ กำรเพำะเลี้ยงตะพำบน้้ำ ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๔ กำรเพำะเลี้ยงหอย ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

๑๕ กำรเพำะเลี้ยงกบ ๒ - บรรยาย/น้าเสนอผลงานตาม
หัวข้อได้รับมอบหมาย และ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา       
ศิริมานะพงษ์ 

                  รวม ๓๐ -   
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    ๖  

 

 

 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยการสังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้ง
ผลแก่ผู้เรียน (feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่้าเสมอ โดยไม่น้าผลการประเมินไป
รวมกับคะแนนสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายหลักการและ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๗๐ 

๘๐ รายงานรายบุคคล ๑๐ 

CLO2 สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การน้าเสนอโครงการ ๑๐ ๒๐ 
รายงานรายกลุ่ม ๑๐ 

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  ซึ่งอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น   นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่้ากว่า  ๔๗.๕๐  ส้าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 

๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่้ากว่า ๔๕.๐๐  ส้าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณี

ที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่้ากว่า ๖๐.๐๐ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่้ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัว
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    ๗  

 

 

หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า 

“ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยในระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการ

ปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็นสัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง

การประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค้าร้องที่งานบริหาร

การศึกษาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่

สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณา

ต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ้าเป็นต้องมีการสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

ด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้าเนินการต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Brown, L. Aquaculture for Veterinarians. New York: Pergamon Press; 1993.   
๒) เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า. ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง คณะผลิต

กรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้; 2539. 
๓) ชูศักดิ์ แสงธรรม. กุ้งก้ามกราม. กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม; 2532. 
๔) ทวี วิพุทธานุมาศ และ ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์. การเพาะเลี้ยงปลาบู่. กรุงเทพฯ: กรมประมง 

ส้านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ฝ่ายเผยแพร่.  
๕) ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ และ พันธ์ศักดิ์ ใครบุตร. การเพาะเลี้ยงปลานิล. กรุงเทพฯ: กรมประมง 

ส้านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ฝ่ายเผยแพร่.  
๖) วราวุฒิ เกิดปราง. การเลี้ยงปลาน้้าจืดเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้ง- เฮ้าส์; 2547.  
๗) เสน่ห์ ผลประสิทธิ์. การเลี้ยงปลาน้้ากร่อย. กรุงเทพฯ: กรมประมง ส้านักพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการประมง ฝ่ายเผยแพร่; 2536.  
๘) สันต์ นาตะสุวรรณ. คู่มือปลาน้้าจืด. กรุงเทพฯ: เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง; 2548.  
๙) สุภาพร   สุกสีเหลือง. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ; 2538.    
๑๐)  สุทธิชัย ปทุมล่องทอง. การเลี้ยงปลาน้้าจืด. กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์น้้าฝน; 2545.  
๑๑)  สุทธิชัย ปทุมล่องทอง. ปลาเศรษฐกิจ คู่ชีวิตคนไทย. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์; 2548. 
๑๒)  อภิชาต ศรีสอาด. ปลาน้้าจืดเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: นาคา อินเตอร์มีเดีย; 2543. 

  ๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
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    ๘  

 

 

๒.๖  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง โภชนศาสตร์สัตว์น้้า 
๑) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง หลักการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน 
๒) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
๓) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 
๔) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
๕) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
๖) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงกบ 
๗) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงจระเข้ 
๘) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงตะพาบน้้า 
๙) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเพาะเลี้ยงหอย 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก้าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความ

ตรงต่อเวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการ
เรียนการสอน  และประเมินภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 
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    ๙  

 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส้าหรับปี

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการ

ประเมินประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก้าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น้าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ้ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก้าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาหลักการผลิตสัตว์น้้า 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพปส ๓๑๕   R/P      
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   ๑๐  

 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา)สพปส ๓๑๕ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายหลักการและ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้
อย่างถูกต้อง 

  ๓.๑      

CLO2 สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๑      

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO3 วางแผนระบบการผลิต
สัตว์ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้
ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของ
สากล 

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม 
เพ่ือใช้วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงสุด 

 ๓.๒ วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์ม
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
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   ๑๑  
 

ตารางเรียนรายวิชาหลักการผลิตสัตว์น้ า รหัสวิชา สพวพ ๓๑๕ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องเรียน ๑๓๐๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ  
ล าดับ

ที ่
วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน Link  

๑ ๔ 
ม.ค. 
๖๔ 

๙.๐๐-
๑๑.๐๐ 

น. 

บ ท น้ า ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้้ า  และการ
เพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m5e2471df3e165dc7e0252dc3307e1cbf Meeting number: 158 
716 0616 
Password: 
vxDnFRmw224 
Host key: 657784 

๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ 

น. 

หลักการ
อนุบาลสตัว์
น้้าวัยอ่อน 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m6c074edec7d65ad8aec89ff5577e022c 
 

Meeting number:158 
409 3505 
Password:U4keeXaRH63 
Host key: 535431 

๒ ๖ 
ม.ค. 
๖๔ 

๑๐.๔๐– 
๑๒.๓๐ 

น. 

หลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า  การสร้าง
ฟาร์มสตัว์น้้า 
การเลือกชนิด
สัตว์น้้า  
ประเภทของ
การเลีย้งสัตว์
น้้า และการ

รศ.ดร.วราห์   
เทพาหุด ี

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m46f9602f79a464190ac312e687f3ff46 Meeting number:158 
147 2058 
Password:rpDB33Eus2e 
Host key: 718831 
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   ๑๒  

 

 

วางแผนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์
ในระดับ
อุตสาหกรรม 

๑๓.๓๐-
๑๕.๓๐ 

น. 

การเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงาม 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m70d2aaa577893395e5e35df4b5a6f832 Meeting number:158 
841 3222 
Password:g4HJ5CMr3et 
Host key:574014 

๓ ๑๑ 
ม.ค. 
๖๔ 

๙.๐๐-
๑๑.๐๐ 

น. 

การเพาะเลี้ยง
กบ  

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m15c8773436434de42a9b6769fde38bce Meeting number:158 
872 5761 
Password:Wm8hcC5fvP7 
Host key:705865 

๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ 

น. 

การเพาะเลี้ยง
ตะพาบน้้า  

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m94f9707bde52afecf555b0397763b90a Meeting number:158 
160 0085 
Password:gF3g6kpAmV3 
Host key:685721 

๔ ๑๓ 
ม.ค.
๖๔ 

๑๐.๔๐– 
๑๒.๓๐ 
น. 

การเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกราม 

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m04ddf5e3bc209066d27662ee61aba7fd Meeting number:158 
068 6163 
Password:uFvRxrqJ232 
Host key:651960 

๑๓.๓๐-
๑๕.๓๐ 
น. 

การเพาะเลี้ยง
หอย  

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0b38ff206023d2e0f1eb66a2783e14a7 Meeting number:158 
544 8816 
Password:PwQqN3QMj86 
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   ๑๓  

 

 

Host key:670109 
๕ ๑๘ 

ม.ค.
๖๔ 

๙.๐๐-
๑๑.๐๐ 
น. 

การเพาะเลี้ยง
จระเข้  

ผศ.ดร.
สพ.ญ.วรรณา  
ศิริมานะพงษ ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma267a6cd95df172395ffbd158d7fa641 Meeting number:158 
214 4751 
Password:PvPJkcyU225 
Host key:130951 

๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ 
น. 

สอบครั้งท่ี ๑   

๖ ๒๐ 
ม.ค. 
๖๔ 

๑๐.๔๐– 
๑๒.๓๐ 
น. 

โภชนศาสตร์
สัตว์น้้า 

อ.ดร.สรุศักดิ์  
จิตตะโคตร ์

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2afbeda026912e7339b45824f4475c43 Meeting number:158 
320 4619 
Password:EPjqG6E9bx8 
Host key:819521 

๑๓.๓๐-
๑๕.๓๐ 
น. 

การเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล 

อ.สพ.ญ.แพรว
พร ไทยจงรักษ์ 

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc7e5048d0ca3e60fce8512c46691d0ba Meeting number:158 
877 1741 
Password:vTzRG5tWv87 
Host key:488391 

๗ ๒๕ 
ม.ค.
๖๔ 

๙.๐๐-
๑๑.๐๐ 
น. 

คุณภาพดิน
และน้้าในการ
เลี้ยงสตัว์น้้า 

อ.ดร.ประพันธ์
ศักดิ์ ศีรษะภูม ิ

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m0bc116dcd7105307dce6edbe5efbdfd6 Meeting number:158 
534 0702 
Password:xtHv5GMFm66 
Host key:435457 

 ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ 
น. 

การจัดการ
แพลงก์ตอน
และสาหร่าย 

อ.สุนทราภรณ์ 
ลิ่มสกลุ 

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m81b648ab7f38adbd191571d4b4f8564e Meeting number:158 
457 9383 
Password:GchJpqym622 
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   ๑๔  

 

 

Host key:120189 
๘ ๒๗ 

ม.ค.
๖๔ 

๑๐.๔๐– 
๑๒.๓๐ 
น. 

พันธุ ศ า สต ร์
สัตว์น้้า 

อ.ณิชนันทน์ 
แมคมิลแลน 

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md4d8bc606f18d843b806dc09c3eb4b87 Meeting number:158 
522 6576 
Password:FjrN9m7mwb3 
Host key:107376 

 ๑๓.๓๐-
๑๕.๓๐ 
น. 

บทบาทของ
สัตวแพทย์ใน
อุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า และ
สภาวะ
เศรษฐกิจ 
สถานการณ์
การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 

น.สพ. ปรีชา 
เอกธรรมสุทธ์ิ 

 

https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf7cc6b7e63896dc8d109166b3eede74c Meeting number:158 
871 3625 
Password:XuXck3PJ7e5 
Host key: 909642 

๙ ๓ 
ก.พ.
๖๔ 

๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ 

น. 

สอบครั้งท่ี ๒   
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   ๑๕  

 

 

 
 
 


