
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
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รหัสวิชา สพวค ๔๔๕                                                                                ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๔๔๕  วิทยาการสืบพันธุ์ ๒ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 445     Theriogenology 2 

 
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   
             ๔.๑.๑ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
             โทรศัพท์ ๒๒๒๙      E-mail: panida.chn@mahidol.edu 
             ๔.๑.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
             โทรศัพท์ ๒๒๑๓      E-mail: nawarus.pra@mahidol.edu  
 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน  
  ๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตย์สุข  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๑๕๓๗      E-mail: bunlue.kor@mahidol.ac.th 
  ๔.๒.๒ รศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๑๕๓๑     E-mail: sudsaijai.kor@mahidol.ac.th 
  ๔.๒.๓ รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๑๕๒๖     E-mail: kampon.kae@mahidol.ac.th 
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    ๒  

 

 

  ๔.๒.๔ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๒๒๒๙      E-mail: panida.chn@mahidol.edu 
  ๔.๒.๕ รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๒๒๑๐      E-mail: sukanya.man@mahidol.ac.th 
  ๔.๒.๖ ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน ์ประไพวรรณ  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๒๒๑๓     E-mail: nawarus.pra@mahidol.ac.th 
  ๔.๒.๗ อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
  โทรศัพท์ ๒๒๑๐     E-mail: grisnarong.won@mahidol.ac.th 

  ๔.๒.๘ ผศ.ดร.น.สพ.ธีรวัฒน์ ธาราศานิต  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  โทรศัพท์ -     E-mail: theerawat.t@chula.ac.th 

       
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  / ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๕๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 สพวค ๔๔๔ วิทยาการสืบพันธุ์ ๑ 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี      
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    ๓  

 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
วินิจฉัยและวางแผนการแก้ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ รวมถึงฝึกปฏิบัติทักษะในการประเมินประสิทธิภาพทางการ
สืบพันธุ์สัตว์ เพ่ือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้อย่างถกูต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจวินิจฉัยปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ชนิดต่างๆ 
๒. สามารถวางแผนการแก้ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ 
๓. มีทักษะในการประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ 
๔. มีคุณธรรม จรยิธรรม และสามารถปฏิบัติตามหลักสวัสดภิาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 

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

๑.  CLO1 อธิบายหลักการวินิจฉัยปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2 ประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 วางแผนการจัดการปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) ปัญหาระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียในสัตว์ต่างชนิด ปัญหาการผสมไม่ติด การไม่แสดงอาการเป็น

สัด การคลอดยากและการแก้ไข การแท้ง ปัจจัยด้านอาหารและฤดูกาล การใช้ยาและฮอร์โมนในการจัดการทางระบบ
สืบพันธุ์ การประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ 

(ภาษาอังกฤษ) Male and female reproductive disorders in various species; repeat breeding, anestrus, 
dystocia and correction, abortion, nutrition and seasonal effects; the pharmacological and hormonal use 
on reproduction, evaluation of the reproductive performance 
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    ๔  

 

 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๔๕ 
(๑๕ x ๓) 

๑๐๕ 
(๑๕ x ๗) 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 นัดหมายอาจารย์ผู้สอนผ่านอาจารย์ประสานงานรายวิชา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ) 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายหลักการวินิจฉัยปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2 ประเมินประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 
๓.  CLO3 วางแผนการจัดการปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 

 
๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย / มอบหมายงานกลุ่ม 
สอบข้อเขียน / ผลงานกลุ่ม / ส่งงาน

ตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้นเรยีน 

 CLO2 บรรยาย / มอบหมายงานกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ 
สอบข้อเขียน / ผลงานกลุ่ม / ส่งงาน
ตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้นเรยีน / 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน / สอบปฏิบัติ 

 CLO3 บรรยาย / มอบหมายงานกลุ่ม / ให้น าเสนอ 
สอบข้อเขียน / ผลงานกลุ่ม / ส่งงาน
ตรงเวลา / มีส่วนร่วมในชั้นเรยีน / 

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                              ระดบัปรญิญา     ตรี  ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา วิทยาการสืบพันธุ ์๒                                                             คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๔๔๕                                                                          ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๕  

 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์
และความผิดปกติในโค 

๓ ๓ ปฏิบัติการตรวจความผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์โค 

บรรลือ และ
สุดสายใจ 

๒ ปัญหาการคลอดยากและความ
ผิดปกติหลังคลอดในโค 

๓ ๓ สาธิตเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ตรวจวินิจฉัยปัญหามดลูก
อักเสบติดเชื้อในโค 

บรรลือ และ
สุดสายใจ 

๓ ถุงน้ าในรังไข่ ปัญหาการไม่เป็น
สัดการผสมติดยาก การใช้
ฮอร์โมนเพ่ือจัดการระบบ
สืบพันธุ์โค 

๓ ๓ กรณีศึกษา บรรลือ และ
สุดสายใจ 

๔ การช่วยคลอดและการตรวจ
วินิจฉัยแก้ไขปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ในโคนม 

๓ ๓ ปฏิบัติการแก้ไขท่าคลอด การ
ดึงช่วยคลอดกับลูกโคทดลอง 

บรรลือ และ
สุดสายใจ 

๕ ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
และการใช้ฮอร์โมนในการ
จัดการระบบสืบพันธุ์ในม้าเพศผู้ 

๓ ๓ กรณีศึกษา ธีรวัฒน ์

๖ ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
และการใช้ฮอร์โมนในการ
จัดการระบบสืบพันธุ์ในม้าเพศ
เมีย 

๓ ๓ กรณีศึกษา ธีรวัฒน ์

๗ ปัญหาอื่นๆทางระบบสืบพันธุ์ม้า
และการแก้ไข เทคโนโลยีชีวภาพ
ในการสืบพันธุ์ม้า 

๓ ๓ ปฏิบัติการตรวจความผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์ม้า 

ธีรวัฒน ์
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    ๖  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๘ ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนกับระบบ
สืบพันธุ์ในสุกรและการแก้ไข  
ครั้งที่ 1 

๓ ๓ กรณีศึกษา กัมพล และ
พนิดา 

๙ การใช้ฮอร์โมนในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
ระบบสืบพันธุ์สุกร 

๓ ๓ กรณีศึกษา กัมพล และ
พนิดา 

๑๐ ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนกับระบบ
สืบพันธุ์ในสุกรและการแก้ไข  
ครั้งที่ 2 

๓ ๓ กรณีศึกษา กัมพล และ
พนิดา 

๑๑ การตรวจวินิจฉัยและการแก้ไข
ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสุกร 

๓ ๓ ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและ
การแก้ไขปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ในสุกร 

กัมพล และ
พนิดา 

๑๒ ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
สุนัขและแมวเพศผู้ 

๓ ๓ กรณีศึกษา นวรัตน์  
สุกัญญา และ 
กฤษณรงค์ 

๑๓ ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ใน
สุนัขและแมวเพศเมียที่ไม่ตั้งท้อง 

๓ ๓ กรณีศึกษา นวรัตน์  
สุกัญญา และ 
กฤษณรงค์ 

๑๔ ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ใน
สุนัขและแมวเพศเมียที่ตั้งท้อง 

๓ ๓ กรณีศึกษา นวรัตน์  
สุกัญญา และ 
กฤษณรงค์ 

๑๕ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสืบพันธุ์ของสุนัขและแมว 

๓ ๓ กรณีศึกษา นวรัตน์  
สุกัญญา และ 
กฤษณรงค์ 

                  รวม ๔๕ ๔๕   
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    ๗  

 

 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

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

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายหลักการวินิจฉัย
ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์
เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้
อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๒๐ 

๒๕ 
ผลงานกลุ่ม ๕ 

CLO2 ประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและ
สัตว์เพ่ือการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๒๐ ๓๕ 
สอบปฏิบัติ ๑๐ 
ผลงานกลุ่ม ๕ 

CLO3 วางแผนการจัดการปัญหา
ทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและ
สัตว์เพ่ือการบริโภคได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน ๓๐ ๔๐ 
ผลงานกลุ่ม ๕ 
น าเสนอ ๕ 

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  
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    ๘  

 

 

(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
แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบ
ข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Chanapiwat P, Kaeoket K. The effect of dose and route of administration of D-cloprostenol and 
cloprostenol on the parturient response of sows. Thai Agri Sci. 2008; 41(1-2):19-27. 

๒) Coffey RD, Parker GR, Laurent KM. Manipulation of the Estrous Cycle in Swine. University of 
Kentucky College of Agriculture Cooperative Extension Service, Kentucky, USA. 1997. 

๓) Hafez E-SE, Hafez, B. Reproduction in Farm Animal. (7th ed). Lippincott William & Wilkins: 
Pennsylvania; 2000. 

๔) Kuster CE, Althouse GC. Current therapy in large animal Theriogenology. 2nd Edition. Youngquist 
RS, Threlfall WR. (Eds) Missouri: Saunders; 2007.  

๕) McCracken TO, Kainer RA, Spurgeon TL. Spurgeon’s Color atlas of Large Animal Anatomy: The 
Essentials. Lippincott William & Wilkins: Pennsylvania; 1999. 
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    ๙  

 

 

๖) Naoakes DE, Parkinson TJ, England GCW. Arthur’s veterinary reproduction and obstetrics. (8th 
ed). W.B. Saunder: London; 2001. 

๗) กัมพล แก้วเกษ. การจัดการฟาร์มสุกรพันธุ์ (ความรู้พื้นฐาน), 2548.  
๘) สุกัญญา มณีอินทร์. วิทยาการสืบพันธุ์แมว. นครปฐม: ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. 
๙) อรรณพ คุณาวงษ์กฤต. วิทยาการสืบพันธุ์สุกร. ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 2537.  

 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 

๑) Jeffcoate I. Physiology and endocrinology of reproduction in female dogs. In: Simpson GM, 
England G, Harvey M, editors. BSAVA Manual of small animal reproduction and neonatology. 
Cheltenham: British Small Animal Veterinary Association; 1998. p. 1-10. 

๒) Kaeoket K. Study on the oestrous synchronization in gilts by using progestin altrenogest and 
hCG: its effect on the follicular development, ovulation time and subsequent reproductive 
performance. Reprod Domest Anim. 2008; 43(1):127-9. 

๓) Kaeoket K. The effect of dose and route of administration of R-cloprostenol on the parturient 
response of sows. Reprod Domest Anim. 2006; 41(5):472-6. 

๔) Mcdonald LE, editor. Veterinary endocrinology and reproduction. London: Lea&Febiger; 1980. 
 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
           - 
 

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 
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   ๑๐  

 

 

 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 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 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 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือก าหนด
ประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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   ๑๑  

 

 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ ๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๕ R,P R,P R R  R R R 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๔๔๕ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายหลักการวินิจฉัย
ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์
เลี้ยงและสัตว์เพื่อการบริโภคได้
อย่างถูกต้อง 

๑.๑       ๘.๑ 

CLO2 ประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงและ
สัตว์เพ่ือการบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๑ ๒.๑ ๓.๑ ๔.๑   ๗.๑ 
๗.๒ 
๗.๓ 

๘.๑ 

CLO3 วางแผนการจัดการปัญหา
ทางระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
และสัตว์เพ่ือการบริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑.๒  ๓.๑   ๖.๑ 
๖.๒ 

 ๘.๑ 

 ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์

๑.๑ แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
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   ๑๒  

 

 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

๒.๑ จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการ
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพื่อใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตาม
มาตรฐานทางสุขอนามัยที่เก่ียวข้องในระดับชาติและนานาชาติได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

๖.๑ เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
๖.๒ ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๑ ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 
๗.๒ ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
๗.๓ ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับการเป็นสัตวแพทย์ 
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   ๑๓  

 

 

ตารางเรียนรายวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ ๒ รหัสวิชา สพวค ๔๔๕ 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ ประจ าภาค ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องบรรยาย ๑๓๐๔ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ครั้งที่ วันที่ เวลา หัวข้อ ผู้สอน 
๑. ๗ มกราคม ๖๔ 

 
๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ที่เป็นมาแต่ก าเนิด การ
อักเสบและการเกิดเนื้องอกของระบบสืบพันธุ์ และความ
ผิดปกติของรังไข่หลังคลอด 

SK 

๒. ๑๔ มกราคม ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

ปัญหาการคลอดยาก มดลูกอักเสบ รกค้าง และความ
ผิดปกติของรังไข่หลังคลอด 

BK 

๓. ๒๑ มกราคม ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

ถุงน้ าในรังไข่ ปัญหาการไม่เป็นสัดและผสมติดยาก  
และการใช้ฮอร์โมนเพ่ือจัดการระบบสืบพันธุ์ 

SK 
BK 

๔. ๒๘ มกราคม ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

ปฏิบัติการ: การช่วยคลอดและการตรวจวินิจฉัยแก้ไข
ปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโคนม 

SK 
BK 

๕. ๔ กุมภาพันธ์ ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

โรคทางระบบสืบพันธุ์ที่ส าคัญ การประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสืบพันธุ์ ปัญหาการผสมไม่ติด การใช้ฮอร์โมนใน
การจัดการระบบสืบพันธุ์ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระบบ
สืบพันธุ์ม้าเพศผู้ 

TT 
 

๖. ๑๑ กุมภาพันธ์ ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

โรคทางระบบสืบพันธุ์ที่ส าคัญ การประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสืบพันธุ์ ปัญหาการผสมไม่ติด การไม่กลับสัด การ
คลอดยาก การแท้ง การใช้ฮอร์โมนในการจัดการระบบ
สืบพันธุ์ และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ม้าเพศ
เมีย 

TT 
 

๗. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

เทคนิคการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวีภาพทางการ
สืบพันธุ์ในม้า ปัญหาอ่ืนๆทางระบบสืบพันธุ์ในม้าและการ
แก้ไข 
ปฏิบัติการ: การตรวจวินิจฉัยแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ใน
ม้า 

TT 
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   ๑๔  

 

 

๘. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๔ 
 

๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

โรคทางระบบสืบพันธุ์ที่ส าคัญ การประเมินประสิทธิภาพ
ทางการสืบพันธุ์ ปัญหาการผสมไม่ติด การไม่กลับสัด การ
คลอดยาก และการแท้งในสุกร 

KK 
PC 

สอบกลางภาค ๑ – ๕ มีนาคม ๖๔ 
๙. ๑๑ มีนาคม ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 

๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 
การใช้ฮอร์โมนในการจัดการทางระบบสืบพันธุ์ ปัจจัย
ต่างๆที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์สุกร เช่น ฤดูกาล อาหาร 
สารพิษจากเชื้อราที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ 

KK 
PC 

๑๐. ๑๘ มีนาคม ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

ปัญหาอื่นๆทางระบบสืบพันธุ์สุกรและการแก้ไข KK 
PC 

๑๑. ๒๕ มีนาคม ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

ปฏิบัติการ: การตรวจวินิจฉัยแก้ไขปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์ในสุกร 

KK 
PC 

๑๒. ๑ เมษายน ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

โรคไม่ติดเชื้อและปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว
เพศผู้ โรคไม่ติดเชื้อและปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในสุนัข
และแมวเพศเมียที่ไม่ตั้งท้อง โรคที่ท าให้เกิดการแท้ง การ
คุมก าเนิด การเหนี่ยวน าการเป็นสัด 

NP 
 

๑๓. ๘ เมษายน ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

ภาวะคลอดยาก เนื้องอกเต้านม เทคนิคการผสมเทียม 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว 

SM 
GW 

๑๔. ๒๒ เมษายน ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ 
๑๒.๔๐-๑๖.๓๐ 

กรณีศึกษา NP 
SM 
GW 

สอบปลายภาค ๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๖๔ 

BK = รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ กรมาทิตย์สุข, SK = รศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข,  

TT = ผศ.ดร.น.สพ.ธีรวัฒน์ ธาราศานิต, KK = รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ, PC = รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน์,  

SM = รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์, NP = ผศ.ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ, 

GW = อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู ่


