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    ๑  

 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

หมวดท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค ๔๕๖ เวชศาสตร4สกุร ๑ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 456 Swine Medicine I 

 
๒.  จำนวนหนDวยกิต      ๓ (๓-๐-๖)       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูZ-คZนควZาดZวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห4) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารยIผู8รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยIผู8สอน 
๔.๑  อาจารย4ผูZรับผิดชอบรายวิชา   
       ๔.๑.๑ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน4  ภาควิชาเวชศาสตร4คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท4 ๒๒๒๙     E-mail: panida.chn@mahidol.edu  
  ๔.๑.๒ อ.สพ.ญ.สริิพร ตัณฑเวส   ภาควิชาเวชศาสตร4คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท4 ๒๒๒๘     E-mail: siriporn.tan@mahidol.edu 
 
๔.๒  อาจารย4ผูZสอน         
       ๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แกZวเกษ   ภาควิชาเวชศาสตร4คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท4 ๑๕๒๖     E-mail: kampon.kae@mahidol.edu   
       ๔.๒.๒ ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค4  ภาควิชาเวชศาสตร4คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท4 ๑๕๑๐    E-mail: dusit.lao@mahidol.edu  
       ๔.๒.๓ รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน4  ภาควิชาเวชศาสตร4คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท4 ๒๒๒๙     E-mail: panida.chn@mahidol.edu  
  ๔.๒.๔ อ.สพ.ญ.สริิพร ตัณฑเวส   ภาควิชาเวชศาสตร4คลินิกและการสาธารณสุข  
       โทรศัพท4 ๒๒๒๘    E-mail: siriporn.tan@mahidol.edu 
          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปRท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ช้ันป~ที่ ๔ 
๕.๒ จำนวนผูZเรียนทีร่ับไดZ   ประมาณ ๕๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต8องเรียนมากDอน (Pre-requisite)   

สพปส ๒๑๐,  สพวค ๔๔๓ 
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    ๒  
 
 

๗.  รายวิชาท่ีต8องเรียนพร8อมกัน (Co-requisites)  
ไม�ม ี   

     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร4 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลDาสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุDงหมายและวัตถุประสงคI 
 

๑. จุดมุDงหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ4การเรียนรูZเพื่อใหZนักศึกษามีความรูZความเขZาใจระบบการผลิตสุกร อุตสาหกรรมการผลิตสกุร
ในประเทศไทย การจัดการฟาร4มสุกรในหน�วยการผลิตต�างๆ และมาตรฐานฟาร4มสุกรตามกรมปศุสัตว4 รวมถึง
กรณีศึกษาที่พบไดZบ�อยในฟาร4มสกุรจากการจัดการฟาร4มที่ไม�เหมาะสม  

๒. วัตถุประสงคIในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค4ของรายวิชา (Course Objectives) 

มีความรูZความเขZาใจในระบบการผลิตสุกร มาตรฐานฟาร4มสุกร และการจัดการฟาร4มสุกรในหน�วยการผลิตต�างๆ 

และ สารตZองหZามในอุตสาหกรรมการผลิตสกุร การจัดการดZานโรงเรือนเพือ่เพิม่ผลผลิตของฟาร4มและลดความสูญเสยีที่

เกิดข้ึนจากโรคหรือการจัดการฟาร4มไดZ รวมทัง้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย4 

๒.๒ ผลลัพธ4การเรียนรูZระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลZว นักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  อธิบายระบบการผลิตสุกรและมาตรฐานฟาร4มสกุรไดZอย�างถูกตZอง  
๒.  CLO2  อธิบายการจัดการฟาร4มสกุรในหน�วยการผลิตต�างๆ   
๓.  CLO3  แกZไขป�ญหาการจัดการฟาร4มสุกรจากตัวอย�างกรณีศึกษาไดZอย�างถูกตZอง 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 

๑. คำอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
ระบบการผลิตสุกร การจัดการฟาร4มสุกร การจัดการโรงเรือน มาตรฐานฟาร4มสุกร สารตZองหZามในอุตสาหกรรม

การผลิตสุกร เทคนิคการฝากเลี้ยงเพื่อลดและตัดป�ญหาการแพร�โรค ป�ญหาที่เกิดจากการจัดการไม�เหมาะสม อาหารและน้ำ 

โภชนาการ สารพิษจากเช้ือราที่ปนเป��อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร4มสุกร การกักกันโรคและการ

ปรับสภาพสุกรในฟาร4ม การเฝ�าระวังและติดตามโรค การรักษา ควบคุมและป�องกันโรคในฟาร4มสุกร  

The pig production system, farm management, prohibiting substances, cross-fostering tech-

niques; the inappropriate management of water and nutrition, mycotoxin, herd biosecurity, isolation 

and acclimatization; health monitoring program, treatment, prevention and control programs 
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    ๓  
 
 

๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใช8ตDอภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 

(ช่ัวโมง) 

การฝoกปฏิบัติ 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด8วยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๔๕  

(๑๕ x ๓) 

- ๙๐ 

(๑๕ x ๖) 

 

๓.  จำนวนชั่วโมงตDอสัปดาหIท่ีอาจารยIให8คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกDนักศึกษาเปqนรายบุคคล  

 นัดหมายอาจารย4ผูZสอนผ�านอาจารย4ประสานงานรายวิชา ๑ ช่ัวโมงต�อสปัดาห4 (เฉพาะวันพุธ) 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู8ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 

๑.  สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู8 หรือทักษะท่ีรายวิชามุDงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลZว นักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
       ๑.  CLO1  อธิบายระบบการผลิตสกุรและมาตรฐานฟาร4มสกุรไดZอย�างถูกตZอง  
       ๒.  CLO2  อธิบายการจัดการฟาร4มสุกรในหน�วยการผลิตต�าง ๆ  
       ๓.  CLO3  แกZไขป�ญหาการจัดการฟาร4มสกุรจากตัวอย�างกรณีศึกษาไดZอย�างถูกตZอง 

๒.  วิธีการจัดประสบการณIการเรียนรู8เพ่ือพัฒนาความรู8 หรือ ทักษะ ในข8อ ๑   และการวัดผลลัพธIการเรียนรู8ของ

รายวิชา   

  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณIการเรียนรู8 วิธีการวัดผลลัพธIการเรียนรู8 

 CLO1 บรรยาย  สอบขZอเขียน  

 CLO2 บรรยาย / มอบหมายงานกลุ�ม / ใหZนำเสนอ 

สอบขZอเขียน / ผลงานกลุ�ม / ส�งงาน

ตรงเวลา / มีส�วนร�วมในช้ันเรียน / 

นำเสนองาน 

CLO3 มอบหมายงานกลุ�ม / ใหZนำเสนอ 

สอบขZอเขียน / ผลงานกลุ�ม / ส�งงาน

ตรงเวลา / มีส�วนร�วมในช้ันเรียน / 

นำเสนองาน 
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    ๔  

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห4ที ่ หัวขZอเรื่อง/รายละเอียด 

จำนวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่ใชZ ผูZสอน กิจกรรม  

ในช้ันเรียน 
ฝ�ก

ปฏิบัติ 

๑ 
Introduction: ระบบการ

ผลิตสุกร 
๓  บรรยาย พนิดา 

๒ 

เศรษฐศาสตร4ในระบบการ

ผลิตสุกร (Economics in 

pig  production) 

๓  บรรยาย ดุสิต 

๓ 

การจัดการโรงเรือนและ

สิ่งแวดลZอมในฟาร4มสุกร

(Housing and environ-

ment managements in 

pig farms ) 

๓  บรรยาย กัมพล 

๔ 

การจัดการฟาร4มอย�างมี

ประสิทธิภาพในหน�วยการ

ผลิตต�าง ๆ ของฟาร4มสุกร 

๓  บรรยาย พนิดา 

๕ 

การจัดการดZานอาหารใน

ฟาร4มสุกร(Nutritional 

management in pig 

farms) 

๓  บรรยาย ดุสิต 

๖ 

การปนเป��อนสารพิษต�างๆใน

อาหารสุกร (Feed con-

tamination : importance, 

problems and solutions) 

๓  บรรยาย สิริพร 

๗ 
การควบคุมและป�องกันโรค

ของฟาร4มสุกร (Disease 
๓  บรรยาย พนิดา 
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    ๕  
 
 

สัปดาห4ที ่ หัวขZอเรื่อง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่ใชZ ผูZสอน 
prevention and control: 

biosecurity, acclimatiza-

tion, immunization) 

๘ 

การประยุกต4ใชZเทคนิคทาง

พันธุกรรมในการป�องกันโรค

สกุร (Genetic application 

for disease prevention) 

๓  บรรยาย 

 
กัมพล 

 
 
 

๙ 

การปฏิบัติที่ดีสำหรบัฟาร4ม

สุกร มาตรฐานฟาร4ม และ

บทบาทของสัตวแพทย4 

(Good Agricultural Prac-

tice in pig farms (Farm 

standard) / Role of vet 

in swine production) 

๓  บรรยาย สิริพร 

๑๐ 

ชนิดของยา และสารเสริมที่

ใชZบ�อยในฟาร4มสุกร และยา

ที่หZามใชZ(Common used 

Drugs, Feed additives 

and banned chemical 

drugs in pig farms) 

๓  บรรยาย สิริพร 

๑๑ 

ป�ญหาที่พบบ�อยในเลZาผสม

และเลZาคลอด(Common 

Problems in breeding 

and farrowing units) 

๓  บรรยาย พนิดา 

๑๒ 

ป�ญหาที่พบบ�อยในเลZา

อนุบาล(Common Prob-

lems in nursery units) 

๓  บรรยาย กัมพล 

๑๓ 
ป�ญหาที่พบบ�อยในเลZาขุน

(Common Problems in 
๓  บรรยาย กัมพล 
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    ๖  
 
 

สัปดาห4ที ่ หัวขZอเรื่อง/รายละเอียด จำนวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ที่ใชZ ผูZสอน 
growing-finishing units) 

๑๔ 

กรณีศึกษาป�ญหาทีเ่กิดข้ึน

จากการจัดการฟาร4ม และ

การประยุกต4ความรูZในการ

แกZไขป�ญหา (Case study 

discussion) 

๓  กรณีศึกษา 
กัมพล/

ดุสิต/สริิพร 
/พนิดา 

๑๕ 

กรณีศึกษาป�ญหาทีเ่กิดข้ึน

จากการจัดการฟาร4ม และ

การประยุกต4ความรูZในการ

แกZไขป�ญหา (Case study 

presentation and discus-

sion) 

๓  กรณีศึกษา 
กัมพล/

ดุสิต/สริิพร 
/พนิดา 

                  รวม ๔๕ -   

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธIการเรียนรู8ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู8 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู8 (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว�างการเรียนการสอน เพื่อวัดความกZาวหนZาและพัฒนาการเรียนรูZของนักศึกษา โดยการ

สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความกZาวหนZาของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจZงผลแก�ผูZเรียน 

(feedback) เพื่อใหZนักศึกษาพัฒนาและปรับปรงุตนเองอย�างสม่ำเสมอ โดยไม�นำผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ

สิ้นสุดการเรียนการสอน 

 

ข.  การประเมนิเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู8 (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ำหนักในการวัดและประเมินผล 
ผลลัพธI 

การเรียนรู8ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ำหนักการประเมินผล 

(รZอยละ) 

CLO1  อธิบายระบบการผลิตสุกรและ

มาตรฐานฟาร4มสกุรไดZอย�างถูกตZอง 
สอบขZอเขียน ๓๐ ๔๐ 

CLO2  อธิบายการจัดการฟาร4มสุกรใน
หน�วยการผลิตต�างๆ  

สอบขZอเขียน   ๓๐ ๔๐ 

ผลงานกลุ�ม ๕ 
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    ๗  
 
 

นำเสนอ ๕ 

CLO3  แกZไขป�ญหาการจัดการฟาร4ม

สุกรจากตัวอย�างกรณีศึกษาไดZอย�าง

ถูกตZอง 

สอบขZอเขียน ๑๐ ๒๐ 

ผลงานกลุ�ม ๕  

นำเสนอ ๕  

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

(๒) การใหZเกรด และ การตัดสินผล 

ใชZระบบองิเกณฑ4หรือองิกลุ�ม ตามเงือ่นไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร4 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหZสัญลักษณ4เป¨น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะตZองไดZรบัสญัลกัษณ4 D ข้ึนไป 

จึงจะผ�านเกณฑ4  

(๓) การสอบแกZตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแลZวมีนักศึกษาไดZรับผลการเรียนเป¨น F  ซึ่งอาจารย4ผูZประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว�าสมควรใหZมีการสอบแกZตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมน้ัน   

นักศึกษาผูZน้ันจะตZองมีคะแนนไม�ต่ำกว�า  ๔๗.๕๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค�าเฉลี่ยมากกว�า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม�ต่ำกว�า 

๔๕.๐๐  สำหรับชุดคะแนนที่มีค�าเฉลี่ยระหว�าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเวZนในกรณีที่ค�าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ำกว�า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผูZน้ันจะตZองมีคะแนนไม�ต่ำกว�า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธ์ิสอบแกZตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย4ผูZ

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแกZตัวหรือปฏิบัติงานว�า “ผ�าน”  นักศึกษาผูZน้ันจะไดZรับผลการเรียนเป¨น D โดยใน

ระหว�างที่อยู�ระหว�างการประกาศผลสอบแกZตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ใหZประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผูZน้ันเป¨น

สัญลักษณ4  I 

๓.  การอุทธรณIของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีขZอสงสัย  ขZองใจ  หรือตZองการอุทธรณ4ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจZงความประสงค4การอุทธรณ4โดยการเขียนใบคำรZองที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร4  โดยจะเสนอต�ออาจารย4ผูZประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม�สามารถช้ีแจงหรือแกZป�ญหาไดZ จะ

เสนอเรื่องดังกล�าวต�อคณะกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอนเพือ่พิจารณาต�อไป และหากพบว�าเป¨นเรื่องที่จำเป¨นตZองมี

การสืบขZอเท็จจริง จะเสนอต�อคณะกรรมการรับเรื่องรZองเรียนดZานการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร4ดำเนินการ

ต�อไป 
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    ๘  
 
 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) Burkard, C., Lillico, S.G., Reid, E., Jackson, B., Mileham, A.J., Ait-Ali, T., et al. 2017. Precision 

engineering for PRRS resistance in pigs: Macrophages from genome edited pigs lacking 

CD163 SRCR5 domain are fully resistant to both PRRSV genotypes while maintaining biologi-

cal function. Plos Pathogens. Doi:10.1371/journal.ppat.1006206 

๒) Cromwell, G.L., Baker, D.H., Ewan, R.C., Kornegay, E.T., Lewis, A.J., Pettigrew, J.E., et al. 1998. 

Nutrient requirements of swine. 10th revised Edition, National Academy Press, Washington 

D.C. 210 pp.  

๓) Ferguson, J., 1995. The Good Health Manual for Pigs. Pirie Printer, Canberra. 204 pp 

๔) Fink-Gremmels J, editor. Animal feed contamination: effects on livestock and food safety. 

Elsevier; 2012 Jun 11. (page 1-10, 11-32) 

๕) Goddard, M.E. and Hayes, B.J. 2009. Mapping genes for complex traits in domestic animals 

and their use in breeding programmes. Genetics. 10; 381-391. 

๖) Leman, A.D., Straw, B.E., Mengeling, W.L., D’Allaire, S., and Taylor, D.J., 1996. Diseases of 

Swine. 10th  Edition, Wiley-blackwell. 1136 pp. 

๗) Mello J.P. Contaminants and toxins in animal feeds. FAO ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH 

PAPER. 2004:107-28. 

๘) Muirhead, M.R., Alexander, T.J.L., 1997. Managing pig health and the treatment of disease. 

5M Enterprise Ltd., Sheffield, United Kingdom. 608 pp. 

๙) Reiner, G. 2016. Genetic resistance-an alternative for controlling PRRS? Porcine Health 

Manag. 2; 27. 

๑๐) Sims, L.D., Glastonbury, J.R.W., 1996. Pathology of the Pig: A Diagnostic Guide. D.G. Walker 

Pty Ltd., Victoria, 456 pp. 

๑๑) Zimmermann, J.J., Karriker, L.A., Ramirez, A., Schwartz, K.J. and Stevenson, G.W. 2012. Dis-

eases of Swine. 10th  Edition, Wiley-blackwell, Iowa, 1136 pp. 

๑๒) Codex Alimentarius Commission. General Standard for Contaminants and Toxins in Food 

and Feed (CODEX STAN 193-1995). 

๑๓) ระเบียบมาตรฐานฟาร4มเลี้ยงสุกรของประเทศไทย พ.ศ. 2542  

๑๔) มาตรฐานฟาร4มสกุร. สมาคมสัตวแพทย4ควบคุมฟาร4มสกุรไทย. 2556-2557.  
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    ๙  
 
 

๑๕) มาตรฐานฟาร4มสกุร. สมาคมผูZเลี้ยงสุกรแห�งชาติ. 2558. 

๑๖) ระเบียบกรมปศุสัตว4 ว�าดZวยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดZานปศุสัตว4 พ.ศ. 2558 

๒. เอกสารและข8อมูลแนะนำ (Suggested Materials) 

 ไม�ม ี

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถZามี) 

- 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธIการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กำหนดใหZนักศึกษาประเมินการสอนของผูZสอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต�อ

เวลา  การเป¨นแบบอย�างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว�างการสอน  ความสามารถในการถ�ายทอดเน้ือหาใหZ

เขZาใจและกระตุZนการเรียนรูZ เป¼ดโอกาสใหZผูZเรียนไดZซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว�างการเรียนการสอน  และประเมิน

ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรูZความสามารถโดยรวม และประโยชน4ที่ไดZรับจากการเรียนรายวิชาน้ี  ความพึงพอใจต�อ

การเรียนรายวิชาน้ี  และขZอเสนอแนะอื่นๆ  โดยใชZแบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน4 

 ๒.  กลยุทธIการประเมินการสอน  
ใหZอาจารย4ผูZรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย4ที่ไดZรับมอบหมาย ดำเนินการดังต�อไปน้ี 

๒.๑ ใหZนักศึกษาประเมินอาจารย4ผูZสอนและภาพรวมของรายวิชาตามขZอ ๑ 

๒.๒ ใหZอาจารย4ผูZสอนประเมินตนเองในประเด็นต�อไปน้ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใชZในการเตรียมสอน 

(๒) ความพึงพอใจของผูZสอนต�อผลการสอน 

(๓) ขZอที่ควรปรับปรงุแกZไขหรอืพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต�อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ประชุม/สัมมนาอาจารย4ผูZสอนในแต�ละกลุ�มวิชาเพื่อพจิารณาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนสำหรับป~การศึกษา

ต�อไปโดยอาศัยขZอมูลดังต�อไปน้ี 

(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 

(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
อาจารย4ผูZประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต�อไปน้ี 
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   ๑๐  
 
 

(๑) เป�าหมายทีก่ำหนดมีความชัดเจนและเป¨นไปไดZ 

(๒) ประสบการณ4การเรียนรูZเหมาะสมกบัเป�าหมาย 

(๓) ประสบการณ4การเรียนรูZกระตุZนใหZนักศึกษาคZนควZาและฝ�กทักษะการเรียนรูZดZวยตนเอง 

(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป�าหมายและการจัดประสบการณ4การเรียนรูZ 

(๕) นำทฤษฎีทางการศึกษา / ขZอมูลจากการประเมินในครั้งก�อนมาวางแผนปรบัปรุง 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสดุป~การศึกษา อาจารย4ผูZประสานงานรายวิชา อาจารย4ประจำกลุ�มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอน  จะมีการพจิารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดใหZมีการปรบัปรุงในป~การศึกษาต�อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล8องระหวDางรายวิชากับหลักสูตร 
ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ4ระหว�างรายวิชา และ ผลลัพธ4การเรียนรูZระดับหลักสูตร (PLOs)  

ช่ือรายวิชาเวชศาสตร4สุกร ๑ 
ผลลัพธ4การเรียนรูZระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหสัวิชา) สพวค ๔๕๖ R  R R    R 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ4ระหว�าง CLOs และ PLOs   

(รหสัวิชา) สพวค ๔๔๕ 
ผลลัพธ4การเรียนรูZที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO1  อธิบายระบบการผลิตสุกร

และมาตรฐานฟาร4มสุกรไดZอย�าง

ถูกตZอง 

๑.๒  ๓.๑ 

๓.๒ 

    ๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 
CLO2  อธิบายการจัดการฟาร4ม
สุกรในหน�วยการผลิตต�างๆ  

๑.๒  ๓.๑ 

๓.๒ 

    ๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 
CLO3  แกZไขป�ญหาการจัดการ
ฟาร4มสุกรจากตัวอย�างกรณีศึกษาไดZ
อย�างถูกตZอง 
 

๑.๒  ๓.๑ 

๓.๒ 

๔.๑    ๘.๑ 

๘.๒ 

๘.๓ 
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   ๑๑  
 
 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต4ใชZความรูZดZาน 
วิทยาศาสตร4การสัตวแพทย4 และ
ศาสตร4อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพสัตว4
ตามเกณฑ4มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย4 

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการป�ญหาสุขภาพสัตว4ไดZอย�างถูกตZอง 
โดยการประยุกต4ใชZความรูZพื้นฐานทางสัตวแพทย4 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว4
ในกลุ�มสัตว4เพื่อการบริโภคใหZไดZ
มาตรฐานทีเ่ป¨นที่ยอมรับของสากล 

๓.๑ วิเคราะห4ขZอมลูทางดZานสุขภาพสัตว4 และผลผลิตของฟาร4ม เพื่อใชZ
วางแผนจัดการฟาร4มใหZเหมาะสมและไดZประสิทธิภาพการผลิตสงูสุด 
๓.๒ วางแผนการป�องกันโรคและส�งเสรมิสุขภาพสัตว4ภายในฟาร4มไดZ
อย�างถูกตZองเพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกจิ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว4ทีส่�งผล
กระทบต�อคนและสิ่งแวดลZอม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ4จากสัตว4 ตาม
มาตรฐานทางสุขอนามัยที่เกี่ยวขZองในระดับชาติและนานาชาติไดZ 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หนZาที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพการ
สัตวแพทย4 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกตZองและเหมาะสม
กับการเป¨นสัตวแพทย4 
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ ไดZอย�างเหมาะสม 
๘.๓ อธิบายกฎหมาย และหลกัการบรหิารจัดการสถานประกอบการ ที่
เกี่ยวขZองกบัวิชาชีพการสัตวแพทย4 
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   ๑๒  
 
 

ตารางเรียนรายวิชา เวชศาสตรIสุกร ๑ รหัสวิชา สพวค ๔๕๖ 

สำหรับนักศึกษาชั้นปRท่ี ๔ ประจำภาคปลาย ปRการศึกษา ๒๕๖๓ 

จัดการเรียนการสอน ณ ห8องบรรยายรวม ๑๓๐๔ 

คร้ังท่ี วันท่ี เวลา หัวข8อ ผู8สอน 

๑.  ๕ ม.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Introduction/Pretest: ระบบการผลิตสุกร  PC 

๒. ๑๒ ม.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Housing and environment managements in 

pig farms 

KK 

๓. ๑๙ ม.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Economics in pig production  DL 

๔. ๒๖ ม.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Nutritional management in pig farms and feed 

formulations 

DL 

๕. ๒ ก.พ. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Effective management practices in pig farms PC 

๖. ๙ ก.พ. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Feed contamination : importance, problems 

and solutions 

ST 

๗. ๑๖ ก.พ. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Disease prevention and control: biosecurity, 

acclimatization, immunization 

PC 

๘. ๒๓ ก.พ. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Genetic application for disease prevention KK 

 

สอบกลางภาค (๑ - ๕ มนีาคม ๒๕๖๔) 

๙. ๙ มี.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Good Agricultural Practice in pig farms (Farm 

standard) / Role of vet in swine production 

ST 

๑๐. ๑๖ มี.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Common used Drugs, Feed additives and 

banned chemical drugs in pig farms 

ST 

๑๑. ๒๓ มี.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Common Problems in breeding and ฃ

farrowing units 

PC 

 

๑๒. ๓๐ มี.ค. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Common Problems in nursery units and fin-

ishing units 

KK 

๑๓. ๒๐ เม.ย. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Case study (Presentation and discussion) KK/DL/ST/PC 

๑๔. ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Case study (Presentation and discussion) KK/DL/ST/PC 

สอบปลายภาค (๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
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KK = รศ.ดร.น.สพ.กมัพล แกZวเกษ, DL= ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค4 

PC = รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา ชนาภิวัตน4, ST = อ.สพ.ญ.สิรพิร ตัณฑเวส 
 


