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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวชิา 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑.  รห ัสและช ือ่รายวชิา 
ภาษาไทย  สพวค ๕๕๙ เวชศาสตร์การผลติ 
ภาษาอังกฤษ VSCL  559 Production Medicine 

 
๒.  จ  านวนหนว่ยกติ      ๒ (๒-๐-๔ ) 
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห์) 
 
๓.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
      ๓.๑ หลักสูตร  สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
๔.  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  และอาจารยผ์ูส้อน 

๔ .๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค์ 
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลนิิกและการสาธารณสุข 
     โทรศัพท์ 0-2441-5242 – 4 ต่อ 1511 โทรศัพท์มอืถอื 062-442-9568 
     E-mail: dusit.lao@mahidol.edu 
๔ .๒  อาจารย์ผู้สอน  ๑. ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค์ 
    ๒. รศ.ดร.สพ.ญ.พนิดา  ชนาภิวัฒนา 
    ๓. ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา  ศิริมานะพงษ์ 
    ๔ . รศ.ดร.น.สพ.บรรลือ  กรมาทิตย์สุข 
    ๕ . รศ.ดร.สพ.ญ.สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข 
    ๖. ผศ.น.สพ.เชาวลิต  นาคทอง 
    ๗ . อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรณ  ธรรมไพศาล 
    ๘. น.สพ.สุรพัฒน์  ลีวัฒนาไพศาล 

 
๕.  ภาคการศกึษา / ช ั้นปที ีเ่รยีน   

๕ .๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๕  
๕ .๒ จ านวนผู้เรียนทีร่ับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวชิาท ีต่อ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite)   
 สพปส ๒๑๐, สพปส ๒๑๓ 
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    ๒  
 

๗.  รายวชิาท ีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) 
- ไม ่ม ี – 

 
๘.  สถานทีเ่รยีน      คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา  
 
๙.  วันท ีจ่ดัท  าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาคร ัง้ลา่สดุ 

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

หมวดที่ ๒ จ ุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรูเ้พื่อใหน้ักศึกษาสามารถอธบิายด้านการจัดการผลผลติและสุขภาพระดับฝูงปศุสัตว ์

(สุกร, โคนม , แพะ), สัตว์ปีก และสัตว์น้ า โครงสร้างการผลิต ข้อมลูการผลิตภายในฟาร์ม การเขา้เยี่ยมฟาร์ม การ
จัดเก็บข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัการจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์ขอ้มลูและประเมนิประสิทธภิาพการผลิต 
การวิเคราะห์และประเมนิการจัดการสขุภาพในระดับฝงู และการควบคุมและป้องกนัปญัหาหรือโรคที่ส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง
กับการผลิตได้ 
 
๒. วัตถ ุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวชิา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการผลผลิตและสุขภาพระดับฝูงปศุสัตว์ (สุกร , โคนม, 

แพะ), สัตว์ปีก และสัตว์น้ า โครงสร้างการผลิต ข้อมูลการผลติภายในฟาร์ม การเขา้เยีย่มฟาร์ม การจัดเก็บข้อมลูฟารม์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัการจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์ขอ้มลูและประเมนิประสทิธภิาพการสืบพันธ ุแ์ละ/หรอืการ
ผลิต การวิเคราะห์และประเมินการจัดการสุขภาพใ นระดับฝูง และการควบคุมและป้องกันปัญหาหรือโรคที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการผลติ 

๒.๒ ผลลัพธ ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม ื่อสิ้นสดุการเรยีนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  อธ ิบายการจัดการผลผลิตและสุขภาพระดับฝูงในสกุร โคนม โคเนือ้ แพะ สัตว์ปีก และสัตว์น้ า ได้
อย่างถูกต้อง 
๒.  CLO2  อธ ิบายโครงสรา้งข้อมลูการผลติ การจัดเก็บข้อมลู ไดอ้ย่างถกูต้อง 
๓.  CLO3  อธ ิบายวิธกีารและการค านวณประสิทธภิาพการผลิต การประเมนิ การตรวจสอบ และเปรียบเทยีบ
ประสิทธ ิภาพการผลิต การแกไ้ขปญัหาประสทิธภิาพการผลติได้ 
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    ๓  
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค  าอธบิายรายวชิา  (Course Description) 
การจัดการผลผลิต และสุขภาพระดับฝูงในสกุร โคนม แพะ สัตว์ปีก และสัตว์น้ า โครงสรา้งการผลติ ข้อมูลการผลติ 

การจัดเก็บข้อมูลของฟาร์ม การเขา้เยีย่มฟาร์ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์ข้อมลูและการ
ประเมินประสิทธ ิภาพการจัดการสุขภาพในระดับฝูง การสืบพันธ ุ์ และหรือ การผลิต การควบคุมและป้องกันปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการผลติ  
 The production and herd health management in pigs, dairy catt le, goats, poultry and aquatic 
animals; production structure, farm records, farm visit, farm management software, an analysis of herd 
health management, reproduction and/or production, prevention and control problems related to the 
production 
 

๒. จ  านวนช ัว่โมงท ีใ่ชต้อ่ภาคการศกึษา 
ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

การฝกึปฏบิตั ิ
(ชั่วโมง) 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ - ๖๐ 

  
๓.  จ  านวนช ัว่โมงตอ่สปัดาหท์ ีอ่าจารยใ์หค้  าปรกึษาและแนะน  าทางวชิาการแกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล   

 นักศึกษาสามารถนัดพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอค าปรึกษาและแนะน าทางวิช าการได้โดยตรง หรือหากเกี่ยวกับ
รายวิชาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรง ผ่าน ๒ ช่องทางได้แก่ การโทรศัพท์ภายในไปยังห้องพกั 
หรืออีเมลเพื่อขอนัดพบหากไม่สามารถติดต่อทางช่องทางแรกได้ ส าหรับเวลาที่จัดสรรให้นั้นประมาณ ๑ ชั่วโมง/
สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับเรื่องที่จะปรกึษาและเวลาของอาจารย์หากต้องการปรึกษานอกเวลาที่ก าหนด 

 
หมวดที่ ๔  การพฒันาผลการเรยีนร ูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิาของนกัศกึษา 

 
๑.  สร ุปสัน้  ๆเ ก ีย่วกบัความร ู ้หรอืทกัษะท ีร่ายวชิามุง่หวังท ีจ่ะพฒันานกัศกึษา (CLOs)  

เม ื่อสิ้นสดุการเรยีนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  อธ ิบายการจัดการผลผลิตและสุขภาพระดับฝูงในสกุร โคนม โคเนือ้ แพะ สัตว์ปีก และสัตว์น้ า ได้อยา่ง
ถูกต้อง 
๒.  CLO2  อธ ิบายโครงสรา้งข้อมลูการผลติ การจัดเก็บข้อมลู ไดอ้ย่างถกูต้อง 
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    ๔  
 

๓.  CLO3  อธ ิบายวิธกีารและการค านวณประสิทธภิาพการผลิต การประเมนิ การตรวจสอบ และเปรียบเทยีบ
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๒.  วิธ ีการจดัประสบการณก์ารเรยีนร ูเ้พื่อพฒันาความร ู ้หรอื ท ักษะ ในข้อ ๑   และการวดัผลลพัธก์ารเรยีนร ูข้อง
รายวชิา   

 วิธ ีการจดัการสอน/ประสบการณ์การเรยีนร ู ้ วิธ ีการวดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู ้

CLO1 บรรยาย / การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

การสอบวัดความรู ้/ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรยีน / การแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรยีน / นักศึกษาประเมนิ
ตนเอง 

CLO2 บรรยาย / การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

การสอบวัดความรู ้/ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรยีน / การแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรยีน / นักศึกษาประเมนิ
ตนเอง 

CLO3 
บรรยาย / การใช้กรณีศึกษา / การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตัวเอง 

การสอบวัดความรู ้/ การวิเคราะห์
กรณีศึกษา / การสังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียน / การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน / นักศึกษาประเมนิตนเอง 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ช้ ผู้สอน กิจกรรม 
ในชั้นเรยีน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ บทน า / ระบบการผลิตและ 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร 
การเก็บบันทึกข้อมูล การเข้า
เยี่ยมฟาร์ม 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ ดุสิต 

๒ การเฝ้าระวังประสิทธ ิภาพ 
การผลิตด้วยสารสนเทศ การ
ค านวณอัตราการทดแทน การ
ค านวณอัตราการคัดทิ้ง 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ ดุสิต 
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    ๕  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ช้ ผู้สอน กิจกรรม 
ในชั้นเรยีน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๓ ดัชนีการผลิต การวิเ คราะห์ 
ประสิทธ ิภาพการผลิตด้วย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์การใช้
สารสนเทศในฝูงสุกรพ่อ และ
แม่พันธ ุ์  (ส่วนการผลม -อุ้ม
ท้อง) 

๒ - 

บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ พนิดา 

๔  ดัชนีการผลิต การวิเ คราะห์ 
ประสิทธ ิภาพการผลิตด้วย 
โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
การ ใ ช้สารสนเทศในฝูงสุกร
แม่พันธ ุ์  (ส่วนเลี้ยงลูก -หย่า
นม) 

๒ - 

บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ พนิดา 

๕  ดัชนีการผลิต การวิเ คราะห์ 
ประสิทธ ิภาพการผลิตด้วย 
โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
การ ใ ช้สารสนเทศในฝูงสุกร
ขุน 

๒ - 

บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ ดุสิต 

๖ ห ลั ก ก ารผลิตสัต ว์น้ า  และ
ระบบ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ วรรณา 

๗  การวิเ คราะห์และการแก้ไข 
ปัญหาด้านสุขภาพในการผลิต 
สัตว์น้ า 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ วรรณา 

๘ ระบบการผลิตแพะนม การ
เก็บ ข้อมูล การประเมิน และ
การ วิเ คราะห์ประสิทธ ิภาพ 
การ ผลิตและสุขภาพภายใน
ฟาร์ม 

๒ - 

บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ เชาวลิต 

๙ ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม 
ใ น ป ระเทศไท ย ห ลั ก เ วช
ศาสตร์การผลิตในโคนม การ
เข้าเยี่ยมฟาร์ม และการ เก็บ
และการบันทึกข้อมลู 

๒ - 

บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ สุดสายใจ 

๑๐ การวิเ คราะห์ข้อมูลทางการ 
สืบพันธ ุ์ และแนวทางการเพิม่ ๒ - บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ บรรลือ 
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    ๖  
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ช้ ผู้สอน กิจกรรม 
ในชั้นเรยีน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

ป ร ะสิ ทธ ิภาพการสืบพันธ ุ์ 
ภายในฟาร์มโคนม 

๑๑ การจัดการสุขภาพเต้านม การ
ติดตามและเฝ้าระวังปัญหา 
เ ต้านมอักเ สบแบบไม่แสดง 
อาการภายในฟาร์มโคนม 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ บรรลือ 

๑๒ ห ลั ก ก ารก ารคั ดทิ้ง  ความ 
ส า คั ญ ปั จ จัย ที่ ใ ช้ ใ น ก าร 
พิจารณา และการค านว ณ 
อัตราการทดแทนภายในฟารม์ 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ สุดสายใจ 

๑๓ ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สั ต ว์ ปี ก ใ น
ประเทศ ไทย หลักการจัดการ
การผลิต และสุขภาพ การเข้า
เยี่ยมฟาร์ม 

๒ - 

บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ ระพีวรรณ 

๑๔  การใ ช้สารสนเทศเพื่อการ 
ประเมิน  และการวิเคราะห์ 
ด้านประสิทธ ิภาพการผลิต 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ ระพีวรรณ 

๑๕  การประเมินและการวิเคราะห์ 
ปัญหาด้านสุขภาพและการ
ผลิตสัตว์ปีกและการก าหนด
แนวทางการแก้ไขปญัหา 

๒ - 
บรรยาย / สไลด์ / คลิปวิดีทัศน์ สุรพัฒน์ 

 รวม ๓๐ -   

 
๒. แผนการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนร ูท้ ีค่าดหวงัระดบัรายวชิา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมนิผลสมัฤทธ ิใ์นการเรยีนร ู ้
ก.  การประเมนิเพื่อพฒันาการเรยีนร ู ้(Formative Assessment) 

     ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหนา้และพัฒนาการเรยีนรูข้องนกัศึกษา โดยการสังเกต
พฤติกรรม ความเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศกึษา โดยแจ้งผลแก่ผูเ้รยีน (feedback) 
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและปรบัปรงุตนเองอยา่งสม่ าเสมอ โดยไมน่ าผลการประเมนิไปรวมกบัคะแนนสอบเมือ่สิน้สดุการ
เรียนการสอน 
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    ๗  
 

ข.  การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเรยีนร ู ้(Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมนิผล 

 
ผลลัพธ  ์

การเรยีนร ูฯ้ 
วิธ ีการวดัผล 

น ้ าหนกัการประเมนิผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธ ิบายการจัดการผลผลิต
และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม 
โคเนื้อ แพะ สัตว์ปีก และสัตว์น้ า 
ได้อย่างถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๒๐ 

๓๐ 
การสอบวัดความรู ้/ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรยีน / การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรยีน / นักศึกษา
ประเมินตนเอง 

๑๐ 

CLO2 อธ ิบายโครงสรา้งข้อมลูการ
ผลิต การจัดเก็บข้อมูล ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๒๐ ๒๕ 
การสอบวัดความรู ้/ การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรยีน / การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรยีน / นักศึกษา
ประเมินตนเอง 

๕  

CLO3 อธ ิบายวิธ ีการและการ
ค านวณประสิทธภิาพการผลิต การ
ประเมิน การตรวจสอบ และ
เปรียบเทียบประสิทธภิาพการผลติ 
การแก้ไขปัญหาประสิทธภิาพการ
ผลิตได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๓๐ ๔๕ 
การสอบวัดความรู ้/ การวิเคราะห์
กรณีศึกษา / การสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน / การแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน / นักศึกษาประเมนิตนเอง 

๑๕  

รวม   ๑๐๐ 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุม่ ตามเงื่อนไขและวิธตีัดสนิผลการเรียนของคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สญัลักษณ์เปน็ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องไดร้ับสัญลักษณ ์D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานง าน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้ม ีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเตมินัน้    
นกัศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไมต่่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนทีม่คี่าเฉลีย่มากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไมต่่ ากวา่ 
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    ๘  
 

๔๕ .๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่ม ีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔ .๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลีย่ของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 
นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธ ิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม   โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน
ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 
๓.  การอทุธรณ์ของนกัศกึษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ
ประเมินผลการเรยีน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบรหิารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปญัหาได้ จะ
เสนอเรื่องดังกลา่วต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเปน็ตอ้งมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ
ต่อไป 

 
หมวดที่ ๖  ทร ัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั (Required Texts) 
๑) กัมพล แก้วเกษ. การจัดการฟาร์มสุกรพันธ ุ ์(ความรู้พื้นฐาน). ร้านพัชราภรณ์. นครปฐม. ๒๕๔๘. ๑๐๘ หน้า 
๒) ปรียพันธ ุ์ อุดมประเสริฐ. การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มสกุร. โรงพิมพ์อุดมสขุการพิมพ์(๑๙๙๓) จ ากัด 

กรุงเทพ. ๒๕๔๒. ๑๙๙ หน้า 
๓) พีรศักดิ์ จันทร์ประทีป, บรรลือ กรมาทิตยส์ุข และสุดสายใจ กรมาทิตย์สขุ.  การจัดการและเทคโนโลยีชวีภาพ

ด้านการสืบพันธ ุใ์นโคนม. ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ. ๒๕๕๐.๒๕๖ หน้า 
๔) พล เลื่องยศลือชากุล อธ ิภ ูนันทประเสรฐิ และสวุรรณี นิธอิุทัย. ปัญหาโรค สุขภาพ และการจัดการการผลติ

สุกร. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ. ๒๕๓๕ 
๕) Brown, L., Aquaculture for Veterinarians : Fish Husbandry and Medicine . Pergamon Press Ltd., 

1993. 462 pp. 
๖) Gadd, J.N., Pig production problems: John Gadd’s guide to their solutions. Nottingham Univer-

sity Press, Nottingham. 2003. 592 pp. 
๗) Leman AD, Straw BE, Mengeline WL, D’Allaire S, Taylor DJ, editors. Diseases of Swine. 7th ed. 

Iowa, USA: Iowa State University Press; 1994 . 1021 p. 
๘) Muirhead MR, Alexander TJL. Managing pig health and the treatment of disease . Alexander TJ, 

editor. Sheffield, UK: 5M Enterprises; 1997. 610 p. 
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    ๙  
 

๙) Rodostits, O.M., Herd health: food animal production medicine . 3rd ed. W.B. Saunders Com-
pany, Pennsylvania, 2001. 884 pp. 

 
๒. เอกสารและขอ้มลูแนะน  า (Suggested Materials) 

๑) เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน รายวิชาเวชศาสตร์การผลิต 
๒) นิตยสาร / วารสาร เช่น โลกสุกร โลกปศุสัตว ์พิกแอนด์พอรก์ สาส์นไก่และสุกร International Pig Topics, 

International Poultry Topics, International Dairy Topics, Asian Pig, Asian Dairy, Asian Aqua, Pig 
Progress, Poultry World, Dairy Global 

 
๓.  ทร ัพยากรอืน่ๆ (ถ้าม ี) 

- 
 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

๑.  กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
เม ื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมนิการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงตอ่

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน   ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมนิ
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรูค้วามสามารถโดยรวม และประโยชนท์ี่ได้รบัจากการเรยีนรายวชิานี้   ความพึงพอใจตอ่
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยใช้แบบประเมนิผลการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยทุธก์ารประเมนิการสอน 
ให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รบัมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี ้
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมนิอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามขอ้ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมนิตนเองในประเด็นต่อไปนี ้

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใชใ้นการเตรยีมสอน  
(๒) ความพึงพอใจของผูส้อนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรงุแกไ้ขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งตอ่ไป  
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๓.  การปรบัปรงุการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุม่วิชาเพื่อพิจารณาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศกึษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมลูดังต่อไปนี ้
(๑) ผลการศึกษาของนักศกึษา 
(๒) ผลการประเมนิประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
(๓) ผลการประเมนิการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ ิข์องนกัศกึษาในรายวชิา  
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวชิามกีารการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ิข์องนกัศึกษาในรายวิชา โดยมกีารประเมนิ

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมคีวามชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกบัเปา้หมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นกัศึกษาค้นควา้และฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(๔ ) การวัดผลประเมนิผลเหมาะสมกบัเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕ ) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมนิในครั้งก่อนมาวางแผนปรบัปรงุ 

๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา  
เม ื่อสิ้นสดุปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวชิา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรยีนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมนิการสอน ผลสัมฤทธ ิข์องนกัศึกษา 

เพื่อก าหนดประเด็นที่เหน็สมควรจัดให้มกีารปรบัปรุงในปกีารศึกษาต่อไป  

ภาคผนวก 
ความสอดคลอ้งระหว่างรายวชิากบัหลกัสตูร 

ตารางท ี ่๑  ความสัมพันธร์ะหว่างรายวิชา และ ผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  

ชื่อรายวิชาเวชศาสตร์การผลติ 
ผลลัพธ ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๙ R - R - - R - R 
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ตารางท ี ่๒  ความสัมพันธร์ะหว่าง CLOs และ PLOs 

(รหัสวิชา) สพวค ๕๕๙ 
ผลลัพธ ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธ ิบายการจัดการผลผลติ
และสุขภาพระดับฝูงในสุกร โคนม 
โคเนื้อ แพะ สัตว์ปีก และสัตว์น้ า ได้
อย่างถูกต้อง 

๑.๒  ๓.๑     ๘.๑ 
๘.๒ 
๘.๓ 

CLO2 อธ ิบายโครงสร้างขอ้มลูการ
ผลิต การจัดเก็บข้อมลู ได้อย่าง
ถูกต้อง 

  ๓.๑   ๖.๒  ๘.๑ 
๘.๒ 

CLO3 อธ ิบายวิธกีารและการ
ค านวณประสิทธภิาพการผลิต การ
ประเมิน การตรวจสอบ และ
เปรียบเทียบประสิทธ ิภาพการผลิต 
การแก้ไขปัญหาประสิทธภิาพการ
ผลิตได้ 

  ๓.๑ 
๓.๒ 

    ๘.๑ 
๘.๒ 

ตารางท ี ่๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพ
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์

๑.๒ วางแผนการรักษาและจัดการปญัหาสุขภาพสัตวไ์ด้อยา่ง
ถูกต้อง โดยการประยกุต์ใชค้วามรู้พืน้ฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสตัว์ในกลุม่สัตว์
เพื่อการบริโภคให้ไดม้าตรฐานทีเ่ป็นที่ยอมรบั
ของสากล 

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมลูทางด้านสขุภาพสตัว์ และผลผลิตของ
ฟาร์ม เพื่อใช้วางแผนจัดการฟาร์มใหเ้หมาะสมและได้
ประสิทธ ิภาพการผลิตสูงสดุ 
3.2 วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสรมิสุขภาพสัตวภ์ายใน
ฟาร์มได้อย่างถกูต้องเพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาตนเอง 

๖.๒ ประยุกต์ความรูท้างการสัตวแพทยเ์พื่อแก้ปัญหาทาง
คลินิกและภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเมือ่พบ
สถานการณ์ที่ไมไ่ดค้าดการณ์ลว่งหน้าได้อยา่งเหมาะสม 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบตัิหนา้ที่โดยรักษา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ
การสัตวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถกูต้องและ
เหมาะสมกบัการเป็นสัตวแพทย ์
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ ได้อยา่ง
เหมาะสม 
๘.๓ อธ ิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวิชาชีพการสตัวแพทย ์
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ตารางเรยีนรายวชิา เ วชศาสตรก์ารผลติ รหสัวชิา สพวค 559 
ส าหรบันกัศกึษาช ัน้ปที ี ่5 ประจ  าภาค ปลาย ปีการศกึษา 2563 

จัดการเรยีนการสอน ณ ห้องบรรยาย 1305 
ครั้งที่ วันที่ เวลา หัวข้อ ผู้สอน  

1. 5 ม.ค. 64 8.40 – 10.30 
บทน า / ระบบการผลติและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสกุร การเก็บบันทึกข้อมูลการผลิต 
ความส าคญัของสารสนเทศ เวชศาสตรก์ารผลติสุกรกับยคุประเทศไทย 4.0 

ดุสิต 

2. 12 ม.ค. 64 8.40 – 10.30 
การเฝ้าระวังประสิทธภิาพการผลิตดว้ยสารสนเทศ การค านวณอตัราการทดแทน การ
ค านวณอัตราการคดัทิง้ 

ดุสิต 

3. 19 ม.ค. 64 8.40 – 10.30 
ดัชนีการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธภิาพการผลติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์การใช้
สารสนเทศในฝูงสุกรพ่อและแม่พันธ ุ ์(ส่วนการผลม-อุ้มทอ้ง) 

พนิดา 

4. 26 ม.ค. 64 8.00 – 10.00 
ดัชนีการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธภิาพการผลติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และการ
ใช้สารสนเทศในฝูงสุกรแม่พันธ ุ ์(ส่วนเลี้ยงลกู-หย่านม) 

พนิดา 

5. 2 ก.พ. 64 8.40 – 10.30 
ดัชนีการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธภิาพการผลติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และการ
ใช้สารสนเทศในฝูงสุกรขุน 

ดุสิต 

6. 9 ก.พ. 64 8.40 – 10.30 หลักการผลิตสัตว์น้ า และระบบความปลอดภัยทางชวีภาพ วรรณา 
7. 16 ก.พ. 64 8.40 – 10.30 การวิเคราะห์และการแก้ไขปญัหาดา้นสุขภาพในการผลิตสตัว์น้ า วรรณา 

8. 23 ก.พ. 64 8.40 – 10.30 
ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมสตัว์ปีกในประเทศไทย หลักการจัดการการผลิตและ
สุขภาพ การเข้าเยี่ยมฟารม์ 

ระพีวรรณ 

สอบกลางภาค 1 – 5 มี.ค . 64  
9. 9 มี.ค. 64 8.40 – 10.30 การใช้สารสนเทศเพ่ือการประเมินและการวิเคราะหด์า้นประสิทธภิาพการผลิต สุรพัฒน์ 

10. 16 มี.ค. 64 8.40 – 10.30 
การประเมินและการวเิคราะห์ปญัหาดา้นสุขภาพและการผลิตสตัว์ปีก และการก าหนด
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ระพีวรรณ 

11. 23 มี.ค. 64 8.40 – 10.30 
ระบบการผลิตแพะนม การเก็บข้อมูล การประเมินและการวิเคราะห์ประสิทธภิาพการ
ผลิตและสุขภาพภายในฟารม์ 

เชาวลิต 

12. 30 มี.ค. 64 8.40 – 10.30 

ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย หลักเวชศาสตรก์าร
ผลิตในโคนม การคดัทิง้ ความส าคญัปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา และการค านวณอัตรา
การทดแทนภายในฟารม์ 

สุดสายใจ 

13. 20 เม.ย. 64 8.40 – 10.30 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการสืบพันธ ุ ์และแนวทางการเพ่ิมประสิทธภิาพการสืบพันธ ุ์
ภายในฟารม์โคนม 

บรรลอื 

14. 27 เม.ย. 64 8.40 – 10.30 
การจัดการสุขภาพเตา้นม การตดิตามและเฝ้าระวังปัญหาเตา้นมอักเสบแบบไม่แสดง
อาการภายในฟารม์โคนม 

บรรลอื 

สอบปลายภาค 3 – 14 พ.ค . 64  
 


