
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์                                   คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ Veterinary Ethics and Jurisprudence 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      1(1-0-2)        
  (ทฤษฎี 1 ชม.   ปฏิบัต ิ- ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง 2 ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๑. รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๑๖  

  Email: sukanya.man@mahidol.edu  
  ๒. อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น     ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๔๖ 
  Email: khuanwalai@mal@mahidol.edu  
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         

๑. รศ.ดร.สพ.ญ.สุกัญญา มณีอินทร์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๑๖  
  Email: sukanya.man@mahidol.edu 
  ๒. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๑๔๐๓ 
  Email: walasinee.sak@mahidol.edu  
  ๓. ผศ.น.สพ.พิงพล จรูญรัตน์      ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๒๒ 
  Email: phingphol.cha@mahidol.edu  
  ๔. ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์       ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๒๒ 
  Email: rungrote.osa@mahidol.edu 
  ๕. อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๒๗ 
  Email: duangthip.cha@mahidol.edu  
  ๖. อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๓๗ 
  Email: grisnarong.won@mahidol.edu  
      ๗. อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น     ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๔๖ 

  Email: khuanwalai@mal@mahidol.edu 
  ๘. อ.ดร.สพ.ญ.สินีนาถ เจียมทวีบุญ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๑๐ 
  Email: sineenard.jie@mahidol.edu  
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    ๒  
 
 

  ๙. อ.ดร.น.สพ.ปริญ สวุรรณประภา  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ โทร ๑๕๐๘ 
  Email: prin.suw@mahidol.edu 
  ๑๐. อ.สพ.ญ.ญาดา อรรควัฒนางกูร   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๒๘ 
  Email: yada.akk@mahidol.edu 
  ๑๑. อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข โทร ๒๒๒๘ 
  Email: nae.tan@mahidol.edu       
 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

ไม่มี 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี     
     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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    ๓  
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชา สามารถประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดย
รักษาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ผู้เรียนสามารถประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับการเป็นสัตวแพทย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม อธิบายกฎหมาย และหลักการ
บริหารจัดการสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

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

๑.  CLO1  อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 
๒.  CLO2  อธิบายจรรยาบรรณ คุณธรรม และศีลธรรมแห่งวิชาชีพได้ 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) กฎหมายและความเป็นมาของกฎหมาย ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับสังคม องค์การบัญญัติกฎหมาย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ จรรยาบรรณและองค์กรควบคุมวิชาชีพสัตวแพทย์ สวัสดิ
ภาพของสัตว์ในด้านศีลธรรม สังคมและกฎหมาย 
(ภาษาอังกฤษ) Laws and history of laws, relationships between laws and social, lawmaker organization, 
laws and acts related to veterinary professional, ethics, morals and organization administrating veter-
inary professional, animal welfare in aspects of morals, social and laws  

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๑๕ - ๓๐ 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

จัดสรรเวลาในชั้นเรียน ในหัวข้อกรณีศึกษา โดยให้อาจารย์ผู้สอนที่เข้าสอนเป็นผู้แนะน า ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง 
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    ๔  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ ผ่านกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
๒.  CLO2 อธิบายจรรยาบรรณ คุณธรรม และศีลธรรมแห่งวิชาชีพ ผ่านกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย การใช้กรณีศึกษา การน าเสนอ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอ

ผลงาน 

 CLO2 บรรยาย การใช้กรณีศึกษา การน าเสนอ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอ

ผลงาน 
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    ๕  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

๑ แนะน ารายวิชา บทน า ทัศนคติต่อการประกอบ
วิชาชีพ 

๑ - บรรยาย วลาสิน ี

๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ๑ - บรรยาย ขวัญวลัย  
สินีนาถ ญาดา 

๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๔๕ 

๑ - บรรยาย ขวัญวลัย  
สินีนาถ ญาดา 

๔ สาระส าคัญและผลกระทบต่อปศุสัตว์และการ
เลี้ยงสัตว์ของประเทศ 

๑ - บรรยาย ขวัญวลัย  
สินีนาถ ญาดา 

๕ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์และ
ความไม่ถูกไม่ควรในการประกอบวิชาชีพ ๑ 

๑ - บรรยาย พิงพล 

๖ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์และ
ความไม่ถูกไม่ควรในการประกอบวิชาชีพ ๒ 

๑ - บรรยาย พิงพล 

๗ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์และ
ความไม่ถูกไม่ควรในการประกอบวิชาชีพ ๓ 

๑ - บรรยาย พิงพล 

๘ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ๑ ๑ - บรรยาย เนติ ์
๙ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ๒ ๑ - บรรยาย ขวัญวลัย  

สินีนาถ ญาดา 
๑๐ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ๓ ๑ - บรรยาย ขวัญวลัย  

สินีนาถ ญาดา 
๑๑ การประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของ

การประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 
๑ - บรรยาย ปริญ 

๑๒ การศึกษาต่อเนื่องกับการต่อใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

๑ - บรรยาย วลาสิน ี

๑๓ สัมมนากรณีศึกษาคดีตัวอย่างตาม พรบ.วิชาชีพ
การสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ.สถานพยาบาล
สัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ๑ 

๑ - น าเสนอกรณีศึกษา พิงพล สุกัญญา 
รุ่งโรจน์ ดวงทิพย์ 
กฤษณรงค ์

๑๔ สัมมนากรณีศึกษาคดีตัวอย่างตาม พรบ.วิชาชีพ
การสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ.สถานพยาบาล
สัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ๒ 

๑ - น าเสนอกรณีศึกษา พิงพล สุกัญญา 
รุ่งโรจน์ ดวงทิพย์ 
กฤษณรงค ์

๑๕ สัมมนากรณีศึกษาคดีตัวอย่างตาม พรบ.วิชาชีพ
การสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ พรบ.สถานพยาบาล
สัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ๓ 

๑ - น าเสนอกรณีศึกษา พิงพล สุกัญญา 
รุ่งโรจน์ ดวงทิพย์ 
กฤษณรงค ์

                  รวม ๑๕ -   
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    ๖  
 
 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
      สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ในขณะที่มอบหมายกรณีศึกษาให้น าเสนอ และมีการให้ค าแนะน าจากอาจารย์
ผู้สอน 
 

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑๐ 
๕๐ 

การน าเสนอ ๔๐ 

CLO2 อธิบายจรรยาบรรณ คุณธรรม 
และศีลธรรมแห่งวิชาชีพได้ 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑๐ 
๕๐ การน าเสนอ ๔๐ 

  
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  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
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    ๗  
 
 

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒) พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๓ 
๓) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๕๒ 
๔) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ 
๕) พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๐ 
๖) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) ธวัชชัย รอดสม โกเมศ ตรึงจิตร และเอกพันธุ์ น้ าวล พ.ศ.๒๕๔๗ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ หน้า ๒๗๙ 

๒) พีระพล อยู่สวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาและอาหารสัตว์ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ หน้า ๑๓๑ 

๓) เอกพันธุ์ น้ าวล และธวัชชัย รอดสม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ร.บ.ยา กรมปศุสัตว์ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ หน้า ๑๓๑ 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- 
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    ๘  
 
 

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 
 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 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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    ๙  
 
 

(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา กฎหมายและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพวค 504         

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค 504 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

       8.3 

CLO2 อธิบายจรรยาบรรณ 
คุณธรรม และศีลธรรมแห่งวิชาชีพ
ได้ 

       8.2 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO 8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

8.2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 8.3 อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 



 

 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์                                   คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค 504                                                                                    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

   ๑๐  
 
 

 
ตารางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา กฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพวค ๕๐๔ 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ล าดับที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
1 21 ธันวาคม 63 08.40-10.00 Orientation (สุกัญญา) 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย ์
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ .ศ. 2545 

พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ร.บ.ยาสัตว ์
พ.ร.บ.อาหารสัตว์ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

ขวัญวลัย  สินีนาถ ญาดา 

2-3 21 ธันวาคม 63 10.00-11.00 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย ์
พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกรณโีรคระบาดสัตว ์

ขวัญวลัย  สินีนาถ ญาดา 

4-5 21 ธันวาคม 63 11.00-12.30 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย ์
พ.ร.บ.สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

พ.ร.บ.ป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ์

ขวัญวลัย  สินีนาถ ญาดา 

6-7 21 ธันวาคม 63 13.30-14.30 การประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

ปริญ 
 

8-9 21 ธันวาคม 63 14.30-16.00 ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพ  
การศึกษาต่อเนื่องกับการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

วลาสิน ี

10-11 22 ธันวาคม 63 10.30-12.00 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ เนติ์  
 

12-13 22 ธันวาคม 63 13.30-14.30 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสตัวแพทย์ และความไม่ถูกไม่ควรใน
การประกอบวิชาชีพ 

พิงพล 
 

14-15 22 ธันวาคม 63 14.30-16.30 สัมมนากรณศีึกษา คดีตัวอย่างตาม พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 
พ.ศ. 2545 พรบ.สถานพยาบาลสตัว์และกฎหมายอื่นๆ 

พิงพล สุกัญญา รุ่งโรจน์
ดวงทิพย์ กฤษณรงค์ 

   สอบปลายภาค  

 


