
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์และการจัดการส าหรับวิชาชพีสตวแพทย์                            คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพวค ๕๐๓                                                                                 ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  สพวค  ๕๐๓ เศรษฐศาสตร์และการจัดการส าหรับวิชาชีพสตวแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 503  Economics and management for veterinary profession 

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

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รศ.ดร.สพ.ญ. วลาสิน ี ศักดิ์ค าดวง 
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทร ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ต่อ ๑๔๐๐  อีเมล์ walasinee.sak@mahidol.edu 
อ.ดร.สพ.ญ. มุกมนี ตันสกุล 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทร ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ต่อ ๒๒๑๒  อีเมล์ mookmanee.tan@mahidol.edu 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน       น.สพ.ดร. ประพืด อักษรพันธ์ (PA) 
น.สพ. วินัย ทองมาก (WT) 
น.สพ. กนก บ ารุงศรี (KB) 
สพ.ญ. สาวิณี พูลเอ่ียม (SP) 
น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร (TS) 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 
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    ๒  
 

 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
-   

๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ และสามารถน าหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
 ๒.๑.๑ อธบิายเศรษฐศาสตร์และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพสัตวแพทย์ 
 ๒.๑.๒ อธบิายบทบาทและจรรยาบรรณของสัตวแพทย์ในธุรกจิปศุสัตว์และสัตว์เลีย้ง 
 ๒.๑.๓ วิเคราะห์ด้านอุปทาน วธิีการผลิตและแนวโน้มด้านอุปสงค์ความต้องการเพ่ือการบรโิภค ตลาดและโครงสร้าง 
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการตลาดจากผู้ผลิต ผู้บรโิภค 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๑.  CLO1  สามารถอธิบายความส าคัญของหลักเศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพการสัตวแพทย ์  
๒.  CLO2  สามารถอธิบายบทบาท จรรยาบรรณและความส าคัญของสัตวแพทย์ในธรุกิจปศุสัตว์และสัตว์เลีย้ง  
๓.  CLO3  สามารถวิเคราะห์ด้านอุปทาน วธิีการผลิตและแนวโน้มด้านอุปสงค์ความต้องการเพ่ือการบริโภค ตลาด
และโครงสร้าง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการตลาดจากผูผ้ลิต ผู้บรโิภค จากกรณีศึกษาได ้     
๔.  CLO4  แสดงการวางแผนจัดตั้ง สถานพยาบาลสัตว์ และการวิเคราะห์ต้นทุนจากกรณีศึกษาได้ 
๕.  CLO5  สามารถวิเคราะห์บทบาทการเป็นปรึกษาฟาร์มอย่างมืออาชีพจากกรณีศึกษาได้ 
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    ๓  
 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
   เศรษฐศาสตร์และการจัดการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ องค์ประกอบของการจัดการและการ
บริหารงานฟาร์มและสถานพยาบาล การวางแผนด าเนินงาน การวิเคราะห์อุปทาน วิธีการผลิตและแนวโน้มด้านอุปสงค์ 
การตลาดและโครงสร้าง การวิเคราะห์การลงทุน นโยบายของประเทศ และผลกระทบ จรรยาบรรณของสัตวแพทย์ 
   Economics and management in the veterinary profession, project management, industry 
benchmarking, pricing strategies, inventory management, financial statements, demand, supply, mar-
keting and structure, investment analysis, and country’s policy and it effect; ethics in the veterinary 
profession 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๓๐ ๐                  ๖๐ 

 ๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห ์
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1  สามารถอธิบายความส าคัญของหลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์   
๒.  CLO2  สามารถอธิบายบทบาท จรรยาบรรณและความส าคัญของสัตวแพทย์ในธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง  
๓.  CLO3  สามารถวิเคราะห์ด้านอุปทาน วิธีการผลิตและแนวโน้มด้านอุปสงค์ความต้องการเพ่ือการบริโภค ตลาด
และโครงสร้าง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการตลาดจากผู้ผลิต ผู้บริโภค จากกรณีศึกษาได้      
๔.  CLO4  แสดงการวางแผนจัดตั้ง สถานพยาบาลสัตว์ และการวิเคราะห์ต้นทุนจากกรณีศึกษาได้ 
๕.  CLO5  สามารถวิเคราะห์บทบาทการเป็นปรึกษาฟาร์มอย่างมืออาชีพจากกรณีศึกษาได้ 
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    ๔  
 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

  วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน Buzz group สอบข้อเขียน การมีส่วนร่วม 
 CLO2 บรรยาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน Buzz group สอบข้อเขียน การมีส่วนร่วม 
 CLO3 บรรยาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน Buzz group สอบข้อเขียน การมีส่วนร่วม 
CLO4 อภิปรายกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การน าเสนอ การมีส่วนร่วม 
CLO5 บรรยาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน Buzz group สอบข้อเขียน การมีส่วนร่วม 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝึก
ปฏิบัต ิ

๑ เศรษฐศาสตร์ และการจั ด การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช า ชีพสั ต วแพท ย์ 
บทบาทและจรรยาบรรณของสัตว
แพทย์ในธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง 

๒ 

- 

บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๒ การผลิตสินค้าปศุสัตว์ ๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๓ ต้นทุนการผลิต รายรับ และก าไร ๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๔ การจัดการการเงินของฟาร์ม ๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๕ อุปทานสินค้าเกษตรและบริการ ๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๖ อุปสงค์สินค้าเกษตรและบริการ ๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๗ ตลาดและการตลาดของสินค้าและ
บริการ 

๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๘ ราคาของสินค้าและบริการ ๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๙ การวิเคราะห์โครงการที่มีความเสี่ยง ๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการส าหรับวิชาชพีสตวแพทย ์               คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพวค ๕๐๓                                                                    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๕  
 

 

๑๐ เจตคติ การ เป็ นสัตวแพทย์ : การ
บริหารงานสัตวแพทย์ในภาคเอกชน 
(บริษัทยาและธุรกิจการเลี้ยงสัตว์) 

๒ - บรรยาย Buzz group/ Computer, 
LCD projector, screen/blank wall 

PA 

๑๑ กรณีศึกษา: วิชาชีพสัตวแพทย์กับการ
เป็นที่ปรึกษาฟาร์มอย่างมืออาชีพ I 

๒ - บรรยาย Buzz group/ Com-puter, 
LCD projector, screen/blank wall 

WT 

๑๒ กรณีศึกษา: วิชาชีพสัตวแพทย์กับการ
เป็นที่ปรึกษาฟาร์มอย่างมืออาชีพ II 

๒ - บรรยาย Buzz group/ Com-puter, 
LCD projector, screen/blank wall 

WT 

๑๓ กรณีศึกษา: การวางแผนจัดตั้ง การ
วิเคราะหต์้นทุน และการบรหิาร
สถานพยาบาลสัตว์แบบมีสตัว์ป่วย
ค้างคืน 

๒ - อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ Computer, LCD 
projector, screen/blank wall 

KB 

๑๔ กรณีศึกษา: การวางแผนจัดตั้ง การ
วิเคราะหต์้นทุน และการบรหิาร
สถานพยาบาลสัตว์แบบไมม่ีสตัว์ปว่ย
ค้างคืน 

๒ - อภิปรายกลุ่ม น าเสนอ Computer, LCD 
projector, screen/blank wall 

SP 

๑๕ การวางแผนการเงิน และการลงทุน ๒ - บรรยาย Buzz group/ Com-puter, 
LCD projector, screen/blank wall 

TS 

                  รวม ๓๐ ๐   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

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

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

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 สามารถอธิบายความส าคัญของหลัก
เศรษฐศาสตร์และการจัดการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
การสัตว์ 

สอบข้อเขียน: MCQ ๖.๖๗ 

๖.๖๗   
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    ๖  
 

 

CLO2 สามารถอธิบายบทบาท จรรยาบรรณและ
ความส าคัญของสัตวแพทย์ในธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์
เลี้ยง 

สอบข้อเขียน: MCQ ๖.๖๗ ๖.๖๗ 
  

CLO3  สามารถวิเคราะห์ด้านอุปทาน วิธีการผลิต
และแนวโน้มด้านอุปสงค์ความต้องการเพ่ือการ
บริโภค ตลาดและโครงสร้าง ขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การตลาดจากผู้ผลิต ผู้บริโภค จากกรณีศึกษาได้      

สอบข้อเขียน: MCQ ๖๐ ๖๐ 
  

CLO4  แสดงการวางแผนจัดตั้ง สถานพยาบาลสัตว์ 
และการวิเคราะห์ต้นทุนจากกรณีศึกษาได้ 

การมีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่ม และการ
น าเสนอ 

๑๓.๓๓ ๑๓.๓๓ 

CLO5  สามารถวิเคราะห์บทบาทการเป็นปรึกษา
ฟาร์มอย่างมืออาชีพจากกรณีศึกษาได้ 

สอบข้อเขียน: 
พรรณนา 

๑๓.๓๓ ๑๓.๓๓ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

(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

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                                       ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑิต   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการส าหรับวิชาชพีสตวแพทย ์               คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
รหัสวิชา สพวค ๕๐๓                                                                    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
 

    ๗  
 

 

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Bower, J.S.M., Gripper, J.N., Gripper, P.L., Gunn, D., 2001, Veterinary Practice Management, 3rd 
Edition. Wiley-Blackwell, 272 p.  

๒) Catanzaro, T.E., 2000, Veterinary practice management secrets. Hanley & Belfus, 174 p.    
๓)  Filmore, E.B., Gerald, K., Mylander, W.C., 1992, Optimization for profit. The Haworth Press, Inc, 

New York, U.S.A., 541 p. 
๔) Leman, A.D., Straw, B.E., Mengeling, W.L., D’Allaire, S., Taylor, D.J., 1992, Diseases of swine, 7th 

Edition. Iowa State University Press, Ames, Iowa, U.S.A. 
๕) Peter, G.H., 1991, Economic analysis of farm programs. McGrow – Hill, Inc. 
๖) Rodostits, O.M., Leslie, K.E., Fetrow, J., 1994, Herd health: food animal production medicine, 

2nd Edition. W.B. Saunders.  
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
 ไม่มี 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ  ไม่มี 
 

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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 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 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์และการ
จัดการส าหรับวิชาชีพสตวแพทย์ 

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

(รหัสวิชา) สพวค ๕๐๓ R  R R    R 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๕๐๓ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 สามารถอธิบายความส าคัญ
ของหลักเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการ
สัตวแพทย์   

๑.๒  ๓.๑, 
๓.๒ 

๔.๑, 
๔.๓ 

   ๘.๓ 

CLO2 สามารถอธิบายบทบาท 
จรรยาบรรณและความส าคัญของ
สัตวแพทย์ในธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์
เลี้ยง 

๑.๒  ๓.๑, 
๓.๒ 

๔.๑, 
๔.๓ 

   ๘.๑, 
๘.๒ 

CLO3 สามารถวิเคราะห์ด้าน
อุปทาน วิธีการผลิตและแนวโน้ม
ด้านอุปสงค์ความต้องการเพ่ือการ
บริโภค ตลาดและโครงสร้าง 
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการตลาดจาก
ผู้ผลิต ผู้บริโภค จากกรณีศึกษาได้      

๑.๒  ๓.๑, 
๓.๒ 

๔.๑, 
๔.๓ 

   ๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 

CLO4 แสดงการวางแผนจัดตั้ง 
สถานพยาบาลสัตว์ และการ
วิเคราะห์ต้นทุนจากกรณีศึกษาได้ 

๑.๒  ๓.๑, 
๓.๒ 

๔.๑, 
๔.๓ 

   ๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 

CLO5  สามารถวิเคราะห์บทบาท
การเป็นปรึกษาฟาร์มอย่างมืออาชีพ
จากกรณีศึกษาได้ 

๑.๒  ๓.๑, 
๓.๒ 

๔.๑, 
๔.๓ 

   ๘.๑, 
๘.๒, 
๘.๓ 
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   ๑๐  
 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริการสุขภาพ
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

๑.๒  วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์ในกลุ่มสัตว์
เพ่ือการบริโภคให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ของสากล 

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม 
เพ่ือใช้วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงสุด 
๓.๒ วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์ม
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อคน
และสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
ตามมาตรฐานทางสุขอนามัยที่เก่ียวข้องในระดับชาติและนานาชาติ
ได้ 
๔.๓ ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยรักษา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการสัตวแพทย์ 

๘.๑ ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับการเป็นสัตวแพทย์ 
๘.๒ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
๘.๓ อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
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   ๑๑  
 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา เศรษฐศาสตร์และการจัดการส าหรับวิชาชีพสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพวค  ๕๐๓ 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ล าดับที ่ วันที่ เวลา หัวข้อ ผู้สอน 
๑ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. เศรษฐศาสตร์และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพสัตวแพทย์ บทบาทและจรรยาบรรณ
ของสัตวแพทย์ในธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง 

PA 

๒ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ น. การผลิตสนิค้าปศุสัตว ์ PA 

๓ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. ต้นทุนการผลิต รายรับ และก าไร PA 
๔ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. การจัดการการเงินของฟาร์ม PA 

๕ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. อุปทานสินคา้เกษตรและบริการ PA 
๖ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. อุปสงค์สินคา้เกษตรและบริการ PA 

๗ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. ตลาดและการตลาดของสินคา้และบริการ PA 
๘ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. ราคาของสินค้าและบริการ PA 

สอบกลางภาค ๑ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๙  ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. การวิเคราะห์โครงการที่มีความเสี่ยง PA 

๑๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. เจตคติการเป็นสัตวแพทย์: การบริหารงานสัตว
แพทย์ในภาคเอกชน (บริษัทยาและธุรกิจการ
เลี้ยงสัตว์) 

PA 

๑๑ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. กรณีศึกษา: วิชาชีพสัตวแพทย์กบัการเป็นที่
ปรึกษาฟาร์มอย่างมืออาชีพ ครัง้ที่ ๑ 

WT 

๑๒ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. กรณีศึกษา: วิชาชีพสัตวแพทย์กบัการเป็นที่
ปรึกษาฟาร์มอย่างมืออาชีพ ครัง้ที่ ๒ 

WT 

๑๒ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. กรณีศึกษา: การวางแผนจดัตั้ง การวิเคราะห์
ต้นทุน และการบริหารสถานพยาบาลสัตว์แบบ
มีสัตว์ป่วยคา้งคืน 

KB 

๑๓ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. กรณีศึกษา: การวางแผนจดัตั้ง การวิเคราะห์
ต้นทุน และการบริหารสถานพยาบาลสัตว์แบบ
ไม่มีสัตวป์่วยค้างคนื 

SP 

๑๕ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘.๔๐ – ๑๐.๓๐ น. การวางแผนการเงิน และการลงทุน  TS 
สอบปลายภาค ๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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   ๑๒  
 

 

 
PA นายสัตวแพทย์ ดร. ประพืด อักษรพันธ์ 
KB นายสัตวแพทย์กนก บ ารุงศรี 
SP สัตวแพทย์หญิงสาวิณี พูลเอ่ียม 
WT นายสัตวแพทย์วินัย ทองมาก 
TS นายสัตวแพทย์ธนัฐ ศิริวรางกูร 


