หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสัตวศาสตร การบริหารจัดการ
และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางสัตวศาสตรตามหลักการและ
กระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานสัตวศาสตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานผลิต
และบริการทางดานสัตวศาสตร
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวศาสตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สาขางานการจัดการผลิตสัตว
6. เขาใจหลักการและกระบวนการทางดานการจัดการผลิตสัตว
7. วางแผน/เตรียมการจัดการผลิตสัตวเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและเลี้ยงดูสัตวตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการในการจัดการผลิตสัตวตามมาตรฐานฟารม โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานอาหารสัตว
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานอาหารสัตว
7. วางแผน/เตรียมการจัดการ เลือกและตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวเชิงธุรกิจตามหลักการ
และกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการผลิตอาหารสัตว ปรับปรุงคุณภาพ ประเมินผลและแกไขปญหาในงาน
ผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการในการผลิตอาหารสัตวตามมาตรฐาน โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัย การอนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริม-หลักสูตร รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
( 15
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 25
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 15
2.4 โครงการ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

21

หนวยกิต

59

หนวยกิต

6

หนวยกิต

86

หนวยกิต

หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0002
3500-0003

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
ชางเกษตรเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)
2 (4)
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-11__
รายวิชาในกลุม ภาษาไทย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)

(2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000-1202
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-13__
รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
3000-16__
รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)
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1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1220
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
1 (2)
3000-1221
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1 (2)
3000-1222
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
1 (2)
3000-1223
การเขียนตามรูปแบบ
1 (2)
3000-1224
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1 (2)
3000-1225
ภาษาอังกฤษโครงงาน
1 (2)
3000-1226
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1 (2)
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1 (2)
3000-1227
3000-1235
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1 (2)
3000-1238
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
1 (2)
3000-1240
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1 (2)
3000-12__
...............
1 (2)
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000-1420
3000-1421

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)

(2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1523
คณิตศาสตร 4
3 (3)
3 (3)
3000-15__
คณิตศาสตร …

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต)
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0101
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 (3)
3000-0102
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
3 (3)
2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0201
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 (4)
3 (4)
3000-0202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3000-0203
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3 (4)
3000-0204
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3 (4)
3000-0205
คอมพิวเตอรกราฟกส
3 (4)
3000-0206
การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
3 (4)
2.1.3 กลุมพื้นฐานงานอาชีพ (9 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3500-0101
วิทยาศาสตรเกษตร
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3506-1002
การจัดการธุรกิจเกษตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3500-0104
จุลชีววิทยา
3503-2001
โภชนศาสตรสัตว
3503-2002
การปรับปรุงพันธุสัตว
3503-2003
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
3503-2004
อาหารและการใหอาหารสัตว
3503-2005
การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
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รหัสวิชา
3506-2107
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
บัญชีฟารม
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานการจัดการผลิตสัตว
หนวยกิต (ชั่วโมง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3503-2101
การผลิตไกเนือ้
3 (4)
3503-2102
การผลิตไกไข
3 (4)
3503-2103
การผลิตไกพนื้ เมือง
3 (4)
3503-2104
การผลิตเปดและหาน
3 (4)
3503-2105
การผลิตนกกระทา
3 (4)
3503-2106
การผลิตนกกระจอกเทศ
3 (4)
3503-2107
การผลิตสุกร
3 (4)
3503-2108
การผลิตโคนม
3 (4)
3503-2109
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
3 (4)
3503-2110
การผลิตโคขุน
3 (4)
3503-2111
การผลิตแพะและแกะ
3 (4)
3503-2112
โรคและการสุขาภิบาลสัตว
3 (4)
3503-2113
การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3 (4)
3503-2114
การผสมเทียม
3 (4)
3503-2115
พฤติกรรมสัตวเลี้ยง
3 (4)
3503-2116
เนื้อและการแปรรูปเนื้อสัตว
3 (4)
3503-2117 ถึง 3503-2199 รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการผลิตสัตวรายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
3503-2207
สารชีวภาพเพือ่ การผลิตสัตว
3 (4)
3504-2003
เวชภัณฑพื้นฐานในฟารมปศุสัตว
3 (4)
สาขาวิชาสัตวศาสตร
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รหัสวิชา
3504-2103
3504-2104
3504-2105
3505-2117
3507-2204
3503-4001
3503-4002
3503-4003
3503-4004
3503-40…

ชื่อวิชา
การสงเสริมปศุสัตว
กฎหมายเกีย่ วกับปศุสัตว
การประกวดและตัดสินสัตว
อาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
ผลิตภัณฑน้ํานม
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 1
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 2
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 3
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 4
ปฏิบัติการสัตวศาสตร …

2.3.2 สาขางานอาหารสัตว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3503-2201
การผลิตอาหารสัตว
3503-2202
การจัดการอาหารหยาบ
3503-2203
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
3503-2204
การวิเคราะหอาหารสัตว
3503-2205
สารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว
3503-2206
ทุงหญาและการจัดการทุงหญา
3503-2207
สารชีวภาพเพือ่ การผลิตสัตว
3503-2208
เครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตว
3503-2209 ถึง 3503-2299 รายวิชาเกี่ยวกับอาหารสัตวรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3504-2103
การสงเสริมปศุสัตว
3503-4001
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 1
3503-4002
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 2
3503-4003
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 3
3503-4004
ปฏิบัติการสัตวศาสตร 4
3503-40…
ปฏิบัติการสัตวศาสตร …
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (5)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
* (*)
3
*
*
*
*
*

(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3503-6001

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
เวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

ใช

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตร ไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
3000-2001
3000-2002
3000-2003

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ชื่อวิชา
กิจกรรม …
กิจกรรม …
กิจกรรม …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
- (2)
- (2)
- (2)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3500-0001

หลักพืชกรรม
(Principles of Plant Science)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามขั้นตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหเจตคติที่ดีตองานพืชกรรม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. ปฏิบัติงานปลูกพืชขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. เลือก/ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานดวยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจสภาวะตลาดของพืชผลในทองถิ่นความสําคัญของพืชในดาน
ตางๆ การจําแนกพืช การเปรียบเทียบความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติ
ดูแลรักษา
3500-0003

ชางเกษตรเบื้องตน
(Basic Farm Workshop)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตรเพื่อสนับสนุนงานผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟา งานเชื่อมแกส งานทอสงน้ํา งานคอนกรีต งานใชและ
บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตร
2. เชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกสตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. วางผังงานกอสรางและงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
6. ติดตั้งวงจรไฟฟาอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกส
การติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร การวางผัง การหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก การใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร การ
เดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย
3500-0004

การจัดการธุรกิจเบื้องตน
(Basic Business Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสาร
ธุรกิจ การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาด
ยอม
2. เพื่อใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีเบื้องตน วางแผนการตลาด
การขาย และการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการธุรกิจในงานอาชีพของตน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ
2. บันทึกบัญชีเบื้องตน
3. วางแผนการตลาดและแผนการขาย
4. วางแผนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการ
จัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย
หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม

สาขาวิชาสัตวศาสตร
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3500-0101

วิทยาศาสตรเกษตร
(Basic Science for Agriculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตร
2. เพื่อใหสามารถจําแนกประเภทสารเคมีพื้นฐาน เตรียมสารละลายที่ใชในงานเกษตร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารโปรตีน คารโบไฮเดรทและไขมัน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความ-รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตรและการใชสารเคมีพื้นฐานในงานเกษตร
2. เตรียมสารละลายที่ใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรท และไขมัน
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเคมีภัณฑทางการเกษตรตามคุณลักษณะ ดวยความปลอดภัยและคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรเกษตร
เคมีพื้นฐาน
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ สูตรและสมการทางเคมี พันธะเคมี ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี สารละลายกรด เบส
เกลือ สารประกอบไฮโดรคารบอน โครงสราง ประเภท คุณสมบัติ และเมตาโบลิซึมของโปรตีน
คารโบไฮเดรท และไขมัน เอนไซมและการจัดประเภทของเอนไซม ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบจากการ
ใชเคมีภัณฑในการเกษตร
3500-0102

หลักพันธุศาสตร
(Principles of Genetics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานความสามารถในการดํารงพันธุของสิ่งที่มีชีวิต การเกิดและการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักพันธุศาสตร และมีกิจนิสัยใฝรู มีความคิดสรางสรรค รอบคอบและ
ขยัน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล พันธุกรรม และการประยุกตใชในงานอาชีพ
2. ทํานายลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใชกฎของเมนเดล
3. ทดสอบความนาจะเปนและทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
4. วางแผนสรางสายพันธุพืช-พันธุสัตวโดยใชหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เซลและการแบงเซล การสรางเซลสืบพันธุ คําศัพทที่ใชทาง พันธุศาสตร
กฎของเมนเดล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตางๆ ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ทฤษฎี
โครโมโซม ธรรมชาติและพฤติกรรมของยีน การกลายพันธุ และการใชพันธุวิศวกรรมประยุกตเบื้องตน
3500-0105

พฤกษศาสตร
(Botany)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการจําแนกพืช องคประกอบของระบบและอวัยวะพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สังเคราะหลักษณะพฤกษศาสตรของพืช
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานพฤกศาสตรอยางเปนระบบ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับพฤกศาสตร
2. จําแนกชนิดและประเภทของพืชตามหลักพฤกษศาสตร
3. วางแผนการปลูกพืชตามหลักพฤกษศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของวิชาพฤกษศาสตร หลักการจําแนกพืชทางพฤกษศาสตร
การจําแนกพืชทางพฤกษศาสตร องคประกอบของระบบตาง ๆ ของพืช และองคประกอบของอวัยวะพืช
3500-0106

สถิติและการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Designs)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย
สรุปและเขียนรายงานการทดลอง
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการคนควาทดลองเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 14 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลักการ
3. ดําเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและพื้นฐานทางสถิติ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ หลักในการ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร แผนการทดลองแบบสุมตลอด แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ
แผนการทดลองแบบลาตินสแควร การดําเนินการทดลอง การเก็บและวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย การสรุปผลการทดลอง และการเขียนรายงานผลการทดลอง
3503-2001

โภชนศาสตรสัตว
(Animal Nutrition)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับโภชนศาสตรสัตว และการ
นําไปใชประโยชนของสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเบื้องตนของอาหารสัตว และสรางสูตรอาหารสัตว
โดยคํานึงถึงประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานโภชนศาสตรสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับโภชนศาสตรสัตวและการนําไปใชประโยชนของ
สัตว
2. วิเคราะหวัตถุดบิ ที่เปนแหลงของโภชนะและองคประกอบทางเคมีของอาหารสัตวเบื้องตน
3. สรางสูตรอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. วินิจฉัยอาการขาดโภชนะในสัตวเลี้ยงตามหลักโภชนศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของโภชนศาสตรสัตว ศัพทเทคนิคทางโภชนศาสตรสัตวและ
ความหมาย โภชนะที่จําเปนสําหรับสัตว องคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี หนาที่
อาการขาด และวัตถุดิบที่เปนแหลงของโภชนะ ระบบทางเดินอาหารสัตว การยอย การดูดซึมและการลําเลียง
โภชนะในรางกาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงโภชนะในรางกาย การวัดคุณคาอาหารสัตว การวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของอาหารสัตวเบื้องตน และหลักการสรางสูตรอาหารสัตว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~
3503-2002

การปรับปรุงพันธุสัตว
(Livestock Improvement)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปรับปรุงพันธุสัตวลักษณะเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูล วางแผน ดําเนินการและแกไขปญหาในการดําเนินงานปรับปรุง
พันธุสัตว โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปรับปรุงพันธุสัตว
2. คํานวณคาการถายทอดลักษณะพันธุกรรมตามกฏเมนเดล
3. คํานวณคาอัตราพันธุกรรมตามหลักการ
4. คํานวณคาอัตราซ้ําตามหลักการ
5. คํานวณคุณคาการผสมพันธุตามหลักการ
6. คัดเลือกสัตวที่จะเปนพอแมพันธุตามหลักการและกระบวนการ
7. บันทึกพันธุประวัติตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการปรับปรุงพันธุสัตว หลักพันธุศาสตร
เบื้องตน การวิเคราะหขอมูลลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณ อัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ํา คุณคาการผสมพันธุ
ลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจในสัตวเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ ระบบการผสมพันธุ การบันทึกและการทําพันธุ
ประวัติ ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงพันธุสัตว
3503-2003

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
(Anatomy and Physiologyof Domestic Animal)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสรางและระบบการทํางานของอวัยวะสัตว และจัดเตรียมอวัยวะสัตว
สําหรับการศึกษาตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง และมีกิจ
นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 16 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของสัตว
2. ดองอวัยวะระบบตาง ๆ ของสัตวตามหลักการและกระบวนการ พรอมทั้งระบุชื่อและหนาที่
3. ประกอบชิ้นสวนอวัยวะในระบบตาง ๆ จากภาพ หุนจําลองหรือของจริง พรอมทั้งระบุชื่อและ
หนาที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง เซลล
เนื้อเยื่อและอวัยวะ โครงสรางและการทํางานของระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ ระบบประสาท และระบบ
ภูมิคุมกันโรค
3503-2004

อาหารและการใหอาหารสัตว
(Animal Feed and Feeding)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท ชนิด หลักการและกระบวนการใหอาหารสัตว
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและสรางสูตรอาหาร ผสมอาหาร เก็บรักษา และใหอาหารสัตวตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชน คุณคา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําของเหลือใชและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกตใชใน
การผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาการผลิตและใหอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความ- รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการในการผลิตและใหอาหารสัตว
2. คํานวณสูตรอาหารไก สุกรและโค ตามหลักการ
3. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. ผสมอาหารสัตวโดยใชมือตามหลักการและกระบวนการ
5. ผสมอาหารสัตวโดยใชเครื่องผสมตามหลักการและกระบวนการ
6. ใหอาหารสัตวแตละประเภทและอายุสัตวตามตารางการใหอาหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว สารพิษและขีดจํากัดในการใช
วัตถุดิบ การนําของเหลือใชและผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกตใชเปนอาหารสัตว ความ
ตองการโภชนะของสัตว หลักการสรางสูตรอาหารและการคํานวณสูตรอาหารสัตว เครื่องมือและอุปกรณผสม
อาหารสัตว การผสมอาหารสัตวและการเก็บรักษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการอาหารของสัตว และการ
ใหอาหารสัตวระยะตาง ๆ
3503-2005

การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยง
(Environmental Management in Animal Farm)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยง
2. เพื่อใหสามารถจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยงตามมาตรฐานฟารมแตละชนิด
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปองกันการเกิดมลพิษที่มีผลตอสภาพแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยง และมี
กิจ-นิสัยการทํางานดวยความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยง
2. วางแผนจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวปก สุกร โค ตามมาตรฐานฟารมแตละชนิด
3. ตรวจคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งในฟารมสัตวเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
4. กําจัดของเสียในฟารมสัตวปก สุกร โคตามหลักการและกระบวนการ
5. วางแผนการนํามูลสัตวและวัสดุเหลือใชจากฟารมสัตวเลี้ยงกลับมาใชประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดสภาพสิ่งแวดลอม อิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการเลี้ยงสัตว ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ผลของมลพิษจากฟารมเลี้ยงสัตว
การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว การจัดระบบการกําจัดของเสียในฟารม และแนวทางการ
ใชประโยชนจากมูลสัตวและสิ่งเหลือใชในฟารมเลี้ยงสัตว
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สาขางานการจัดการผลิตสัตว
3503-2101

การผลิตไกเนือ้
3 (4)
(Broiler Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกเนื้อตามมาตรฐานงานฟารมไกเนื้อ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตไกเนื้อระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจัดการ
ฟารมไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบ ริโภค และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตไกเนื้อ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกเนื้อ
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารไกเนื้อระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําวัคซีนไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
5. หาคาอัตราแลกเนื้อตามหลักการ
6. จัดการผลผลิตไกเนื้อตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหบี หอ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดไกเนื้อ การวางแผนการผลิต มาตรฐานงาน
ฟารมไกเนื้อ ปจจัยที่สําคัญในการผลิต พันธุและลักษณะประจําพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการ
ใหอาหาร การจัดการไกเนือ้ ระยะตางๆ โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การชําแหละและบรรจุหีบหอ
การตลาดและการจําหนายผลผลิต การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไข
3503-2102

การผลิตไกไข
3 (4)
(Layer Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกไขตามมาตรฐานงานฟารมไกไข
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตไกไขระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจัดการ
ฟารมไกไขตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบ ริโภค และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตไกไข และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกไข
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุไกไขตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดปากไกตามหลักการและกระบวนการ
4. หาความสม่ําเสมอของฝูงไกสาวตามหลักการ
5. คัดไกที่ไมไขออกจากฝูงตามหลักการ
6. ดูแลใหอาหารไกไขระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
7. ทําวัคซีนไกไขตามหลักการและกระบวนการ
8. จัดการผลผลิตไกไขตามกระบวนการคัดไข บรรจุหีบหอ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดไกไข การวางแผนการผลิต มาตรฐานงานฟารมไกไข ปจจัยที่สําคัญในการผลิต พันธุและลักษณะประจําพันธุ สรีรวิทยาระบบสืบพันธุของไกเพศเมีย
สวนประกอบของไขไก โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการไกไขระยะตางๆ โรค พยาธิ
และการปองกันรักษา การบรรจุหีบหอ การตลาดและการจําหนายผลผลิต การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการ
ผลิต ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
3503-2103

การผลิตไกพื้นเมือง
3 (4)
(Native Chicken Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกระบวนการผลิตไกพื้นเมืองตามหลักวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ผลิตไกพื้นเมืองระยะตาง ๆ จัดการประกวดตัดสินไกพื้นเมือง
และแกไขปญหาในการจัดการฟารมไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตและการอนุรักษพันธุไกพื้นเมือง และมีกิจนิสัยใน
การทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยันและ
อดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกพื้นเมือง
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารไกพื้นเมืองระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ตอนไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ
5. ทําวัคซีนไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการประกวดและตัดสินไกพื้นเมืองตามมาตรฐาน
7. จัดการผลผลิตไกพื้นเมืองตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหีบหอ และคํานวณตนทุนเพื่อ
จําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดไกพื้นเมือง การวางแผนการผลิต ปจจัยที่
สําคัญในการผลิต พันธุและลักษณะประจําพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการไก
พื้นเมืองระยะตาง ๆ การคัดเลือกและผสมพันธุ การประกวดและตัดสิน การฟกไข โรค พยาธิ และการ
ปองกันรักษา การตลาดและการจําหนายผลผลิต การชําแหละและบรรจุหีบหอ การบันทึกและวิเคราะหขอมูล
การผลิต ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
3503-2104

การผลิตเปดและหาน
3 (4)
(Duck and Goose Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกระบวนการผลิตเปดและหานตามหลักวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตเปดและหานระยะตางๆ และแกไขปญหาในการ
จัดการฟารมเปดและหานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตเปดและหาน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความ- รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเปดและหาน
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุเปดและหานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารเปดและหานระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําวัคซีนเปดและหานตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตเปดและหานตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหีบหอ และคํานวณตนทุนเพื่อ
จําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดเปดและหาน การวางแผนการผลิต ปจจัยที่
สําคัญในการผลิต ประเภท พันธุและลักษณะประจําพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การจัดการเปดและหานระยะตาง ๆ การคัดเลือกและผสมพันธุ การฟกไข โรค พยาธิ และการปองกันรักษา
การตลาดและการจําหนายผลผลิต การชําแหละและบรรจุหีบหอ การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข
3503-2105

การผลิตนกกระทา
3 (4)
(Quail Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกระบวนการผลิตนกกระทาตามหลักวิชาการ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตนกกระทาระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจัดการ
ฟารมนกกระทาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตนกกระทา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนกกระทา
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุนกกระทาตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารนกกระทาระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. คัดเพศนกกระทาตามหลักการ
5. ทําวัคซีนนกกระทาตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตนกกระทาตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหีบหอ และคํานวณตนทุนเพื่อ
จําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดนกกระทา การวางแผนการผลิต ปจจัยที่
สําคัญในการผลิต พันธุและลักษณะประจําพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการนก
กระทาระยะตาง ๆ การคัดเลือกและผสมพันธุ การฟกไข การคัดเพศ โรค พยาธิ และการปองกันรักษา
การตลาดและการจําหนายผลผลิต การชําแหละและบรรจุหีบหอ การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
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3503-2106

การผลิตนกกระจอกเทศ
3 (4)
(Ostrich Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนกกระจอกเทศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตนกกระจอกเทศ และแกไขปญหาในการจัดการฟารม
นกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตนกกระจอกเทศ และมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนกกระจอกเทศ
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารนกกระจอกเทศระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. การคัดแยกเพศนกรุนตามหลักการ
5. ทําวัคซีนนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตนกกระจอกเทศตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหีบหอ และคํานวณตนทุนเพื่อ
จําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดนกกระจอกเทศ การวางแผนการผลิต ปจจัยที่
สําคัญในการผลิต พันธุและลักษณะประจําพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการ
นกกระจอกเทศระยะตาง ๆ การจัดการผสมพันธุ การฟกไข โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การตลาด
และการจําหนายผลผลิต การชําแหละและบรรจุหีบหอ การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข
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3503-2107

การผลิตสุกร
3 (4)
(Swine Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสุกรตามมาตรฐานงานฟารมสุกร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตสุกรพอแมพันธุและสุกรขุนระยะตาง ๆ และแกไข
ปญหาในการจัดการฟารมสุกรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูบริโภค การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตสุกร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสุกร
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุสุกรตามมาตรฐานฟารมสุกร
3. ดูแลใหอาหารสุกรระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําวัคซีนและฉีดยาสุกรตามหลักการและกระบวนการ
5. ตอนสุกรเพศผูต ามหลักการและกระบวนการ
6. หาคาอัตราการแลกเนื้อตามหลักการ
7. จัดการผลผลิตสุกรและคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดสุกร การวางแผนการผลิต มาตรฐานฟารม
สุกร พันธุและการคัดเลือกพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการสุกรพันธุและสุกร
ขุนระยะตาง ๆ โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การกําจัดของเสียในฟารม การบันทึกขอมูลฟารม การ
จัดการผลผลิต การตลาดและการจําหนายผลผลิต การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
3503-2108

การผลิตโคนม
3 (4)
(Dairy Cattle Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคนมตามมาตรฐานงานฟารมโคนม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตโคนมระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจัดการ
ฟารมโคนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบ ริโภคและการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตโคนม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 24 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคนม
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุโคนมตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารโคนมระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจการเปนสัดและการตั้งทองตามหลักการและกระบวนการ
5. ฉีดยาและทําวัคซีนโคนมตามหลักการและกระบวนการ
6. รีดนมดวยมือตามหลักการและกระบวนการ
7. รีดนมดวยเครือ่ งตามหลักการและกระบวนการ
8. จัดการผลผลิตโคนมตามกระบวนการและคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดโคนม การวางแผนการผลิต มาตรฐาน
ฟารมโคนม พันธุและการคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การ
จัดการโคนมระยะตาง ๆ การรีดนม การจัดการน้ํานมดิบ โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การกําจัดของเสีย
ในฟารม การบันทึกขอมูลฟารม การตลาดและการจําหนายผลผลิต การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข
3503-2109

การผลิตโคเนื้อและกระบือ
3 (4)
(Beef Cattle and Buffalo Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคเนื้อและกระบือ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตโคเนื้อและกระบือระยะตาง ๆ และแกไขปญหาใน
การจัดการฟารมโคเนื้อและกระบือตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูบริโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตโคเนื้อและกระบือ มีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความ-รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคเนื้อและกระบือ
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุโคเนื้อและกระบือตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารโคเนื้อและกระบือระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ฉีดยาและทําวัคซีนโคเนื้อและกระบือตามหลักการและกระบวนการ
5. ตอนโคและกระบือตามหลักการและกระบวนการ
6. สูญเขาโคและกระบือตามหลักการและกระบวนการ
7. หาคาอัตราการเจริญเติบโตตามหลักการ
8. จัดการผลผลิตโคเนื้อและกระบือตามกระบวนการและคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสถานการณการผลิตและตลาดโคเนื้อและกระบือ การ
วางแผนการผลิต พันธุและการคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การจัดการโคเนื้อและกระบือระยะตาง ๆ โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การกําจัดของเสียในฟารม การ
บันทึกขอมูลฟารม การตลาดและการจําหนายผลผลิต การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
3503-2110

การผลิตโคขุน
3 (4)
(Fattened Beef Cattle Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคขุน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตโคขุน และแกไขปญหาในการจัดการฟารมโคขุน
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและการอนุรักษ
ทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตโคขุน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคขุน
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุโคขุนตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารโคขุนระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. หาคาอัตราการเจริญเติบโตของโคขุนตามหลักการ
5. ฉีดยาและถายพยาธิโคขุนตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตโคขุนตามกระบวนการ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสถานการณการผลิตและตลาดโคขุน การวางแผนการผลิต
พันธุโคขุน การคัดเลือกโคเพือ่ ขุน โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการโคขุนระยะตาง
ๆ โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การกําจัดของเสียในฟารม การบันทึกขอมูลฟารม การตลาดและการ
จําหนายโคขุน การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
3503-2111

การผลิตแพะและแกะ
3 (4)
(Goat and Sheep Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตแพะและแกะ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตแพะ-แกะระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจัดการ
ฟารมแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตแพะ-แกะ มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตแพะและแกะ
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ
3. ดูแลใหอาหารแพะ-แกะระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ฉีดยาและทําวัคซีนแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ
5. รีดนมแพะตามหลักการและกระบวนการ
6. หาคาอัตราการเจริญเติบโตตามหลักการ
7. จัดการผลผลิตแพะ-แกะตามกระบวนการ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการผลิตและตลาดแพะและแกะ การวางแผนการผลิต ประเภท
และพันธุแพะและแกะ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุแพะและแกะ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการให
อาหาร การจัดการแพะและแกะระยะตาง ๆ การรีดนม โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การกําจัดของเสีย
ในฟารม การบันทึกขอมูลฟารม การตลาดและการจําหนายแพะและแกะ การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข
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3503-2112

โรคและการสุขาภิบาลสัตว
3 (4)
(Animal Diseases Sanitation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการปองกันโรคและการสุขาภิบาลสัตว
2. เพื่อใหสามารถตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน และจัดการสุขาภิบาลสัตวตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปองกันและรักษาโรคสัตว และมีกิจนิสัยการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการปองกันโรคและการสุขาภิบาลสัตว
2. ตรวจวินิจฉัยโรคสัตวเบื้องตนตามหลักการ
3. การทําความสะอาดโรงเรือนดวยสารเคมีตามหลักการและกระบวนการ
4. คํานวณปริมาณยาและสารเคมีสําหรับสัตวแตละขนาดตามหลักการ
5. ปองกันโรคสัตวดวยการทําวัคซีน ใหยา/ฉีดยาและถายพยาธิตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของโรคและการสุขาภิบาลสัตว หลักการสุขาภิบาล สาเหตุของ
การเกิดโรค การติดตอ อาการและวิการของโรค การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน การควบคุมปองกันและ
รักษาโรค โรคและพยาธิที่สําคัญในสัตวเศรษฐกิจ โรคสัตวที่ติดตอถึงคน
3503-2113

การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3 (4)
(Incubation and Hatchery Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพัฒนาการตัวออนของสัตวปก หลักการและกระบวนการฟกไขและการจัดการโรงฟก
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ฟกไขและจัดการโรงฟก และแกไขปญหาในการฟกไขตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการฟกไข และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการฟกไขและการจัดการโรงฟก
2. วางแผนและจัดเตรียมตูฟก อุปกรณ และไขที่เขาฟกตามหลักการและกระบวนการ
3. แกไขปญหาของตูฟกไขและสาเหตุที่ไขฟกไมออกตามหลักการ
4. สรางเครื่องฟกไขอยางงายตามหลักการและกระบวนการ
สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 28 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการฟกไข ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟกไข ระบบสืบพันธุ
ของสัตวปก สวนประกอบของไข การพัฒนาตัวออนของสัตวปก เครื่องฟกไขและอุปกรณ โรงฟกและ
การจัดการโรงฟก การจัดการฟกไข โรคที่ติดตอทางการฟก การสุขาภิบาลโรงฟก การบันทึกและวิเคราะห
ขอมูลการฟกไข ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
การผสมเทียม
3 (4)
(Artificial Insemination)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผสมเทียมสัตวปก สุกร และโค
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผสมเทียมสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางานผสมเทียมสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผสมเทียมสัตว
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และสัตวที่จะทําการผสมเทียมตามหลักการและ
กระบวนการ
3. รีดน้ําเชื้อจากพอพันธุ สุกร ไก และหรือโคตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อดวยกลองจุลทัศน
5. เก็บรักษาน้ําเชื้อตามหลักการและกระบวนการ
6. ผสมเทียมสุกร ไก และหรือโคตามหลักการและกระบวนการ
7. ตรวจสอบการเปนสัดตามหลักการและกระบวนการ
8. ตรวจสอบการผสมติดตามหลักการและกระบวนการ
9. กําหนดวันคลอดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม ศึกษาระบบอวัยวะสืบพันธุ
ของสัตวปก สุกรและโค เครื่องมือและอุปกรณการผสมเทียม การใช และเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ การรีด
น้ําเชื้อของสัตวปก สุกรและโค การตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อ การเจือจางน้าํ เชื้อ วิธีการผสมเทียมสัตว การ
ตรวจการเปนสัดและการอุมทอง ประสิทธิภาพการผสมเทียม การจดบันทึกและการวางแผนการผสมเทียม
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาในการผสมเทียม
3503-2114
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3503-2115

พฤติกรรมสัตวเลี้ยง
3 (4)
(Animal Behavior)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมสัตวเลีย้ งและปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสัตวเลีย้ ง
2. เพื่อใหสามารถวินิจฉัยพฤติกรรม จัดการควบคุมและดูแลสัตวเลี้ยงอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาดานพฤติกรรมสัตวเลีย้ ง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน อดทน และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตวเลี้ยง
2. วินิจฉัยพฤติกรรมของสัตวเลีย้ งตามหลักการ
3. ควบคุมพฤติกรรมสัตวเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของพฤติกรรมสัตวเลีย้ ง พฤติกรรมการเรียนรู พฤติกรรมทาง
สังคม พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการผสมพันธุ พฤติกรรมที่มีผลตอการใหผลผลิต และพฤติกรรมที่
ผิดปกติของสัตว ปจจัยที่มีผลตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมสัตวเลี้ยงและการควบคุม ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข
3503-2116

เนื้อและการแปรรูปเนื้อสัตว
3 (4)
(Meat and Meat Processing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางของเนือ้ หลักการและกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบ ริโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตว และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 30 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตว
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณการชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว (ไก /สุกร /โค) ตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตและผลิตภัณฑสัตวหลังการชําแหละ/แปรรูปตามหลักการและกระบวนการบรรจุ
หีบหอ ควบคุมคุณภาพ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของเนื้อและการเก็บรักษาเนื้อสัตวชนิดตาง ๆ โครงสรางของ
กลามเนื้อ อุปกรณและเครื่องมือในการแปรรูปเนื้อสัตว การชําแหละ คุณสมบัติและการเสื่อมคุณภาพของ
เนื้อ การรักษาคุณภาพเนื้อ การตัดแตงเนื้อสัตว ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและการแปรรูปเนื้อสัตว การบรรจุหีบ
หอ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ การตลาด ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
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สาขางานอาหารสัตว
3503-2201

การผลิตอาหารสัตว
3 (4)
(Animal Feed Production)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ผลิตและแกไขปญหาในการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม
โดยคํานึงถึงคุณคา และผลกระทบตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตว
2. วางแผนและจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ผสมอาหารสัตวโดยใชเครื่องผสมตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการอาหารสัตวหลังการผลิตตามกระบวนการบรรจุและเก็บรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม คุณสมบัติของอาหาร
สัตวที่ดี เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตอาหารสัตว กระบวนการผลิตอาหารสัตวในโรงงาน การรับวัตถุดิบ
การเก็บรักษา การเตรียม การผสมวัตถุดิบ การอัดเม็ดอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษาอาหารผสม การควบคุม
คุณภาพอาหารและการขนสง รูปลักษณของอาหารสําเร็จรูป ขอดีขอดอยของการใชอาหารสัตวสําเร็จรูป
การตลาดอาหารสัตวสําเร็จรูป และกฎหมายเกี่ยวกับฉลากบรรจุภัณฑ
3503-2202

การจัดการอาหารหยาบ
3 (4)
(Roughage Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการอาหารหยาบสําหรับเลี้ยงสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในการผลิตและใชอาหารหยาบเลีย้ งสัตว
เคี้ยวเอื้อง โดยคํานึงถึงคุณคาและความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการผลิต ใชและประยุกตใชอาหารหยาบ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชอาหารหยาบเลี้ยงสัตว
2. การวางแผนและเตรียมวัสดุอุปกรณในการผลิตอาหารหยาบประเภทและชนิดตาง ๆ เชิงธุรกิจ
ตามหลักการและกระบวนการ
3. ถนอมและเก็บรักษาอาหารหยาบโดยการหมักหรือตากแหงตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําฟางปรุงแตงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของอาหารหยาบ ประเภทและชนิดของอาหารหยาบ คุณภาพ
อาหารหยาบ การประยุกตใชวัสดุเหลือใช การถนอมและเก็บรักษา การปรับปรุงคุณภาพ การประยุกตใช
เทคโนโลยีทางชีวภาพในการถนอมอาหารหยาบ การวางแผนและการจัดการอาหารหยาบเชิงธุรกิจ และ
แนวโนมตลาดอาหารหยาบ
3503-2203

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
3 (4)
(Feed Microscopy and Quality Control)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว มี
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
2. เก็บตัวอยางอาหารสัตวเพื่อใชในการตรวจสอบคุณภาพ
3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวทางกายภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวทางเคมีเบื้องตน
5. ประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว หลักการ
ตรวจสอบ การเก็บตัวอยางอาหารสัตว มาตรฐานอาหารสัตว การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทาง
เคมี การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว การประเมินคุณภาพ กฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว
ปญหาและแนวทางแกไข
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3503-2204

การวิเคราะหอาหารสัตว
3 (4)
(Feed Analysis)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการวิเคราะหอาหารสัตว
2. เพื่อใหสามารถเตรียมสารเคมี วิเคราะห และรายงานผลการวิเคราะหอาหารสัตว ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณคาและความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว มีความรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหอาหารสัตว
2. เตรียมสารเคมีและเครื่องมืออุปกรณสําหรับการวิเคราะหอาหารสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ
3. สุมตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อการวิเคราะหตามหลักการ
4. ดําเนินการวิเคราะหอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
5. รายงานผลการวิเคราะหอาหารสัตวตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการวิเคราะหอาหารสัตว การสุมตัวอยางวัตถุดิบเพื่อ
วิเคราะห สารเคมีและการเตรียมสารละลาย หลักการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ-อุปกรณในหองปฏิบัติการ
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารสัตว การรายงานผลและประเมินผลการวิเคราะห ปญหาและ
แนวทางแกไข
3503-2205

สารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว
3 (4)
(Premix and Feed Additive)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของสารผสมลวงหนา สารเสริมในอาหารสัตว หลักการและกระบวนการ
นํามาใชประโยชน
2. เพื่อใหสามารถใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงคุณคาและความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว
2. เลือก/ใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตวตามประเภทและชนิด
3. ผลิตแรธาตุผสม แรกอนสําหรับสัตวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหาร
สัตว ประเภทและชนิดของสารผสมลวงหนาและสารเสริม ปฏิชีวนสาร ฮอรโมน เอนไซม และเคมีภัณฑ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว การผลิตแรธาตุผสมและแรธาตุกอนสําหรับสัตว กฎหมายควบคุมการใชสาร
เสริมในการเลี้ยงสัตว ปญหาและแนวทางแกไข
3503-2206

ทุงหญาและการจัดการทุงหญา
3 (4)
(Pasture and Pasture Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปลูกและจัดการทุงหญาอาหารสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณคา ความปลอดภัย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการทุงหญาอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ พันธุหญาและถั่วอาหารสัตว ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. จัดการแปลงหญาเลี้ยงสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําหญาแหงตามหลักการและกระบวนการ
5. ทําหญาหมักตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตตามกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการคํานวณตนทุน
และผลตอบแทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของทุงหญา ชนิดของทุงหญา พันธุหญาและถั่วอาหารสัตว
เครื่องมืออุปกรณและเครื่องทุนแรงในการทําทุงหญา การวางแผนจัดการทุงหญา การปลูกและจัดการทุงหญา
ชนิดตาง ๆ การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนและผลตอบแทนของทุงหญา ปญหาและแนวทางแกไข
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3503-2207

สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว
3 (4)
(Biotic Compounds for Animal Production)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0104 จุลชีววิทยา กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เตรียม ใชสารชีวภาพในการผลิตสัตว และแกไขปญหาที่เกิดจาก
การใชสารชีวภาพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการใชสารชีวภาพในการผลิตสัตว ดวยความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว
2. วางแผน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการผลิตและใชสารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เตรียมสารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตวประเภทและชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชสารชีวภาพในการผลิตสัตวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ นิยามของสารชีวภาพ ความสําคัญของสารชีวภาพกับการผลิตสัตว ชนิดและ
ประเภทของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการผลิตสารชีวภาพ
ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในการผลิตสัตว
กลไกการทํางาน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกฤทธิ์ การเตรียม และการใชสารชีวภาพ ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไขในการใชสารชีวภาพในการผลิตสัตว
3503-2208

เครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตว
(Feed Mill Machines)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตว
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ใช ดูแลรักษา ซอมบํารุงเครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตวระดับเบื้องตน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชเครื่องจักรกล เครื่องมือ-อุปกรณโรงงานอาหารสัตว ดวย
ความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชเครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตว
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องบดอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องผสมอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินประสิทธิภาพการผสมอาหารสัตวดว ยเครื่องจักรกลโรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการทํางานของเครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตว ระบบไซโล
ระบบลําเลียง เครื่องบดอาหาร เครื่องผสมอาหาร เครื่องอัดเม็ดอาหาร เครื่องอบไอน้ํา เครื่องอบแหง การ
ติดตั้งการใชและการบํารุงรักษา การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกลในโรงงาน ปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไข
3503-40…

ปฏิบัติการสัตวศาสตร …
* (*)
(Animal Science Practice …)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสัตวศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานดานสัตวศาสตรใน
สถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพเกษตรกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มี
วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานดานสัตวศาสตร
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานสัตวศาสตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การวิเคราะห
งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงาน
และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3503-6001

โครงการ
(Project)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวศาสตรอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวศาสตร
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือก
หัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การใช
สื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 38 ~

จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-2001
3504-2003
3504-2103
3504-2104
3504-2105
3505-2117
3506-2001
3506-2107
3507-2204
3501-2001

สัมมนา
เวชภัณฑพื้นฐานในฟารมปศุสัตว
การสงเสริมปศุสัตว
กฎหมายเกีย่ วกับปศุสัตว
การประกวดและตัดสินสัตว
อาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
บัญชีฟารม
ผลิตภัณฑน้ํานม
สัมมนา
(Seminar)

1
3
3
3
3
3
3
3
3

(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
1 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการศึกษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพ
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เปนสากล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสัมมนาทางวิชาชีพ
2. จัดทํารายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณประกอบการสัมมนาตามหลักสากล
4. นําเสนอและอภิปรายหัวขอการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา การเรียบเรียงและเขียนรายงาน การ
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ การนําเสนอ การอภิปราย และการใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
(ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเพื่อนําเสนอ อยางนอยคนละ 1 เรื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3504-2003

เวชภัณฑพื้นฐานในงานฟารมปศุสัตว
(Basic Drug in Animal Farm)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการใชเวชภัณฑพื้นฐานในงานฟารมปศุสัตว
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและใชเวชภัณฑพื้นฐานในงานฟารมปศุสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชเวชภัณฑพื้นฐานในงานฟารมปศุสัตว ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชเวชภัณฑพื้นฐานในงานฟารมปศุสัตว
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและเวชภัณฑพื้นฐานในงานฟารมปศุสัตวตามสรรพคุณ
3. ใชเวชภัณฑพื้นฐานในการปองกัน ควบคุม รักษาโรคสัตวเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของเวชภัณฑ ขอบเขตและอํานาจ
การใชยา(สําหรับผูเรียนในสาขาวิชาสัตวรักษและสัตวศาสตร) รูปแบบและชนิดของยา สรรพคุณยา การเตรียม
ยาเบื้องตน พิษของยาและการแกไข รูปแบบของยาที่ใชในการควบคุม ปองกันและรักษาโรคในทางปศุสัตว
การใหยาสัตวดวยวิธีตางๆ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการรักษาโรคสัตว การผสมสารเสริมในอาหารสัตว
ภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพรที่ใชในการปองกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว
3504-2103

การสงเสริมปศุสัตว
(Livestock Extension)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการสงเสริมปศุสัตว
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินการ และแกไขปญหาในการสงเสริมปศุสัตว ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมการปศุสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยรอบคอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมปศุสัตว
2. วางโครงการดําเนินงานสงเสริมปศุสัตวในทองถิ่นตามหลักการ
3. เลือก/ใช/ประยุกตใช/ผลิตสื่อโสตทัศนในงานสงเสริมปศุสัตว
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีการสงเสริมปศุสัตวในสถานการณตาง ๆ
5. ประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงานสงเสริมปศุสัตว
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมปศุสัตว จิตวิทยาและสังคม
วิทยาของการสงเสริมปศุสัตว หลักและวิธีการสงเสริมปศุสัตว กระบวนการติดตอสื่อสารในงานสงเสริม
ปศุสัตว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับงานสงเสริมปศุสัตว การติดตามและประเมินผลงานสงเสริมปศุ
สัตว ปญหาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมปศุสัตว
3504-2104

กฎหมายเกีย่ วกับปศุสัตว
(Livestock Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการดานกฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว
2. เพื่อใหสามารถนํากฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตวมาใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาดานกฎหมายเพื่อนําไปประยุกตใชในงานอาชีพ
ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย รอบคอบ ขยัน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปศุสัตว
2. วินิจฉัยกรณีศึกษาเกี่ยวกับปศุสัตวตามหลักกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับปศุสัตวและบุคลากรที่ทําหนาที่ทางปศุสัตว
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติควบคุมบําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
มาตรฐานฟารมสุกร และมาตรฐานฟารมโคนม พ.ศ. 2542
3504-2105

การประกวดและตัดสินสัตว
(Animal Judging and Contest)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการประกวดและตัดสินสัตว
2. เพื่อใหสามารถวางแผน เตรียมการ จัดการประกวดและตัดสินสัตวตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกวดและตัดสินสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยมีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นใจในการตัดสินสัตว
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการประกวดและตัดสินสัตว
2. เตรียมสัตวเพื่อสงเขาประกวด
3. วางแผนและจัดการประกวดสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. ดําเนินการตัดสินสัตวตามหลักเกณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประกวดและตัดสินสัตว พันธุและลักษณะของสัตว
เศรษฐกิจ คุณสมบัติของกรรมการตัดสินสัตว การเตรียมงานประกวดตัดสินสัตว การเตรียมสัตวเขาประกวด
หลักเกณฑในการประกวดและตัดสินสัตว การตัดสินสัตว
3506-2001

การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
(Computer Application for Work)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานอาชีพ ดวยความ
รับ- ผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรือ
อื่นๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการทํางาน
โดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตางๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งานคํานวณ
งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
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3506-2107

หลักการลงทุน
(Principles of Investment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจตามหลักการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักการลงทุน เพื่อนําไปประยุกตใช
ในงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิด
สรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
2. ประเมินราคาหลักทรัพยตามหลักการ
3. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามหลักการ
4. พยากรณผลตอบแทนจากการลงทุนตามหลักการ
5. วางแผนการลงทุนในธุรกิจขนาดยอมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของการลงทุน ประเภทของการลงทุน หลักเกณฑและนโยบายการลงทุน
การลงทุนกับการเก็งกําไร ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ประเภทของหลักทรัพย หลักทรัพยรัฐบาล
หลักทรัพยธุรกิจ การประเมินราคาหลักทรัพย การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การพยากรณ
ผลตอบแทนจากการลงทุน การลงทุนในธุรกิจขนาดยอม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย
3507-2204

ผลิตภัณฑน้ํานม
3 (5)
(Milk Products)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑน้ํานม
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและผลิตผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตน้ํานม
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑน้ํานมในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑน้ํานมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดบิ เครื่องมือและอุปกรณ และการผลิต
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของน้ํานมและผลิตภัณฑน้ํานม การรวบรวมและตรวจสอบ
คุณภาพน้ํานม เครื่องจักรและอุปกรณในการทําผลิตภัณฑน้ํานม ระบบน้ําใชและระบบไฟฟาในงานผลิตภัณฑ
น้ํานม การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ การทําผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตาง ๆ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตภัณฑน้ํานม ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมาย
สําหรับผลิตภัณฑน้ํานม
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