หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวรักษ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานสัตวรักษ การบริหารจัดการ และ
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวรักษใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานบริการทางดานสัตวรักษตามหลักการและกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานสัตวรักษใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานบริการ
ทางดานสัตวรักษ
เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวรักษ
โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานสัตวรักษ
วางแผน/เตรียมการบริการทางดานสัตวรักษตามหลักการและกระบวนการ
ดําเนินการ
บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานสัตวรักษตามหลักการและ
กระบวนการ
เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการจัดการเลี้ยงดู ตรวจสุขภาพ และใชเวชภัณฑพนื้ ฐาน
เพื่อสงเสริมสุขภาพปศุสัตว
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสัตวรักษ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวรักษ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 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

สาขาวิชาสัตวรักษ

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 …

สาขาวิชาสัตวรักษ

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
3000-0201
3000-0202
3000-0203
3000-0204
3000-0205
3000-0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย

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

2.1.3 กลุมพื้นฐานงานอาชีพ (9 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3500-0101
วิทยาศาสตรเกษตร
3500-0104
จุลชีววิทยา
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3503-2001
โภชนศาสตรสัตว
3503-2002
การปรับปรุงพันธุสัตว
3503-2003
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
3503-2114
การผสมเทียม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
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รหัสวิชา
3504-2001
3504-2002
3504-2003
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
อายุรศาสตรเบื้องตน
คลีนิค
เวชภัณฑพื้นฐานในงานฟารมปศุสัตว
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3503-2101
การผลิตไกเนือ้
3503-2102
การผลิตไกไข
3503-2107
การผลิตสุกร
3503-2108
การผลิตโคนม
3503-2109
การผลิตโคเนื้อและกระบือ

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

และเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานสัตวรักษอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 15
หนวยกิต
สาขางานสัตวรักษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3504-2101
ศัลยศาสตรเบื้องตน
3504-2102
ปาราสิตวิทยา
3504-2103
การสงเสริมปศุสัตว
3504-2104
กฎหมายเกีย่ วกับปศุสัตว
3504-2105
การประกวดและตัดสินสัตว
3504-2106 ถึง 3504-2199 รายวิชาเกี่ยวกับสัตวรักษรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3503-2004
อาหารและการใหอาหารสัตว
3503-2005
การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยง

สาขาวิชาสัตวรักษ

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

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รหัสวิชา
3503-2115
3503-2116
3503-2206
3506-1002
3506-2108
3504-4001
3504-4002
3504-4003
3504-4004
3504-40…

ชื่อวิชา
พฤติกรรมสัตวเลี้ยง
เนื้อและการแปรรูปเนื้อสัตว
ทุงหญาและการจัดการทุงหญา
การจัดการธุรกิจเกษตร
บัญชีฟารม
ปฏิบัติการสัตวรักษ 1
ปฏิบัติการสัตวรักษ 2
ปฏิบัติการสัตวรักษ 3
ปฏิบัติการสัตวรักษ 4
ปฏิบัติการสัตวรักษ …

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

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3504-6001

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ใช

ปวส. 2546
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
3000-2001
3000-2002
3000-2003

สาขาวิชาสัตวรักษ

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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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

สาขาวิชาสัตวรักษ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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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
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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
3504-2001

อายุรศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Medicine)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหความเขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับอายุรศาสตรเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องตนตามหลักการทางอายุรศาสตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานอายุรศาสตรเพื่อนําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับอายุรศาสตรเบื้องตน
2. จับบังคับสัตวตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสุขภาพสัตวดวยการวัดอุณหภูมิและใชหูฟง
4. เก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจโรคแทงติดตอ
5. เก็บตัวอยางน้ํานมเพื่อการวินจิ ฉัยโรคเตานมอักเสบ
6. เก็บตัวอยางอุจจาระเพื่อการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสัตว
7. ปองกันและรักษาโรคสัตวเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของอายุรศาสตร หลักการทาง อายุรศาสตร
สาเหตุของการเกิดโรคในสัตว อาการของสัตวที่เปนโรค การจับบังคับสัตว การตรวจสุขภาพสัตว การตรวจ
วินิจฉัยโรคเบื้องตน การรักษาสัตวเบื้องตน การปองกันและควบคุมโรคสัตว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~
3504-2002

คลีนิค
(Clinic)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานคลีนิค
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติงานและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานคลีนิคตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคลีนิค มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา
รอบคอบ ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานคลีนิค
2. วางแผนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําวัคซีนและใหยาสุกร สัตวปก โคนมและโคเนื้อ
3. ใหวัคซีนสุกร สัตวปก โคนมและโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
4. ใหยาฉีดและยากินแกสุกร สัตวปก โคนมและโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกและรายงานผลการรักษาสัตวปวยตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของงานทางคลีนิค การปฏิบัติการทางคลีนิคดาน
สุกร สัตวปก โคนมและโคเนื้อ การบันทึกและรายงานผลการรักษาสัตวปวย
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

สาขาวิชาสัตวรักษ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 16 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของเวชภัณฑ ขอบเขตและอํานาจ
การใชยา(สําหรับผูเรียนในสาขาวิชาสัตวรักษและสัตวศาสตร) รูปแบบและชนิดของยา สรรพคุณยา การเตรียม
ยาเบื้องตน พิษของยาและการแกไข รูปแบบของยาที่ใชในการควบคุม ปองกันและรักษาโรคในทางปศุสัตว
การใหยาสัตวดวยวิธีตาง ๆ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการรักษาโรคสัตว การผสมสารเสริมในอาหารสัตว
ภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพรที่ใชในการปองกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~

สาขางานสัตวรักษ
3504-2101

ศัลยศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Surgery)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผาตัดสัตวเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและทําการผาตัดสัตวเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานศัลยศาสตรเบื้องตน ดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผาตัดสัตวเบื้องตน
2. วางแผนและจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอปุ กรณผาตัดและทําความสะอาดตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ผาตัดสัตวเบื้องตนเพื่อตอนและแกไขไสเลื่อนตามหลักการและกระบวนการ
4. เย็บแผลเบื้องตนแบบ Simple Interrupt
5. เย็บแผลเบื้องตนแบบ Simple Continuous
6. ปฏิบัติหลังการผาตัดสัตวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของศัลยศาสตร เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน
ในการทําศัลยกรรมเบื้องตน การทําใหปราศจากเชื้อโรค การเตรียมการผาตัด การเตรียมตัวสัตวกอ นการ
ผาตัด วิธีการเย็บแผลแบบตาง ๆ การหามเลือด เวชภัณฑตาง ๆ ที่ใชในการผาตัด การทําใหหมดความรูสึก
การผาตัดสัตวขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติการหลังการผาตัด
3504-2102

ปาราสิตวิทยา
(Parasitology)
(ตองเรียนรายวิชา 3504-2001 อายุรศาสตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางปาราสิตวิทยา
2. เพื่อใหสามารถตรวจหาปาราสิตตามหลักการและกระบวนการ นําไปประยุกตใชในการปองกัน
และรักษาโรคสัตวเบื้องตน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางปาราสิตวิทยาเพื่อนําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สาขาวิชาสัตวรักษ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 18 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทางปาราสิตวิทยา
2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณในการเก็บตัวอยางปาราสิตภายนอกและภายใน
3. เก็บตัวอยางปาราสิตภายนอกและภายในที่สําคัญของสัตวเลีย้ งตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจตัวอยางทางปาราสิตตามหลักการและกระบวนการ
5. ปองกันและกําจัดพยาธิที่สําคัญในสัตวเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของปาราสิตวิทยา ปาราสิตภายนอกและภายใน
ที่สําคัญของสัตวเลี้ยง ชีพจักรของพยาธิภายนอกและภายในที่สําคัญของสัตวเลี้ยง การเก็บตัวอยางเพือ่ นําไป
ตรวจทางปาราสิต การตรวจหาไขพยาธิแบบ Direct smear การตรวจหาไขพยาธิแบบ Floatation การตรวจหา
ไขพยาธิแบบ Sedimentation การตรวจเลือดเพือ่ ศึกษาทางปาราสิตที่สําคัญของสัตวเลี้ยง การปองกันและการ
กําจัดพยาธิที่สําคัญในสัตวเลี้ยง และพยาธิที่ติดสูคน
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
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมปศุสัตว จิตวิทยาและสังคม
วิทยาของการสงเสริมปศุสัตว หลักและวิธกี ารสงเสริมปศุสัตว กระบวนการติดตอสื่อสารในงานสงเสริมปศุ
สัตว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับงานสงเสริมปศุสัตว การติดตามและประเมินผลงานสงเสริมปศุสัตว
ปญหาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมปศุสัตว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~
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.
พระราชบัญญัติควบคุมบําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505
2502 พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (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
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการประกวดและตัดสินสัตว
2. เตรียมสัตวเพื่อสงเขาประกวด
3. วางแผนและจัดการประกวดสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. ดําเนินการตัดสินสัตวตามหลักเกณฑ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประกวดและตัดสินสัตว พันธุและลักษณะของสัตว
เศรษฐกิจ คุณสมบัติของกรรมการตัดสินสัตว การเตรียมงานประกวดตัดสินสัตว การเตรียมสัตวเขา
ประกวด หลักเกณฑในการประกวดและตัดสินสัตว การตัดสินสัตว
3504-40…

ปฏิบัติการสัตวรักษ …
* (*)
(Animal Health Science Practice …)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานสัตวรักษ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานสัตวรักษ
ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานสัตวรักษ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานสัตวรักษ มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานสัตวรักษ
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานสัตวรักษตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานสัตวรักษตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การวิเคราะห
งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงาน
และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
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3504-6001

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

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวรักษอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานสัตวรักษ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวรักษ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวรักษ
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาสัตวรักษ ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือก
หัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การใช
สื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-2001
3503-2001
3503-2002
3503-2003
3503-2004
3503-2005
3503-2101
3503-2102
3503-2107
3503-2108
3503-2109
3503-2114
3503-2115
3503-2116
3503-2206
3506-1002
3506-2001
3506-2108
3501-2001

สัมมนา
โภชนศาสตรสัตว
การปรับปรุงพันธุสัตว
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
อาหารและการใหอาหารสัตว
การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลี้ยง
การผลิตไกเนือ้
การผลิตไกไข
การผลิตสุกร
การผลิตโคนม
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
การผสมเทียม
พฤติกรรมสัตวเลี้ยง
เนื้อและการแปรรูปเนื้อสัตว
ทุงหญาและการจัดการทุงหญา
การจัดการธุรกิจเกษตร
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
บัญชีฟารม
สัมมนา
(Seminar)

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการศึกษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพ
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เปนสากล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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ปวส. 2546

~ 23 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสัมมนาทางวิชาชีพ
2. จัดทํารายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณประกอบการสัมมนาตามหลักสากล
4. นําเสนอและอภิปรายหัวขอการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา การเรียบเรียงและเขียนรายงาน การจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ การนําเสนอ การอภิปราย และการใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
(ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเพื่อนําเสนอ อยางนอยคนละ 1 เรื่อง)
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
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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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 25 ~
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

สาขาวิชาสัตวรักษ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 26 ~
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 27 ~
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

สาขาวิชาสัตวรักษ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 28 ~
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
3503-2107

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
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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
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
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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
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
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3503-2114

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 การเจือจางน้ําเชื้อ วิธีการผสมเทียมสัตว การ
ตรวจการเปนสัดและการอุมทอง ประสิทธิภาพการผสมเทียม การจดบันทึกและการวางแผนการผสมเทียม
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาในการผสมเทียม
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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
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตว
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณการชําแหละและแปรรูปเนื้อสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว (ไก /สุกร /โค) ตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตและผลิตภัณฑสัตวหลังการชําแหละ/แปรรูปตามหลักการและกระบวนการบรรจุ
หีบหอ ควบคุมคุณภาพ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของเนื้อและการเก็บรักษาเนื้อสัตวชนิดตางๆ โครงสรางของ
กลามเนื้อ อุปกรณและเครื่องมือในการแปรรูปเนื้อสัตว การชําแหละ คุณสมบัติและการเสื่อมคุณภาพของ
เนื้อ การรักษาคุณภาพเนื้อ การตัดแตงเนื้อสัตว ผลิตภัณฑเนื้อสัตวและการแปรรูปเนื้อสัตว การบรรจุหีบ
หอ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ การตลาด ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
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
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ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 34 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของทุงหญา ชนิดของทุงหญา พันธุหญาและถั่วอาหารสัตว
เครื่องมืออุปกรณและเครื่องทุนแรงในการทําทุงหญา การวางแผนจัดการทุงหญา การปลูกและจัดการทุงหญา
ชนิดตาง ๆ การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนและผลตอบแทนของทุงหญา ปญหาและแนวทางแกไข
3506-1002

การจัดการธุรกิจเกษตร
(Agribusiness Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจประเภท รูปแบบ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. ประยุกตใชหลักการจัดการในการจัดการธุรกิจเกษตร
3. ประยุกตใชการจัดการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
4. ประยุกตใชการจัดการการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
5. วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
6. เขียนแผนธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร องคการ
ธุรกิจเกษตรของไทย หนาที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร การจัดการผลิต การจัดการ
การตลาด การบัญชีและการจัดการการเงิน นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจเกษตร
ปญหาและแนวทางแกไขระบบธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจเกษตร วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
โครงการธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจขนาดยอม
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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 และหรืออื่น
ๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการทํางาน
โดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตางๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งาน
คํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
3506-2108

บัญชีฟารม
(Farm Accounting)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารม การปรับปรุงบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีฟารมและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีฟารมในงานอาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารมและงบการเงิน
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีฟารมในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม
3. บันทึกบัญชีฟารมตามหลักการ
4. จัดทํางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารมตามหลักการ

สาขาวิชาสัตวรักษ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีฟารม การจําแนก
สินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟารมตามหลักการบัญชี งบทดลอง การ
ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดทํางบการเงิน การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารม
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