
 
 
 

 
 
 

การจดัอบรม 

หลักสูตรประกาศนยีบัตร  

“นักสัตวบาลศาสตร”รุนที่ ๗ 
 

ระหวางวันที่  
๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

(รวมทัง้สิ้น ๑๐ วนั) 

 
จัดโดย 

สมาคมสตัวบาลแหงประเทศไทย  
ในพระราชปูถัมภ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

การจัดอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร” 

หลักการและเหตุผล  
วิชาชีพสัตวบาลและสัตวศาสตร เปนวิชาชีพที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของชาติ ในปจจุบันความตองการ

บุคลากรเพื่อการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวของกับปศุสัตวมีมากขึ้น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ ไดมีการ 

เปดสอนวิชาสัตวบาล/สัตวศาสตร ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี โท และเอก โดยมีผูจบการศึกษาดานสัตวบาล/ 

สัตวศาสตร ไมนอยกวา ๖๐,๐๐๐ คน มาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรสัตวบาล/ 

สัตวศาสตร ที่แตกตางกัน บัณฑิตของแตละสถาบันการศึกษาจึงมีความหลากหลาย สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยฯ 

ในฐานะที่เปนสมาคมฯ วิชาชีพ ตระหนักดีวาภายใตความหลากหลายของบัณฑิตนั้นควรมีการกําหนดมาตรฐาน

วิชาชีพ โดยการอบรม และสอบวัดความสามารถ เพื่อมอบประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร” แกบุคคลนั้น จะได

นําหลักฐานนี้ไปอางอิงในการเขาทํางานกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เพื่อใหตลาดแรงงาน หรือผูประกอบการดาน 

ปศุสัตวที่ตองการรับผูจบการศึกษาดานสัตวบาล/สัตวศาสตร เกิดความมั่นใจวาบุคลากรในวิชาชีพสัตวบาล/ 

สัตวศาสตร มีความรูพื้นฐานที่เทาเทียมกัน และสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยฯ จะรวมมือกับภาคเอกชนในการให

ความสําคัญกับบุคคลที่ไดรับประกาศนียบัตรนี้เปนอันดับแรกในการรับเขาทํางาน และกาวไปอีกขั้นหนึ่งถึงขั้นไดรับ

รายไดที่สูงกวาผูไมมีประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร” 

 

ปรัชญา 

กรอบความคิด ผลิตสัตวแข็งแรง แกรงมาตรฐาน 

คุณสมบัติผูเขาอบรม 

๑. ตองเปนสมาชิกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยฯ 
๒. ตองจบการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร หรือสาขาเทคโนโลยี

การผลิตสัตว หรือสาขาเทคโนโลยีทางสัตว หรือสาขาวิทยาศาสตรการเกษตร (สัตวบาล) หรือหลักสูตรอื่นที่

ใกลเคียงสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร 

๓. ตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่สมาคมสัตวบาลฯ แตงตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาวามีคุณสมบัติครบ

สามารถเขารับการอบรมได 
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กําหนดการจัดอบรม "นักสัตวบาลศาสตร" รุนที่ ๗ 

 

กําหนดการพิธีเปดงานจัดอบรม วันจันทรที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. นายกสมาคมฯ กลาวตอนรับ และบรรยายพิเศษเรื่อง วิชาชีพสัตวบาล  

๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ น. ชี้แจงระเบียบการอบรม/แนะนําตัว 

๑๐.๒๐-๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 

 

๑.  สถานการณ แนวโนมการผลิตสัตวและการตลาดการคาสากล 

วันจันทรที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 
 

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. 
 

การตลาดและธุรกิจปศุสัตว 
 

อ.ไพบูลย เล็กสกุลไชย 
 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

 

๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

 

 

ภาพปศุสัตวโลก และศักยภาพการแขงขันของ

ไทย 
การตลาดและแนวโนมนําเขา-สงออกผลิตผล

ดานปศุสัตว ไดแก ไก ไขไก สุกร โค และ

ผลิตภัณฑสัตว  

องคกรการคา ขอตกลงทางการคา สภาวะกีด

กันทางการคา และผลิตภัณฑ กฎระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรการที่เกี่ยวของกับปศุสัตว 

 

ดร.พรศรี เหลารุจิสวัสดิ์ 

 

คุณพรศิลป พัชรินทรตนะกุล 

๒. การปรับปรุงพันธุสัตว   

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนา

พันธุกรรมสัตว การคัดเลือก และผสมพันธุสัตว 

รศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. เทคนิคการผสมเทียมโค คุณวิเชียร สระทองหน 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. เทคนิคการผสมเทียมสุกร ดร.สัจจา ระหวางสุข 

 

 

๓. สรีรวิทยาการผลิตสัตว    

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พื้นฐานทางสรีรวิทยาประยุกตเพื่อการผลิตสัตว 

(การสืบพันธุ การใหนม การใหไข และการให

เนื้อ) 

ผศ.ดร.จําเริญ เที่ยงธรรม  

๔. โรงเรือน อุปกรณ สภาพแวดลอม และการจัดการฟารมผลิตสัตว 
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 
 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 

เทคนิคและการจัดการโรงเรือนระบบ EVAP 

และอุปกรณ 

 

คุณศิขัณฑ พงษพิพัฒน 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น การจัดการวางแผนและบริหารงานฟารมสุกร คุณวิทยา วงษพานิชย  

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การจัดการวางแผนและบริหารงานฟารมโคนม รศ.ดร.วิโรจน ภัทรจินดา 

วันศุกรที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น การจัดการวางแผนและบริหารงานฟารมสัตวปก คุณปราโมทย รูทวีผล 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  การจัดการขอมูลสารสนเทศในฟารม  คุณวันทนีย ตั้งเจริญ 

๕. โภชนศาสตรสัตว อาหารและการใหอาหาร   

วันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น การประเมินคุณคาวัตถุดิบอาหารสัตว รศ.ดร.นวลจันทร พารักษา 
 

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. 
 

หลักการคํานวณสูตรอาหารสัตว 
 

คุณทวีเดช ประเจกสกุล 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. หลักการใหอาหารสัตวปก  และการผลิต 

premix (probiotic, prebiotic,  

feed additive) 

ดร.นัยนา นาคะตะ 
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วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น หลักการใหอาหารสุกร รศ.อุทัย คันโธ 

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. หลักการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหาร 

โรงงานอาหาร ระบบการผลิตที่ดี (GMP) 

โรงงานอาหารสัตว 

คุณจิรวัฒน อรรคไกรสีห 

๖.  หลักสุขาภิบาลฟารมสัตวและกิจการตอเนื่อง   

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น หลักสุขาภิบาลฟารมสัตว การใหยา-วัคซีน และ

การปองกันกําจัดพยาธิ การควบคุมสัตวพาหะ 

น.สพ.วิลาส วิบูลยศิริกุล 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. หลักการจัดการของเสียจากฟารม รศ.ดร.สมชัย จันทรสวาง 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ระบบการจัดการศูนยรวมนม และโรงงานนม 

โรงฆาสัตว และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อความ

ปลอดภัยของอาหาร 

น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร และ 

น.สพ.สุรยุทธ ทรงสุหมัด  

๗.  ผลผลิตจากสัตวและการควบคุมคุณภาพ    

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น น้ํานมดิบและการควบคุมคุณภาพ รศ.ดร.ประวีร วิชชุลตา 

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. ไขและการควบคุมคุณภาพ รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม 
 

๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 
 

เนื้อสัตวและการควบคุมคุณภาพ 
 

รศ.ดร.จุฑารัตน เศรษฐกุล 

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. มาตรฐานผลผลิตจากสัตว หลักการ

ตรวจสอบยอนกลับ หลักการอาหารปลอดภัย  

รศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย 

 

 

 

 

 

๘.  กฎขอบังคับเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว และพิธีปดการอบรม   

วันศุกรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เวลา หัวขอ ผูบรรยาย 
 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
 

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
 

สพ.ญ.ธนิดา หรินทรานนท 

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น หลักการวิเคราะหสินเชื่อปศุสัตว  คุณชวลินทร สายหลา  

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. บรรยายพิเศษ 

๑๕.๓๐-๑๖. ๐๐ น. พิธีปดการอบรม 

 

วันสอบประเมินผล 

 วันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

พิธีรับประกาศนียบัตร สําหรับผูที่ผานการทดสอบ 

 วันเสารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

คาลงทะเบียน 

 ๕,๐๐๐ บาท รวมคาเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และอาหารวาง 

จํานวนที่จะรับรุนที่ ๗ 

 ๘๐ คน 
เอกสารประกอบการสมัคร 

๑. ใบรายงานคะแนน หรือปริญญาบัตร 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๓. หนังสือสงตัวจากตนสังกัด (ถามี) 

๔. รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
สถานที่อบรม 

อาคารวชิรานุสรณ หอง ๓๐๒ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ  

หมดเขตรับสมัคร 

 วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยฯ ตู ปณ. ๑๐๑๔ ปทฝ.เกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  

โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๔๗๒ กด ๑, ๐๘-๗๗๑๐-๗๔๓๗ โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๔๗๒ กด ๐ 
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ใบสมัคร 
การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร” 

ชื่อ  □  นาย  □  นาง  □  นางสาว.…….……..............………………………...............................……………………........ 

เลขที่บัตรสมาชิก………………......…………จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ป พ.ศ. …............…......………….........……… 
จากสถาบัน……………………………......………………………ปริญญา...……………………...............…............................…… 

ที่อยูที่ติดตอได เลขที่.................................อาคาร................................................................................................... 

ชั้นที่................ตรอก/ซอย..........................ถนน................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย........................................

โทรศัพท........................................................................โทรสาร............................................................................. 

e-mail.................................................................. 

สมัครลงทะเบียนเขารับการอบรมโดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 

□ ใบรายงานคะแนน หรือปริญญาบัตร 

□ บัตรประจําตัวประชาชน 

□ หนังสือสงตัวจากตนสังกัด (ถามี) 

□ รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

ชําระคาลงทะเบียน  
จํานวนเงิน  □  ๕,๐๐๐ บาท  □  ๕,๕๒๕ บาท (รวมคาสมัครสมาชิก) 

โดยวิธี  □  เช็คเงินสด สั่งจาย สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย  
□  โอนเงินเขาบัญชีสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย เลขที่ ๐๖๙-๒-๐๑๗๔๒-๙  
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย 

(ในกรณีโอนเงินเขาบัญชี กรุณาแฟกซใบโอนเงิน มาที่ ๐-๒๙๔๒–๘๔๗๒ กด ๐) 

 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูสมัคร 

 ( .............................................................. )

 
* ผูที่ไมไดเปนสมาชิกสมาคมสัตวบาลฯ สามารถสมัครเปนสมาชิกมาพรอมเอกสารฉบับนี้ โดยชําระ 

คาลงทะเบียนและคาสมัครสมาชิก ๕,๕๒๕ บาท 

* ผูจัดไดขออนุมัติใหผูเขารวมอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการลงทะเบียน คาใชจายในการ 

เดินทาง คาที่พักจากตนสังกัดได เมื่อไดรับอนุมัติใหเขารวมอบรมตามระเบียบของทางราชการ 

แผนที่สถานที่อบรม (อาคารวชิรานุสรณ) 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู 

สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตู ปณ.๑๐๑๔ ปทฝ.เกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๔๗๒ กด ๑, ๐๘-๗๗๑๐-๗๔๓๗ 

โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๔๗๒ กด ๐ 

E-mail: ahathai2008@hotmail.com 

http://www.ahathai.com 

-๗-  -๘-


