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สาขาเทคโนโลยีการผลติสัตว์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 



คู่มอืปฏบิัติงานนักวชิาการสัตวบาล 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. บทน า 
วิชาปฏิบติัการ   เป็นวิชาที่ตอ้งใชค้วามระมัดระวงัเป็นอยา่งมากเพราะเป็นสถานที่อนัตรายทางกายภาพ  ทางเคมี  

และเช้ือโรคต่างๆ  ผูป้ฏิบติัการจึงตอ้งป้องกนัอนัตรายส่ิงที่ไม่คาดคิดในระหว่างปฏิบติังาน  นักวิชาการสัตวบาลจึงตอ้งให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก 

ในการปฏิบติังานของนกัวชิาการสัตวบาลนั้น  เป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศยัการปฏิบติังานที่ตอ้งมีระเบียบปฏิบติัที่
เคร่งครัด  มีวินัย  ความรู้ความสามารถ  ทกัษะและประสบการณ์ในการปฏิบติัการ   ปัจจุบนันักศึกษาและบุคคลภายนอก
บางส่วนยงัไม่มีความเขา้ใจในการปฏิบตัิงานของนกัวชิาการสตัวบาล  ท  าใหใ้นระหว่างปฏิบติังานเกิดปัญหา   ผูจ้ดัท  าจึงเห็น
วา่การมีคู่มือปฏิบติังาน  น่าจะลดอนัตรายที่อาจจะเกิดจากการปฏิบติังาน  และยงัช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่
มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลงานที่ไดม้าตรฐานและการบริการวชิาการที่มีคุณภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพือ่พฒันาองคค์วามรู้  และเทคโนโลยดีา้นการผลิตปศุสตัวเ์พื่อส่งเสริมอาชีพดา้นการปศุสัตวท์ี่รับผิดชอบและ
เก่ียวขอ้งเพือ่ใหก้ารผลิตปศุสตัวไ์ดม้าตรฐานที่ก  าหนด 

 2.2  เพือ่ใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการท างานหากมีการเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ย  นกัวชิาการสตัวบาล   
 2.3  เพือ่ใหป้ฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบาย  วสิยัทศัน์  ภารกิจและเป้าหมายของคณะ 

 
3. ขอบเขต 

 3.1  คู่มือเล่มน้ีไดอ้ธิบายถึงแนวทางในการปฏิบติังานส าหรับนักวิชาการสัตวบาล  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอนปฏิบตัิการ  พฒันา  ปรับปรุงและขยายพนัธุส์ตัว ์ พืชอาหารสัตว ์ อาหารสัตวสิ์นคา้ปศุสัตว ์ ปศุ
สตัวอิ์นทรีย ์ การบริหารจดัการฟาร์ม  ระบบการผลิต  เพือ่พฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยดีา้นการผลิตปศุสตัว์ 

 3.2  เน้ือหาในคู่มือเล่มน้ีไดน้ าเสนอแนวทางการปฏิบติังาน  ขั้นตอน  วิธีด าเนินงาน  เพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง  ให้
ผูป้ฏิบติังาน  ทราบหนา้ที่  และขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. โครงสร้างการบริหารภายในองค์กร 
4.1  แผนผังการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

 

 
 
 
 
 
 

              สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม                     สาขาเกษตรศาสตร์ 
                 สาขาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม            สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
                 สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
                 สาขาการออกแบบ 
                 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองการผลิต 
                 สาขาวศิวกรรมพลงังาน 
                 สาขาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
1. ช่ือหน่วยงาน ที่ต้ัง ประวัติความเป็นมา 
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นคณะหน่ึงที่สงักดัอยูใ่น  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
มีหนา้ที่ผลิตบณัฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม 

ปี  พ.ศ.2544  สถาบนัใหแ้ยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจดัตั้งคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและโครงการจดัตั้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดสถาบนัราชภฏันครสวรรค์   ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยแบ่งส่วนราชการมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. 2548 

ปี พ.ศ. 2549  ไดมี้การแบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์เร่ือง การแบ่งส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของมหาวทิยาลยั ลงวนัที่  27 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
ไดแ้บ่งหน่วยงาน ดงัน้ี 
 1.  ส านกังานคณบดี 
 2.  ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
 3.  ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 4.  ศูนยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
 
 
 

ส านกังานคณะบดี ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร ศูนยว์ิจยัและพฒันา
เทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
สร้างองคค์วามรู้ คู่งานวจิยั ใฝ่ใจบริการ ผลิตบณัฑิตตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน โดยการวิจยัและ
พฒันา เพือ่ถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ิน 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบณัฑิตดา้นเทคโนโลยทีางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค ์
2. วิจยั เพือ่สร้างองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรม เพือ่ถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ิน 
3. บริการวิชาการเก่ียวกับเทคโนโลยี นวตักรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
4. อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 
ประเด็นยทุธศาสตร์ 

1. ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพ 
2. วิจยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้เพือ่ถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ิน 
3. บริการวิชาการตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
4. อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
5. พฒันาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
1. บณัฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลย ีซ่ือสตัยสุ์จริต จิตสาธารณะต่อชุมชน และทอ้งถ่ิน 
2. มีผลงานวจิยัที่สามารถตีพมิพเ์ผยแพร่ และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
3. บูรณาการงานบริการวชิาการ ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. มีระบบบริหารจดัการที่ดี ไดม้าตรฐาน ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
รายช่ือบุคลากรส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ที่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นางกมลลกัษณ์  พงษพ์รต รักษาการหวัหนา้ส านกังาน 
2. นางสาวมยรุา  สิทธิ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางสาวปิยะนุช  ภูกนัแกว้ นกัวทิยาศาสตร์ 
4. นางสาวเยาวเรศ  ภูเมืองปาน เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป 
5. นางสาวสมลกัษณ์  โพธ์ิใบ เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป 
6. นางธนิษฐา  ปานทิม เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป 
7. นางอุทุมพร  ธะในสวรรค ์ นกัวชิาการศึกษา 
8. นายมนตรี  ทองเช้ือ นกัวชิาการสตัวบาล 
9. นายชยัวฒัน์  บุญเพียร เจา้หนา้ที่ประจ าหอ้งปฏิบตัิการ 

 

ที่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วฒัน คณบดี 
2. นายนฐัพนัธ ์ พนูววิฒัน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์บญจพร  รอดอาวธุ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4. นายนฐัทธี์รนนช ์ รอดช่ืน รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ีระชาติ  จริตงาม หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยภิ์ญโญ  ชุมมณี หวัหนา้ศูนยว์ิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 
7. นายทรงศกัด์ิ  มะระประเสริฐศกัด์ิ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
8. นางมาศสกุล  ภกัดีอาษา ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวชิาการ 
9. นางศรัณยา  เพิง่ผล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
10. นายนพดล  ชุ่มอินทร์ หวัหนา้สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
11. นายชชัชยั  เขื่อนธรรม หวัหนา้สาขาวชิาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
12. นายปิยลาภ  มานะกิจ หวัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 
13. นางสาวช่ืนจิต  พงษพ์ลู หวัหนา้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
14. นางสาวอาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธวชั  พะยิม้ หวัหนา้สาขาวชิาการออกแบบ 
16. นายเสกสิทธ์ิ  รัตนสิริวฒันกุล หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
17. นางสาวกรรณิการ์  ม่ิงเมือง หวัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
18. นายถิราย ุ ป่ินทอง หวัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน 



4.2  แผนผงัโครงสร้างหน่วยงานยอ่ย 

 

 
              
 

             
 
  

 
 
         

 
 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1  ดา้นจดัการเรียนการสอนปฏิบตัิการ 
5.2  ดา้นการเงิน 
5.3  ดา้นการผลิตปศุสตัวแ์ละดูแลสตัว ์
5.4   ดา้นพชือาหารสตัว ์ 
5.5  ดา้นเอกสาร  
5.6  ดา้นงานช่าง  
5.7   ดา้นการใหบ้ริการ 
5.8  ดา้นภาระงานอ่ืนๆตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
6. รายละเอียดและความรับผิดชอบ 

6.1  งานการเงินอาทิเช่น ท าบนัชีฟาร์ม รายรับ  รายจ่าย การเบิกค่าจา้งในการปฏิบติังาน โครงการ กศ.บป  ซ้ืออาหาร
สตัว ์ ซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์   เขียนโครงการต่าง ๆ  
 6.2  ดูแลสตัว ์อาทิ เช่น ใหอ้าหาร ท าวคัซีน รักษาสตัวป่์วย ตดัหญา้และใหอ้าหารเสริมสตัว ์
 6.3 ปลูกพชือาหารสตัว ์อาทิ เช่น ปลูกทานตะวนั  ขา้วโพด มนัส าปะหลงั กลว้ยน ้ าวา้  และหญา้พนัธุต่์างๆ  
 6.4  งานเอกสาร แจง้ซ่อมครุภณัฑ ์  สมุดบนัทึกของสตัว ์ ไก่ไข่ โคเน้ือ โคนม กระบอื สุกร เป็ด ประวติัสตัว ์   
โปรแกรมใหอ้าหาร โปรแกรมท าวคัซีน โปรแกรมถ่ายพยาธิ 
             6.5 งานช่าง  อาทิ เช่น ดูแลคอกและโรงเรือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน  รถไถเล็ก รถไถเดินตาม เคร่ืองตดัหญา้ 
เคร่ืองพน่ยา เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองสบั เคร่ืองบด เคร่ืองอดัเม็ด เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุกช้ินในฟาร์ม 
 6.6  ช่วยสอนและใหค้  าแนะน าในการปฏิบตัิการภายในฟาร์ม 
 6.7  ควบคุมและช่วยเหลือในการปฏิบตัิการภายในฟาร์ม 
 6.8  ควบคุมการยมือุปกรณ์และเคร่ืองมือภายในฟาร์ม 
 6.9  ด าเนินการซ้ือ-ขายสินคา้ที่ไดจ้ากปศุสตัวภ์ายในฟาร์ม 

สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์

  พนกังานเล้ียงสตัว ์นกัวชิาการสตัวบาล นกัศึกษาช่วยงาน 

คณาจารย ์

หวัหนา้สาขา 



 6.10 จดัท าแผนการเรียนการสอนและวจิยัภายในฟาร์ม 
 6.11 ส ารวจและจดัหาสถานที่ศึกษาดูงานแกนกัศกึษา 
 6.12 ช่วยเหลืองานบริการวชิาการบุคคลภายนอก 
 6.13 จดัท างานตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณาจารย ์ และผูบ้งัคบับญัชา 
 6.14 ใหค้วามช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนๆที่สามารถช่วยไดต้ามความเหมาะสม 
 
7. ลักษณะงานความรับผิดชอบ 

1. ต าแหน่ง   เจา้หนา้ที่นกัวชิาการสตัวบาล 

2. ผู้บังคบับัญชา คณบดี 

3. ผู้ใต้บังคบับัญชา เจา้หนา้ที่ในฟาร์มคณะเทคโนโลยเีกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

4. หน้าที่หลกั 

1. งานการเงินอาทิเช่น ท าบนัชีฟาร์ม รายรับ  รายจ่าย การเบิกค่าจา้งในการปฏิบติังาน โครงการ กศ.บป  ซ้ือ

อาหารสตัว ์ ซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์   เขียนโครงการต่าง ๆ  

2. ดูแลสตัว ์อาทิ เช่น ใหอ้าหาร ท าวคัซีน รักษาสตัวป่์วย ตดัหญา้และใหอ้าหารเสริมสตัว ์

3. ปลูกพชือาหารสตัว ์อาทิ เช่น ปลูกทานตะวนั  ขา้วโพด มนัส าปะหลงั กลว้ยน ้ าวา้  และหญา้พนัธุต่์างๆ  

4. งานเอกสาร แจง้ซ่อมครุภณัฑ์  สมุดบนัทึกของสัตว ์ไก่ไข่ โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร เป็ด ประวติัสัตว ์   

โปรแกรมใหอ้าหาร โปรแกรมท าวคัซีน โปรแกรมถ่ายพยาธิ 

5. งานช่าง  อาทิ เช่น ดูแลคอกและโรงเรือนใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  รถไถเล็ก รถไถเดินตาม เคร่ืองตดัหญา้ 

เคร่ืองพน่ยา เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองสบั เคร่ืองบด เคร่ืองอดัเม็ด เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุกช้ินในฟาร์ม 

6. งานบุคคลติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ 

7. สอนนกัศึกษาและควบคุมในกรณีนกัศึกษาปฏิบตัิงานฟาร์ม 

8. งานอาคารสถานที่ ซ่อมแซม ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่  คอยดูน ้ าและไฟฟ้าตามฟาร์ม 

9.  แปรรูปผลผลิตที่ไดจ้ากการเพาะปลูกของฟาร์ม 

10. ปฏิบตัิงานอ่ืนที่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาและงานจิตอาสา 

 

 รายละเอยีดหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1. งานการเงิน 

 -  ท  าบนัชี รายรับ รายจ่าย ของสตัวแ์ต่ละชนิด 

 -  ขายผลผลิตจากฟาร์ม ขายไข่ไก่  ขายนมขวดพาสเจอร์ไรซ์ขายนมสด 

 -  ซ้ือของที่จ  าเป็นที่ตอ้งใชใ้นฟาร์ม อาหารสตัว ์น ้ ามนั ปุ๋ ย ยา วตัถุดิบอาหารสตัว ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

 -  ท  าเร่ืองขอเบิกงบ กศ.บป ใหส้มาชิกที่ปฏิบตัิงานในฟาร์ม 



 -  เขียนโครงการต่างๆเพือ่ของบลงทุนของฟาร์ม 

 2. ดูแลสตัว ์

  -  เล้ียงโคเน้ือ โนนม  เก็บมูลตากแดด  เปล่ียนถ่ายน ้ าด่ืม ท าความสะอาดรางอาหาร   

  -  ตรวจสภาพร่างกายสตัวท์ุกชนิดที่มีอยูใ่นฟาร์ม ไก่ไข่ เป็ดเทศ สุกร โคเน้ือโคนม และกระบือ 

  -  ดูโปรแกรม ถ่ายพยาธิของสตัวจ์ดัการเตรียมยาใหถู้กกบัชนิดของสตัว ์

  -  ดูโปรแกรม  ท าวคัซีนใหก้บัสตัวท์ุกชนิดเพือ่ป้องกนัโรคระบาด 

  -  ส ารวจตารางการให้อาหารสัตวใ์ห้ตามช่วงอายุ เพศ วยั เพื่อความเหมาะสมกับความตอ้งของสัตวเ์พื่อให้

เพยีงพอกบัความตอ้งการของแต่ละวนั 

 -  รักษาสตัว ์คอยดูสุขภาพสัตวเ์ป็นประจ าจดัเตรียมยาที่ใชเ้ป็นประจ าไวป้ระจ าโรงเรือน เม่ือสัตวเ์จ็บป่วยจะได้

รักษาไดท้นั  

 -  หาอาหารเสริม วติามิน แร่ธาตุ  เพือ่ใหส้ตัวไ์ดกิ้นประจ าทุกวนั 

  -  ตดัหญา้จากแปลงที่ปลูกเสริมใหส้ตัวใ์นช่วงเยน็ทุกวนั 

 3. ปลูกพชือาหารสตัว ์

- ปลูกทานตะวนัเพือ่สร้างทศันียภาพและผลผลิตทีไ่ดจ้ะน ามาเป็นอาหารสุกรขนุเพือ่ลดรายจ่ายค่าอาหาร 

- ปลูกขา้วโพด เพือ่เป็นอาหาร ไก่ไข่  เป็ด โคเน้ือ โคนมและสุกรเพือ่ลดค่าอาหารส าเร็จรูป 

- ปลูกมนัส าปะหลงั เพือ่ใชเ้ป็นอาหาร โคเน้ือ โคนม สุกรเพือ่ลดค่าใชจ่้ายค่าอาหารส าเร็จรูป  

- ปลูกกลว้ยน ้ าวา้ ขายผลและน าตน้มาเป็นอาหารโคและสุกร เพือ่ลดค่าอาหารส าเร็จรูป 

- ปลูกหญา้พนัธุ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาไดศึ้กษาหาความรู้และใชเ้ป็นอาหารหลกักับสัตว ์เพื่อลดค่าใชจ่้ายซ้ือ

อาหารส าเร็จรูป 

 4. งานเอกสาร 

       -  แจง้ซ่อมครุภณัฑต่์างๆที่ช ารุด เพือ่ใหใ้ชไ้ดต้ามปกติเพือ่เกิดประสิทธิภาพกบัฟาร์ม 

               -  จดัท าสมุดบนัทึกของสตัวแ์ต่ละชนิด  จ  านวนไข่ไก่ เบอร์ไขไ่ก่  จ  านวนน ้ านมดิบของโคแต่ละตวั 

       -  ท  าประวติัสตัว ์ มีก่ีตวั  เพศ  อาย ุการเป็นสัด ผสมพนัธุ ์ก าหนดคลอด  โรค การรักษา 

  -   ปฏิบติังานตามโปรแกรมของฟาร์ม  โปรแกรมท าวคัซีน โปรแกรมการใหอ้าหาร โปรแกรมถ่ายพยาธิ 

 5. งานช่าง  

               -  โรงเรือน คอกสตัว ์ดูแลท าความสะอาดและซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดป้กติ 

  -  โปรแกรมถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง  อดัจารบี 

  -  รักษาความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

  -  ซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ช ารุด 

  -  ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

1. งานการเงิน 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

เร่ือง  การท าบนัชีฟาร์ม 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

นกัวิชาการสัตว                     
บาล 

 
 
 
 
 

 นกัวิชาการสัตวบาล
บนัทึกรายรับ-รายจ่าย ให้
ครบถว้น 

1. สมุดบนัทึกบนัชีฟาร์ม 
2. บิล 

1เดือน 

นกัวิชาการสัตวบาล 

 
 

 
 

 1. หัวหนา้สาขาวิชา
ตรวจสอบรายละเอียด  
รายรับ-รายจ่าย ขอ้มลู
ครบถว้น  

1. สมุดบนัชีฟาร์ม 
2. บิล 

1เดือน 

 
 

นกัวิชาการสัตวบาล 

 
 

 นกัวชิาการสตัวบาล
ตรวจสอบรายรับ-
รายจ่าย 

1. สมุดบนัชีฟาร์ม ข้ึนอยูก่บั 
หัวหนา้
สาขาวิชา 

 
 

นกัวชิาการสตัวบาล 

 

 
ตรวจสอบการเซ็นให้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

 1 วนั 

 

 

เริ่มต้น  

บันทึกท าบันชีฟาร์ม 

 

ย่ืนต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

ส่งเรื่องคืนนักวิชาการสัตว

บาลเรื่อง 

ย่ืนต่อหัวหน้าสาขาวิชา

การเงิน 



 
2. การเตรียมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

เร่ือง  การท าบนัชีฟาร์ม 

ผูรั้บผดิชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วธีิด าเนินการ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
อาจารยผ์ูส้อน 
 

 
 

 

 

อาจารยผ์ูส้อนแจง้
รายละเอียด ของรายวิชา 
(มคอ.3) 

มคอ.3  วิชาท่ีมีการ
ปฏิบติัการ 

1 สัปดาห์ 

 
 
 
 

นกัวิชาการสัตวบาล 

 
 

 
 

 

นกัวิชาการสัตวบาล 
ด าเนินการตรวจสอบ 
เวชภณัฑย์า สารเคมี  
วสัดุ  อุปกรณ์และสถาน
ทีส าหรับปฏิบติัการ 

เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบตัิการ 

1 สัปดาห์ 

 
 

นกัวิชาการสัตวบาล 

และนกัศึกษา 
 

 

 
นกัวชิาการสตัวบาล
ตรวจสอบรายรับ-
รายจ่าย 

1. สมุดบนัชีฟาร์ม ข้ึนอยูก่บั 
หัวหนา้
สาขาวิชา 

 
 

นกัวชิาการสตัวบาล 
 

 

 
ตรวจสอบการเซ็นให้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

 1 วนั 

 

 
 
 
 

แจ้งรายละเอียดของ 

    รายวิชา (มคอ.3) 

ตรวจสอบเวชภัณฑ์ยา 

สารเคมีวัสดุอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์และสถานที่ 

ปฏิบัติการ 

เตรียมเวชภัณฑ์ สารเคมี  

วัสดุ 

ย่ืนต่อหัวหน้าสาขาวิชา

การเงิน 



ช่ือ-สกุล   นายมนตรี  ทองเช้ือ ต าแหน่ง        นกัวชิาการสตัวบาล 

สงักดั  สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 
 

งานประจ าวนั  (ระบุรายละเอียดไวด้งัน้ี) 
เวลา 06.00 น. -ปิดไฟตามสถานที่ต่างๆของฟาร์ม 

-ตรวจดูสุขภาพโคนม อาบน ้ าโคนม  ท าการรีดนมโคนม 
-ชัง่น ้ านมพร้อมเก็บน ้านมใส่ตูแ้ช่ 

เวลา 07.30 น. -เขา้ออฟฟิศ  เคลียร์งานที่ยงัคา้งอยู ่
เวลา 08.00 น. -เขา้โรงเรือนสุกร ตรวจงานและมองปัญหาที่เกิดขึ้น 

-ใหอ้าหารสุกร เดินดูการกินอาหารของสุกร 
-ดูพฤติกรรมและดูสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 
-เช็คสดั 
-เช็คสตัวป่์วยและบาดเจบ็ 

เวลา 09.00 น. -เขา้โรงเรือนไก่ไข่ ตรวจงานและมองปัญหาที่เกิดขึ้น 
-ใหอ้าหารและน ้ า สงัเกตพฤติกรรมการกินและสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
-เก็บไข่ ท  าความสะอาดไข่ คดัเบอร์ไขไ่ก่ เตรียมไข่ใส่ถุงใส่แผงพร้อมส่ง 

เวลา 10.00 น. -ปล่อยกระบอื โคเน้ือ โคนม ลงแปลงพร้อมสงัเกตพฤติกรรมต่างๆ 
-เก็บมูลโคเน้ือโคนม ตากแดด 
-ท าความสะอาดโรงเรือน รางน ้ า รางอาหาร 

เวลา 11.30 น. -เขา้เคลียร์งานเอกสารในออฟฟิศ 
เวลา 12.00 น. -พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 น. -ตรวจดูอุปกรณ์และเคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

-เตรียมแปรรูปวตัถุดิบอาหารสตัว ์
เวลา 14.30 น. -ส่งไก่ไข่ใหลู้กคา้ 
เวลา 15.00 น. -ไล่โคนมเขา้คอก อาบน ้ าเตรียมก่อนท าการรีดนม 

-รีดนมโคนม 
-ชัง่นมถุงละ 5 กิโลกรัม 

เวลา 16.30 น. -ไล่สตัวเ์ขา้คอก 
-ปิดมุง้กนัยงุใหเ้รียบร้อย 

เวลา 17.00 น. -บนัทึกปริมาณน ้ านมแลว้น าน ้ านมดิบไปส่งใหลู้กคา้ 
เวลา 18.00 น. -เปิดไฟตามสถานที่ต่างๆของฟาร์ม 

หมายเหตุ  :  การปฏิบติังานอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัความจ าเป็นของงานนั้นๆ 



ขั้นตอน  กระบวนการ  การปฏิบัติงาน 
          7.1  ดา้นจดัการเรียนการสอนปฏิบตัิการงานฟาร์ม 
 - นักวิชาการสัตวบาลส ารวจตรวจสอบสุขภาพสัตวท์ุกเช้าและสอบถามขอ้มูลจากพนักงานเล้ียงสัตวห์รือมี
เจา้หนา้ที่กรมปศุสตัวเ์ขา้มาใหบ้ริการ 
 -ถา้ตรวจสอบแลว้วา่สตัวท์ี่มีอยูใ่นฟาร์ม ไดมี้การเกิด  เป็นสดั  เจบ็ป่วย  บาดเจ็บหรือตายหรือมีเจา้หน้าที่กรมปศุ
สตัวเ์ขา้มาใหบ้ริการ 
- แจง้หวัหนา้สาขาวา่สตัวใ์นฟาร์ม ไดมี้อะไรเกิดขึ้นบา้ง เช่น  การก าเนิด  เป็นสดั  เจบ็ป่วย  บาดเจบ็หรือตาย ใหท้ราบ 
 -หวัหนา้สาขาขออนุญาตอาจารยผ์ูส้อนเพือ่ใหน้กัศึกษาไดม้าเรียนรู้ปฏิบตัิจริงที่ฟาร์ม 
 -หวัหนา้สาขาแจง้วนัและเวลาที่ก  าหนด  การเรียนการสอนปฏิบตัิการของฟาร์มใหน้กัวชิาการสัตวบาล  พนักงาน
เล้ียงสตัว ์และนกัศึกษา 
 - นกัวชิาการสตัวบาล  พนกังานเล้ียงสตัว ์เตรียมความพร้อมสถานที่  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ตอ้งใชใ้นกิจกรรม
นั้นๆ 
 -นกัวชิาการสตัวบาลช่วยสอนและใหค้  าแนะน าหรือใหค้วามช่วยเหลือวทิยากร 
 - นกัวชิาการลงบนัทึกแบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 - นกัวชิาการสตัวบาลติดตามผลกิจกรรมบนัทึกแบบฟอร์ม 
        7.2  ดา้นการเงิน 
 - บนัทึกบญัชีฟาร์ม  รายรับ-รายจ่าย 
  1.ขายสินคา้ปศุสตัวข์องฟาร์มลงรายรับใหต้รงตามหมวด(ท าทุกวนั) 
  2.ซ้ือส่ิงที่จ  าเป็นที่ใชใ้นฟาร์มลง รายจ่ายใหต้รงตามหมวด (ท าทุกวนั) 
 - หวัหนา้สาขาตรวจสอบความเรียบร้อย ( ทุก  1  เดือน) 
   7.3  ดา้นการผลิตปศุสตัวแ์ละดูแลสตัว ์
 - โปรแกรมใหอ้าหาร 
  1.โคนมใหอ้าหารหยาบและเสริมอาหารขน้คร่ึงหน่ึงของจ านวนน ้ านมที่ใหข้องแต่ละวนั 
  2. สุกรใหอ้าหารขน้ตามอายแุละน ้ าหนกัควบคู่กนัไป หรือใหต้ามโปรแกรมที่ฟาร์มก าหนด 
  3. ไก่ไข่ใหอ้าหารขน้ตามอาย ุตามโปรแกรมที่ฟาร์มก าหนด 
  4.โคเน้ือใหอ้าหารหยาบเพียงอยา่งเสริมเป็นบางคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปรแกรมให้อาหารสุกรระยะต่างๆ 
 

ระยะการเติบโต ระยะการให้อาหาร ปริมาณโปรตีน(%) ปริมาณที่ให้(กก./วัน) 
พอ่พนัธุ ์ 5-6  เดือน 12-16 1.8-2.2 
แม่สุกรสาว 5-6  เดือน 12-16 1.8-2.7 
ระยะก่อนผสม 7-9  เดือน 11-14 2.2-3.1 
ระยะผสม ก่อนผสม 3 สปัดาห์ 11-14 2.5-4.0 
ระยะใหน้มเล้ียงลูก ใหเ้พิม่ 0.5-1.0 กก. 11-14 3.0-4.8 
แม่สุกรนาง  11-14 1.8-2.2 
ระยะใหน้มเล้ียงลูก  13-15 5.0-6.8 
สุกรขนุ    
สุกรหยา่นม  20-24 เตม็ที่ 
สุกรเล็ก  18-20 เตม็ที่ 
สุกรรุ่น  12-16 เตม็ที่ 
สุกรขนุ  12-16 เตม็ที่ 
 
โปรแกรมท าวัคซีน 
 1. สตัวปี์กท าวคัซีนตามโปรแกรมที่ทางฟาร์มก าหนดและใหน้กัศึกษามาเรียนรู้ 
 2. สตัวเ์คี้ยวเอ้ืองท าวคัซีนตามโปรแกรมที่ทางฟาร์มก าหนดและใหน้กัศึกษามาเรียนรู้ 
 3. สุกรท าวคัซีนตามโปรแกรมที่ทางฟาร์มก าหนดและใหน้กัศึกษามาเรียนรู้ 
 
อายุไก่ ชนิดวัคซีน วิธีท า หมายเหตุ 
1  วนั มาเร็กซ์ ฉีดใตผ้วิหนงั ท าจากโรงฟัก 
1  วนั หลอดลมอกัเสบ หยอดตา ท าเม่ือลูกไก่ถึงมือฟาร์ม 
10 วนั นิวคาสเซิลลาโซตา้ หยอดตา  
14 วนั กมัโบโร ละลายน ้ า ชนิดเช้ือเป็น 
4  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ หยอดตา  
 ฝีดาษ แทงปีก  
5  สปัดาห์ วคัซีนหวดั ฉีดเขา้กลา้ม  
 กล่องเสียงอกัเสบ หยอดตา  
8  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ หยอดตา ชนิดเช้ือเป็น 
 นิวคาสเซิล ฉีดเขา้กลา้ม ชนิดเช้ือตาย 
10  สปัดาห์ กล่องเสียงอกัเสบ หยอดตา  
 
 



14  สปัดาห์ วคัซีนหวดั ฉีดเขา้กลา้ม  
 หลอดลมอกัเสบ หยอดตา  
16  สปัดาห์ อี.ดี.เอส. + นิวคาสเซิล ฉีดเขา้กลา้ม ชนิดเช้ือตาย 
22  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ ละลายน ้ า  
32  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ ละลายน ้ า  
40  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ ละลายน ้ า  
48  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ ละลายน ้ า  
56  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ ละลายน ้ า  
64  สปัดาห์ นิวคาสเซิล+หลอดลมอกัเสบ ละลายน ้ า  
 
โปรแกรมวัคซีนสุกร 
 

อายุสุกร โรคปากและเท้าเป่ือย อหิวาต์สุกร 
6  สปัดาห์  *** 
8  สปัดาห์ ***  
12 สปัดาห ์ *** *** 
ทุกๆ 6 เดือน ***  
ทุกๆปี  *** 
  
โปรแกรมวัคซีนโค กระบือ 
    

อาย ุ ปากและเทา้เป่ือย เฮโมรายกิ แอนแทรกซ์ แบลคเลก บรูเซลโลซีส 
3 เดือน     *** 
4 เดือน *** *** *** ***  
5 เดือน ***     
ทุก 6 เดือน ***   ***  
ทุกปี   *** ***   
วธีิให้ ฉีดใตผ้วิหนงั กลา้มเน้ือลึก ใตผ้วิหนงั ใตผ้วิหนงั ใตผ้วิหนงั 
 
 
 
 
 
 
 



-  ใหอ้าหารเสริมสตัว ์
  1.การใหอ้าหารเสริมสตัวจ์ะดูตามสภาพร่างกายเป็นหลกั 
  2.ใหแ้ร่ธาตุชนิดกอ้นใหส้ตัวกิ์นตลอด 
  3.ตดัหญา้เสริมใหกิ้นในคอกทุกวนัช่วงเยน็ 
 
 
-  รักษาและสุขาภิบาลสตัว ์
  1.ตรวจสุภาพสตัวเ์ป็นประจ าทุกวนั 
  2. พบสตัวป่์วยหรือบาดเจบ็ใหรี้บท าการรักษาและใหน้กัศึกษามาเรียนรู้ 
  3. รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของฟาร์มเป็นประจ าทุกวนั 
  4. หากสตัวป่์วยอาการรุนแรงตอ้งรีบแจง้หัวหนา้สาขาก่อนแจง้ปศุสตัว ์
  5. บนัทึกการเจบ็ป่วย รักษาลงในแฟ้มประวตัิสตัว ์  
 
ข้อมูลสัตว์เลีย้งฟาร์ม สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 เพศ ผสมพันธ์ุ คลอด วัคซีนถ่ายพยาธิ รักษา หมายเหตุ 

โคนม 3 ตัว       

1.คุณเต้ีย เมีย      

2.คุณโยง่ เมีย      

3.คุณแรด เมีย      

โคเนื้อ 5 ตัว       

1.คุณแดง เมีย      

2.คุณเขียว เมีย      

3.คุณเขม้ ผู ้      

4.คุณยาว เมีย      

5.บุญรอด ผู ้      

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสัตว์เลีย้งฟาร์ม สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 เพศ ผสมพันธ์ุ คลอด วัคซีนถ่ายพยาธิ รักษา หมายเหตุ 

กระบือ 9 ตัว 
 

     

1.คุณแก่ เมีย      

2.คุณเก่ง เมีย      

3.คุณจืด เมีย      

4.คุณบอด เมีย      

5.คุณจ๊ีด เมีย      

6.คุณฟู เมีย      

7.คุณแคราะ เมีย      

8.คุณยน่ เมีย      

9.คุณเปรียว ผู ้      

สุกรพนัธ์ุ 2 ตัว       

1.ลาร์จ 1 เมีย      

2.ลาร์จแลนด1์  เมีย      

สุกรขุน  21 ตัว       

1. 7 ตวั ผู ้      

2. 14 ตวั เมีย      

 
7.4  ดา้นพชือาหารสตัว ์

- ปลูกพืชอาหารสัตว ์ไดแ้ก่ ปลูกทานตะวนั  ขา้วโพด มันส าปะหลงั กล้วยน ้ าวา้  และหญา้พนัธุ์ต่างๆและให้
นกัศึกษามาเรียนรู้ 

- แปรรูปอาหารสตัว ์  ไดแ้ก่ ท  าหญา้หมกั  ท  าอาหารขน้และใหน้กัศึกษามาเรียนรู้ 
7.5  ดา้นเอกสาร 

-  แบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่  ตารางบัญชีจ านวนไข่ไก่  แบบบันทึกขอ้มูลงานวิจยั  บญัชี ยืม-คืนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือฟาร์ม  ตารางปริมารน ้ านมดิบ ฟาร์มโคนม   ใบส่งน ้ านมดิบ 

-  เขียนโครงการ  ท าหนงัหนงัสือส่ง สถาบนัหรือหน่วยงานต่างๆ 
7.6  ดา้นงานช่าง 

 -  ดูแลคอกและโรงเรือนใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านตลอด 
 -  ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง  ตามโปรแกรมทุก 100 ชัว่โมงของการท างาน 
 - ท  าความสะอาด  ซ่อมแซม  ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
 - สร้างส่ิงประดิษฐท์ี่จ  าเป็นตอ้งใชภ้ายในฟาร์มเพือ่ลดค่าใชจ่้ายที่ตอ้งซ้ือของราคาแพง 



          7.7  ดา้นการใหบ้ริการ 
 - ใหค้วามช่วยเหลือและปฏิบติัตามค าสัง่ของคณาจารย ์
 - ใหค้  าแนะน า  ปรึกษา  ช่วยเหลือ และเสนอแนะ  ใหก้บันกัศึกษาที่มาเรียนรู้ 
 -ใหค้วามช่วยเหลือ เพือ่นร่วมงานและใหค้วามร่วมมือกนัเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 -ใหค้วามช่วยเหลือ แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆและประชาชนทัว่ไป เพือ่ประกอบอาชีพดา้นการปศุสตัว ์

7.8 ดา้นภาระงานอ่ืนๆตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 - กิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวทิยาลยัจดัท าขึ้น 
 -  กิจกรรมต่างๆที่ทางคณะจดัท าขึ้น 
 - กิจกรรมต่างๆที่ทางทอ้งถ่ินจดัท าขึ้น 
 - กิจกรรมของคณาจารยใ์นคณะมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แบบฟอร์มตารางบนัทึกรายรับ-รายจ่าย หมวดต่างๆ ไดแ้ก่ โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกรขนุ สุกรพนัธุ ์ไก่ไข่ เป็ด 
นมขวดพาสเจอร์ไรส์น ้ าแขง็หลอด สวสัดิการฟาร์ม  

2. แบบฟอร์ม แบบบนัทึก การยมื/คืนอุปกรณ์  สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว  ์
3. แบบฟอร์มตารางบญัชีไข่ไก่ 
4. แบบฟอร์มราคาไข่ 

 5. แบบฟอร์มประวตัิสตัว ์  การผสม  คลอด  ท าวคัซีน ถ่ายพยาธิ แต่ละชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 
หมวด :  

ฟาร์ม  : สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 

วนั/เดือน/ปี                                     รายการ รายรับ รายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ ผูเ้บิก ผูต้รวจ หมายเหตุ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 



แบบบนัทึก การยมื/คืนอุปกรณ์ สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์
 

 
วนัที่ยมื 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

สาขา/หน่วยงาน/ 
เบอร์ติดต่อ 

 
อุปกรณ์ 

 
จ านวน 

 
ก าหนดคืน 

บนัทึกการคืนอุปกรณ์  
หมายเหตุ วนัที่คืน/เวลา ผูค้ืน ผูรั้บคืน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



ใบส่งของ 
 

สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์
 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค  ์
 

วนัที่..............เดือน.......................พ.ศ. ............... 
 

ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์
 

ไข่ไก่ 
เบอร์ 

จ านวน 
เงินแผง 

จ านวน 
เงินฟอง 

ราคา จ านวนเงิน หมายเหตุ 
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    รวม      
 
  ลงช่ือ..........................................ผูรั้บของ       ลงช่ือ..........................................ผูส่้งของ 
 

ใบส่งของ 
 

สาขาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์
 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 

วนัที่..............เดือน.......................พ.ศ. ............... 
 

ต าบลยา่นมทัรี อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์
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  ลงช่ือ..........................................ผูรั้บของ       ลงช่ือ..........................................ผูส่้งของ 



ใบส่งน ้านมดิบ 
ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วนัที่….…….เดือน……………..…….พ.ศ. 25………. 
จ านวนน ้ านม………………………………...กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
ผูส่้ง…………………………………………………… 

 
ใบส่งน ้านมดิบ 

ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
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ใบส่งน ้านมดิบ 

ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วนัที่….…….เดือน……………..…….พ.ศ. 25………. 
จ านวนน ้ านม………………………………...กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
ผูส่้ง…………………………………………………… 

ใบส่งน ้านมดิบ 
ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วนัที่….…….เดือน……………..…….พ.ศ. 25………. 
จ านวนน ้ านม………………………………...กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
ผูส่้ง…………………………………………………… 

 
ใบส่งน ้านมดิบ 

ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วนัที่….…….เดือน……………..…….พ.ศ. 25………. 
จ านวนน ้ านม………………………………...กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
ผูส่้ง…………………………………………………… 

 
ใบส่งน ้านมดิบ 

ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วนัที่….…….เดือน……………..…….พ.ศ. 25………. 
จ านวนน ้ านม………………………………...กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
ผูส่้ง…………………………………………………… 

 
ใบส่งน ้านมดิบ 

ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วนัที่….…….เดือน……………..…….พ.ศ. 25………. 
จ านวนน ้ านม………………………………...กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
ผูส่้ง…………………………………………………… 

 
ใบส่งน ้านมดิบ 

ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วนัที่….…….เดือน……………..…….พ.ศ. 25………. 
จ านวนน ้ านม………………………………...กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ………………………………………บาท 
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