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นอกจากนีท้ างคณะยังไดดาํ เนินโครงการตางๆ เพือ่ ใหบริการ
วิชาการ เปนฐานขอมูลทางดานงานวิจยั ทัง้ นีร้ วมถึงโครงการทีเ่ ปน
ประโยชนตอ สังคม ดังนี้

โครงการพัฒนาวิชาการ ตรวจวิเคราะหโรคสัตว
ทางหองปฏิบตั กิ ารเทคนิคการสัตวแพทย
ใหบริการตรวจงานทางดานโลหิตวิทยา การตรวจหาพยาธิในเลือด
และการตรวจคาเคมีคลินิก รวมถึงให
บริการงานทางดานปรสิตวิทยา อาทิเชน
ตรวจหาไขพยาธิตัวออนของพยาธิและ
ซีสตของโปรโตซัว

โครงการพัฒนาวิชาการ ตรวจวิเคราะหสารตกคาง
ในเนือ้ สัตว อาหารสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
ใหบริการวิชาการในการตรวจวิเคราะหสารปนเปอน สารตกคางใน
เนื้อสัตว อาหารสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
โดยเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง เชน HPLC,
ELISA, CHARM II และ Spectrophotometer เปนตน

โครงการพัฒนาวิชาการ
ตรวจทางจุลชีวคลินกิ และอณูชวี วิทยาวินจิ ฉัย
ใหบริการตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลชีพ
กอโรคตลอดจนเชื้อที่ปนเปอนในอาหาร
น้ํา นมและผลิตภัณฑจากสัตวโดยวิธี
ทางจุลชีววิทยารวมถึงการตรวจวินจิ ฉัย
ดวยหลักการทางอณูชีววิทยา
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โครงการสัตวเลีย้ งสุขภาพดี
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการปองกัน
การรักษาพยาบาลสัตวปวยเบื้องตน เผย
แพรความรูในเรื่องการเลีย้ งสัตว และการ
ดุแลสุขภาพสัตวเลี้ยง

โครงการหาบานใหมใหสน
ุ ขั จรจัด มก.
เปนแหลงความรูวิชาการเกีย่ วกับการดูแล และเลี้ยงดูสุนัขจิตวิทยา
และพฤติกรรมของสุนัข รวมถึงการฝกสุนัขใหเชื่อฟงคําสั่ง การฝกสุนัข
ขามเครื่องกีดขวาง การฝกสุนขั ใชงานตางๆ และดําเนินความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการแก
ปญหาสุนัขจรจัดในสังคม นอกจากนี้ยัง
มีการจัดอบรมวิธกี ารฝกสุนขั ใหเชือ่ ฟง
คําสั่งใหแกนิสติ และผูที่สนใจเขารับการฝกอีกดวย

คณะเทคนิคการสัตวแพทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Faculty of Veterinary Technology
Kasetsart University

สถาบันชั้นนํา
ดานการตรวจวิเคราะห
และการพยาบาลสัตว

จบแลว...ทํางานทีไ่ หน
จากการสํารวจสภาวการณการใชงานของบัณฑิต พบวารอยละ
80 สามารถหางานทําไดภายใน 6 เดือนนับตั้งแตสําเร็จการศึกษา และ
รอยละ 90 ของจํานวนนีเ้ ปนการทํางานที่ตรงกับสาขาทีเ่ รียนมา สําหรับ
หนวยงานที่จะรองรับบัณฑิตนั้นมีทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไดแก
- หองปฏิบัติการของรัฐ เอกชนและหนวยงานการศึกษา
- โรงพยาบาลสัตว

- ธุรกิจอาหารสัตวและพันธุสตั ว

- กรมปศุสตั ว

- ธุรกิจยาสัตวและเครื่องมือสําหรับสัตว

- ฟารมสัตวเลี้ยง

- ประกอบอาชีพอิสระสวนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท 02-579-8574 ถึง 5 โทรสาร 02-579-8571
http://www.vettech.ku.ac.th/

vettech@ku.ac.th
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนสถาบันชั้นนําดานการตรวจวิเคราะหและการพยาบาลสัตว
มุง เนนการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิค
การสัตวแพทยทเี่ พียบพรอมดวย
คุณธรรมจริยธรรม มีความรูค วาม
สามารถในการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบตั กิ ารตลอดจนงานดานการพยาบาลสัตว
นนนนคณะเทคนิคการสัตวแพทยจะมุงเนนงานทางดานการเรียนการสอน
การผลิตผลงานวิจัยทางดานการชันสูตรโรค การสรางหองปฏิบัติการดาน
การตรวจวิเคราะหใหไดมาตรฐานในระดับสากลหรืออางอิงได มีการถาย
ทอดองคความรูแ ละสรางความเขมแข็งสูสังคม อีกทัง้ การทํานุบํารุงและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ปจจุบันนีค้ ณะเทคนิคการสัตว
แพทยเปดสอน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการสัตวแพทย โดยใชระยะเวลาในการศึกษา 4 ป จํานวน
140 หนวยกิต และตองฝกงานอีก 200 ชั่วโมงโดยบัณฑิตที่สําเร็จการ
ศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย จะเปนผูมคี วามรู ความสามารถดาน
การตรวจวิเคราะหทางดานหองปฏิบัติ
การทั้งทางดานสุขภาพสัตวและสารตก
คางมีความสามารถในการใชเครื่องมือ
และ อุปกรณตางๆที่เกี่ยวของกับงาน
โรงพยาบาลสัตวและการวิจยั รวมถึงมีทักษะความรูท างดานการพยาบาล
และการเพาะเลีย้ งสัตว
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โดยผูท เี่ ขารับการศึกษาในคณะเทคนิคการสัตวแพทยจะได
รับการศึกษาครอบคลุมทัง้ 4 กลุม สาขาวิชา ดังนี้

กลุม สาขาวิชาปรสิตวิทยา
และพยาธิคลินกิ ทางสัตวแพทย
เปนกลุม สาขาวิชาที่มีหนาที่ในการ
จัดการเรียนการสอนงานวิจยั ตลอดจนงาน
บริการวิชาการดานปรสิตวิทยาและพยาธิ
คลินิก อาทิเชน การตรวจหาไขพยาธิจาก
อุจจาระ การตรวจหาปรสิตในเลือดการตรวจทางโลหิตวิทยา การตรวจ
ทางชีวเคมี ตลอดจนการตรวจทางจุลพยาธิในสัตว เพื่อคนหาสาเหตุที่
ทําใหเกิดโรครวมทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อเปนประโยชน
ทางดานการวินิจฉัยและการรักษาโรคอันจะนําไปสูส ุขภาพที่ดขี องสัตว

กลุม สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข
และจุลชีววิทยาคลินกิ ทางสัตวแพทย
เปนกลุม สาขาวิชาทีร่ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการ
คนควาวิจยั ทางดานความสําคัญของ
เชื้อจุลชีพที่กอโรคในสัตว และ
ระบบภูมิคุมกันของสัตวที่มีตอเชื้อจุลชีพ การแพรกระจายเชื้อจุลชีพ
จากสัตวสคู น รวมถึงการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ
จากสัตว โดยมุงเนนการตรวจวินิจฉัยดวยหลักการพื้นฐานทางหอง
ปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยดวยหลักการทางอณูชีววิทยา
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กลุม สาขาวิชาสุขศาสตรสตั ว
และงานโรงพยาบาล
เปนกลุม สาขาวิชาที่ใหความรูแ ละทักษะแกนิสติ ในการปฏิบัติงานทาง
ดานวิทยาศาสตรการผลิตสัตว การดูแลสุขภาพสัตว การรักษาพยาบาลสัตว
ปวยเบื้องตนและการจัดการงานทางดานโรงพยาบาลสัตว นอกจากนี้ยงั มี
การบริการวิชาการสงเสริมงานวิจยั พัฒนาสื่อการสอนและผลิตนวัตกรรม
ตางๆที่เกีย่ วของ

กลุม สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
และมาตรฐานผลิตภัณฑสตั ว
เปนกลุม สาขาวิชาทีร่ ับผิดชอบเกี่ยว
กับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย
ทางดานการตรวจวิเคราะหสารปนเปอน
สารตกคางในอาหารสัตว เนื้อสัตว
ผลิตภัณฑสัตว (สัตวบกและสัตวนา้ํ ) รวมถึงการใหบริการทางวิชาการ
การตรวจวิเคราะหสารปนเปอน สารตก
คางและยาที่ใชในสัตวบกและสัตวน้ํา
กกกกนอกจากนัน้ ยังมุง เนนทักษะการ
ใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห
ชั้นสูงทางหองปฏิบัติการ เชน High Performance Liquid Chromatography (HPLC), ELISA, CHARM II, Spectrophotometer
เปนตน

