
ว/ด/ป เวลา หวัข้อ วิทยากร สถานที่
     วันจนัทร์    
25 พฤษภาคม 58

9.00-10.30 สัตวบาลเบื้องต้น / การจัดการฟาร์ม / การจัดการ
ด้านสวสัดิภาพสัตว์

ผศ.ดร.ไชยพศัร์ ธ ารงยศวทิยากุล หอ้งประชุม 1 ชั้น 5

10.30-12.00 มหกายวภิาคปศุสัตว ์(สุกร,โค,กระบอื,สัตวป์กี) ผศ.สายใจ กองเพชร
13.00-14.30 ระบบต่อมน้ าเหลืองส าหรับการตรวจเนื้อสัตว์ ผศ.สายใจ กองเพชร
14.30-16.00 ความรู้พื้นฐานของยาสัตวแ์ละการใหย้าสัตว ์รวมทั้ง

พษิของสารพษิต่อสัตว์
ผศ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์

16.00-18.00 ทบทวนเนื้อหาบรรยายภาคเช้าและภาคบา่ย
วันอังคาร 9.00-10.00 เชื้อจุลทรีย์ที่เปน็อันตรายต่อผู้บริโภค ผศ.ธนาคาร นะศรี หอ้งประชุม 1 ชั้น 5

26 พฤษภาคม 58 10.00-11.00 วทิยาการระบาดและเวชศาสตร์ปอ้งกันทางสัตวแพทย์ ผศ.ดร.ขวญัเกศ กนิษฐานนท์

11.00-12.00 พยาธสิภาพของโรค ผศ.ธนาคาร นะศรี
13.00-16.00  - อายุรศาสตร์ (การตรวจวนิิจฉัยโรค สาเหตุของโรค ผศ.ดร.ไชยพศัร์ ธ ารงยศวทิยากุล

   อาการและการรักษา) ผศ.เจษฎา จิวากานนท์
 - การตรวจสุขภาพสัตวก์่อนฆ่า รศ.กัลยา เจือจันทร์

16.00-18.00 ทบทวนเนื้อหาบรรยายภาคเช้าและภาคบา่ย
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพพิฒัน์ หอ้งประชุม 1 ชั้น 5
ผศ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน

13.00-14.30 ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์
และผลิตภณัฑ์อาหาร

อ.ชุลีพร ศักด์ิสง่าวงศ์

14.30-16.00 การวเิคราะหค์วามเส่ียงกับสุขศาสตร์เนื้อสัตว์ ผศ.ปยิะวฒัน์ สายพนัธุ์
16.00-18.00 ทบทวนเนื้อหาบรรยายภาคเช้าและภาคบา่ย

   วันพฤหสับด ี  
28 พฤษภาคม 58

9.00-12.00 มาตรฐานโรงฆ่าสัตวแ์ละโรงงานผลิตและแปรรูป
เนื้อสัตว์

ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง หอ้งประชุม 1 ชั้น 5

13.00-16.00 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกานตรวจเนื้อ ผศ.สรรเพชร อังกิตติตระกูล
16.00-18.00 ทบทวนเนื้อหาบรรยายภาคเช้าและภาคบา่ย

วันศุกร์ 9.00-12.00 การตัดแต่งซากและคัดเกรดซากโค กระบอื และสุกร รศ.นริศร นางาม หอ้งประชุม 1 ชั้น 5

29 พฤษภาคม 58 13.00-16.00 สภาพของเนื้อที่เกิดการเปล่ียนแปลงภายหลังฆ่า ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง

16.00-18.00 ทบทวนเนื้อหาบรรยายภาคเช้าและภาคบา่ย

วันเสาร์

9.00-12.00 การตรวจซากสัตวภ์ายหลังฆ่า (โค กระบอื แพะ แกะ) ผศ.เสรี แข็งแอ หอ้งประชุม 1 ชั้น 5

30 พฤษภาคม 58

13.00-16.00 การตรวจซากสัตวภ์ายหลังฆ่า (สุกร และสัตวป์กี) ผศ.ธนาคาร นะศรี

ตารางการฝึกอบรมพนักงานตรวจเน้ือประจ าโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถ่ิน :
ระดบัผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ และพนักงานตรวจเน้ือประจ าโรงฆ่าสัตว์

ระหว่างวันที ่25 พฤษภาคม - 10 มถุินายน 2558 ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันพุธ        
27 พฤษภาคม 58

9.00-12.00 โรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน



16.00-18.00 ทบทวนเนื้อหาบรรยายภาคเช้าและภาคบา่ย

วันอาทติย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558  หยุด
วันจนัทร์ 9.00-12.00 การตัดสินซาก ผศ.ประพนัธศั์กด์ิ ฉวรีาช หอ้งประชุม 1 ชั้น 5

1 มถุินายน 58

13.00-16.00 การตัดสินซาก รศ.คมกริช พมิพภ์กัดี

16.00-18.00 ชมวดิิทศัน์และกระบวนการฆ่าสัตวแ์ละการตรวจซาก
สัตว ์(โค กระบอื)

     วันอังคาร      
  2 มถุินายน 58

9.00-10.30 การเก็บรักษาเนื้อสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตวแ์ละการ
บรรจุหบีหอ่

รศ.บงกช นพผล หอ้งประชุม 1 ชั้น 5

10.30-12.00 การขนส่งซากสัตวท์ี่ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์ 
และการส่งตัวอย่างทางหอ้งปฏบิติัการ

รศ.บงกช นพผล

13.00-14.30 วธิกีารท าความสะอาดและการสุขาภบิาลในโรงฆ่า
สัตวแ์ละโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์

อ.ชุลีพร ศักด์ิสง่าวงศ์

14.30-16.00 บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว ์ประจ าโรงฆ่าสัตว์
ต่อความปลอดภยัของอาหาร

ผศ.ปยิะวฒัน์ สายพนัธุ์

16.00-18.00 ชมวดิิทศัน์และกระบวนการฆ่าสัตวแ์ละการตรวจซาก
สัตว ์(โค กระบอื)

วันพุธ 9.00-12.00 ดูงานหอ้งปฏบิติัการ (โรงฆ่า บ.ศรีวโิรจน์ฟาร์ม) All โรงฆ่า บ.ศรีวิโรจน์ฟาร์ม

3 มถุินายน 58 13.00-17.00 ดูงานหอ้งปฏบิติัการ (โรงฆ่า บ.เบทาโกร) All โรงฆ่า บ.เบทาโกร
วันพฤหสับดี 9.00-17.00 การปฎบิติัการในหอ้งปฏบิติัการตรวจเนื้อ ผศ.ธวชัชัย โพธิเ์ฮือง

4 มถุินายน 58

วันศุกร์ 8.00-19.00 การตรวจสุขภาพสัตวก์่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ ผศ.ดร.ไชยพศัร์ ธ ารงยศวทิยากุล สถานีฟาร์มฯ จ.เลย
5 มถุินายน 58 ภายหลังฆ่าของสัตวใ์หญ่ (โค-กระบอื) ผศ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน

อาจารย์ภาควชิาสัตวแพทย์ฯ
วันเสาร์ 8.00-19.00 การตรวจสุขภาพสัตวก์่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพพิฒัน์ สถานีฟาร์มฯ จ.เลย

6 มถุินายน 58 ภายหลังฆ่าของสัตวเ์ล็ก (สุกร) ผศ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์
ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
อาจารย์ภาควชิาสัตวแพทย์ฯ

วันอาทติย์ที่ 7 มิถุนายน 2558  หยุด
วันจนัทร์ 8.00-19.00 การตรวจสุขภาพสัตวก์่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ รศ.กัลยา เจือจันทร์ สถานีฟาร์มฯ จ.เลย

8 มถุินายน 58 ภายหลังฆ่าของสัตวป์กี (ไก)่ ผศ.ธวชัชัย โพธิเ์ฮือง
อ.สุชีวา จันทร์หนู
อาจารย์ภาควชิาสัตวแพทย์ฯ

วันอังคาร 9.00-16.00 สัมมนากลุ่ม all หอ้งประชุม 1 ชั้น 5
9 มถุินายน 58

วันพุธ 9.00-12.00 ประเมินผล    (3 ชั่วโมง) All หอ้งประชุม 1 ชั้น 5
10 มถุินายน 58



 


