
ใบสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  

หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร  รุ่นท่ี ๑๑ 
ณ ห้องบรรยาย ๓๐๑ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

*(โปรดกรอกรายละเอียดตัวบรรจงให้ชัดเจน) 
ช่ือ-นามสกุล..................................................................... 
อายุ...............ป ี
วุฒิการศึกษา.................................................................... 
อาชีพ................................................................................ 
สถานที่ท างาน................................................................... 
.......................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ................................................................. 
โทรสาร............................................................................. 
E-mail.............................................................................. 
ช่ือ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ (โปรดระบุ)      
....................................................................................... 
....................................................................................... 
สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
โทรศัพท์........................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.................................................................. 
โทรสาร............................................................................. 
E-mail.............................................................................. 
โปรดกรอกรายละเอียดและส าเนาถึง คุณพรพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์ 
โทรสาร. ๐๒-๕๗๙-๑๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๔๘o๓๓๔๔ 
E-mail : Animalnutritionku@gmail.com 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยจ่าย 

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าท่านละ ๕,๐๐๐ บาท   
โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) ชื่อบัญชี   
R&D for Animal Nutrition Product  ประเภทบัญชี  
ออมทรัพย์ เลขท่ี ๒๓๕ - ๒๒๒๓๑๒ - ๘  

ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันอบรม ติดต่อขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรพรรณ โพธ์ิประสิทธ์ิ 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทร.๐๘๙-๔๘o๓๓๔๔ 
E-mail : Animalnutritionku@gmail.com 
วัสดุท่ีจะได้รับ 

๑.เอกสารประกอบการอบรม 
๒.หนังสือหลักโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์   
๓.โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการค านวณสูตรอาหาร
สัตว์ (KU Feed Calculator) 

สิ่งท่ีต้องน ามา 
 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฎิบัติการ Windows  
และ Microsoft Office 2007 
วิทยากร  

๑.รศ.ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 
๒.อ.ดร. ธีรวิทย์ เป่ยค าภา 
๓.อ.ดร.เชาว์วิทย์  ระฆังทอง 
๔.อ.ดร.พงศ์ธร คงม่ัน 
และคณะท างานจากภาควิชาสัตวบาล  

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

    
 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เรื่อง  

 
 
 

     หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบ 
สตูรอาหาร รุ่นที่ ๑๑ 

 
 
 

     ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
   
 
 

ภาควิชาสตัวบาล  คณะเกษตร 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน 

 
 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  

หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร   
รุ่นท่ี ๑๑ 

๑.หลักการและเหตุผล    
ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ถูกพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ การศึกษาพัฒนาด้านสายพันธ์ุ อาหาร และการจัดการ 
เพื่อ ให้ มีประสิท ธิภาพการผลิตสูงสุด จึ งเป็นสิ่ งจ าเป็นใ น
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ัน ทุนด้านอาหารถือว่ามีสัดส่วนสูงสุด
ถึง ๖๐-๗๕ เปอร์เซ็นต์ ดังน้ันการจัดการอาหารให้มีโภชนะตาม
ความต้องการของสัตว์ การเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบ การเสริมสาร
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต และผลผลิตจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
นอกจากน้ีการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพน้ันจ าเป็นต้องค านวณ
ให้มีระดับโภชนะต่างๆ เช่น โภชนะที่ให้พลังงาน โปรตีน และ
กรดอะมิโน แร่ธาตุ วิตามิน และกรดไขมันที่จ าเป็น มีเพียงพอ
สมดุล และมีต้นทุนต่ าสุด ด้วยเหตุน้ี ภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตร ร่วมกับหน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์ ศูนย์
วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักโภชนศาสตร์สัตว์
และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ ๑๑ ซ่ึงครอบคลุมเรื่องระดับ
ความต้องการโภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหาร
แบบพื้นฐาน การค านวณอาหารสัตว์แบบต้นทุนต่ าสุด (Least 
cost formulation) ด้วยโปรแกรม KU Feed Calculator การ
ประยุกต์ใช้สารเสริมในอาหาร และการประยุกต์ทางโภชนศาสตร์
ในกรณีศึกษาต่าง ๆ ของสัตว์ 
 
 
 

๒.วัตถุประสงค์  
๑.มีความรู้ด้านความต้องการอาหารของสัตว์ระยะ

ต่างๆ และเทคนิคพิจารณาการก าหนดโภชนะในอาหาร  
๒.ทราบถึงการย่อยและการดูดซึมอาหารของสัตว์

เทคนิคการใช้สารเสริมเพื่อเพิ่มการย่อยและคุณภาพเน้ือ 
๓.ทราบถึงการประเมินคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

การใช้ประโยชน์ ข้อจ ากัดของวัตถุดิบแต่ละชนิดและการใช้ใน
สูตรอาหาร  

๔.สามารถค านวณสูตรอาหารแบบต้นทุนต่ าสุด และ
ประยุกต์ความรู้ทางโภชนศาสตร์ในการประกอบสูตรอาหารได้  

๕.มีความเข้าใจการประยุกต์ทางโภชนศาสตร์เพื่อใช้ใน
กรณีศึกษาต่าง ๆ ส าหรับสัตว์ 
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   

๑.นักวิชาการอาหารสัตว์ เกษตรกร สัตวบาลฟาร์ม 
และบุคลที่ท างานเก่ียวข้องกับปศุสัตว์  

๒.บุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรี 
๔. ระยะเวลาในการอบรม  

๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๕. สถานท่ีจัดการอบรม   

ณ  ห้องบรรยาย  ๓๐๑  อาคารวชิรานุสรณ์  
คณะเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บางเขน 
๕๐  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐  
๖. จ านวนผู้เข้าอบรม         

๓๕ คน (รับจ านวนจ ากัด) 
๗. วิธีการฝึกอบรม      

บรรยาย และฝึกปฏิบัติ  
 
 

๘. ค่าลงทะเบียน   
๕,๐๐๐ บาทต่อท่าน  

๙. ก าหนดการ 
วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ (ให้น าคอมพิวเตอร์มาด้วย)      
๐๘.๑๕–๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน                                                                              
๐๘.๔๕–๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ความต้องการโภชนะและพลงังานในสัตว์ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การย่อยและการดูดซ่อมอาหารสัตว์ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.  การประเมินค่าการย่อยได้ของโภชนะใน

อาหารสัตว์ 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ น. วัตถุดิบอาหารและสารเสริม 
วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  (ให้น าคอมพิวเตอร์มาด้วย)      
๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. การค านวณสูตรอาหารสัตว์เบื้องต้น(Lindo) 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

  ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. KU Feed Calculator 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  ๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น. แนวคิดของโปรตีนในอุดมคติ,เอนไซม์ 
                         และการค านวนMatrix  
  ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ น. ท าแบบทดสอบ 
๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. ถาม-ตอบ 
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. มอบใบประกาศนียบัตร ปิดการประชุม  
 


