
    
โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง หลักโภชนศาสตรสตัวและการประกอบสตูรอาหาร รุนที่ ๑๔ 

วันที่ ๒๐-๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ 
ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 

 
หลกัการและเหตผุล    

ปจจุบันการเลี้ยงสัตวถูกพัฒนาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ การศึกษาพัฒนาดานสายพันธุ อาหาร 
และการจัดการ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดจึงเปนสิ่งจําเปนในอุตสาหกรรมการผลิตสัตวน้ัน ทุนดาน
อาหารถือวามีสัดสวนสูงสุดถึง ๖๐-๗๕ เปอรเซ็นต ดังน้ันการจัดการอาหารใหมีโภชนะตามความตองการของ
สัตว การเลือกใชแหลงวัตถุดิบ การเสริมสารตางๆ เพ่ือกระตุนการเจริญเติบโต และผลผลิตจึงเปนสิ่งสําคัญ 
นอกจากน้ีการผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพน้ันจําเปนตองคํานวณใหมีระดับโภชนะตางๆ เชน โภชนะที่ให
พลังงาน โปรตีน และกรดอะมิโน แรธาตุ วิตามิน และกรดไขมันที่จําเปน มีเพียงพอสมดุล และมีตนทุนตํ่าสุด 
ดวยเหตุน้ี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร รวมกับหนวยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว ศูนยวิทยาการขั้นสูง
เพ่ือเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักโภชนศาสตร
สัตวและการประกอบสูตรอาหาร ซึ่งครอบคลุมเรื่องระดับความตองการโภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว การ
ประกอบสูตรอาหารแบบพ้ืนฐาน การคํานวณอาหารสัตวแบบตนทุนตํ่าสุด (Least cost formulation) ดวย
โปรแกรม KU Feed Calculator การประยุกตใชสารเสริมในอาหาร และการประยุกตทางโภชนศาสตรใน
กรณีศึกษาตาง ๆ ในสุกรและสัตวปก 
วัตถุประสงค  

1. มีความรูเกี่ยวกับความตองการอาหาร และเทคนิคการกําหนดโภชนะในอาหารสัตว 
2. ทราบการยอยและการดูดซึมอาหารของสัตว  
3. ทราบการประเมินคุณภาพวัตถุดิบ การใชประโยชน ขอจํากัดของวัตถุดิบแตละชนิด สารเสริมใน

อาหารสัตว และการใชในอาหารสัตว   
4. สามารถคํานวณสูตรอาหารแบบตนทุนตํ่าสุด และประยุกตความรูทางโภชนศาสตรในการประกอบ

สูตรอาหารได  
5. มีความเขาใจการประยุกตทางโภชนศาสตรในกรณีศึกษาตาง ๆ สําหรับสัตว 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม   
1. นักวิชาการอาหารสัตว เกษตรกร สัตวบาลฟารม และบุคลที่ทํางานเกี่ยวของกับปศุสัตว  
2. บุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรี 

ระยะเวลาในการอบรม  
๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สถานที่จัดการอบรม   
หองบรรยาย ๓๐๓ อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ  

จํานวนผูเขาอบรม         
๓๕ คน (รับจํานวนจํากัด) 

วิธีการฝกอบรม      
บรรยาย และฝกปฏิบัติ  

http://2.bp.blogspot.com/_tF_DyjQ-CPA/TMEI4zkgEWI/AAAAAAAAELQ/KrQJ9fx3rqY/s1600/logo1.gif


คาลงทะเบียน   
๕,๐๐๐ บาทตอทาน  

กําหนดการ 
วันที่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ (ใหนําคอมพิวเตอรมาดวย)      
๐๘.๑๕–๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕–๐๙.๐๐ น. พิธีเปดการอบรม 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ความตองการโภชนะและพลังงานในสตัว โดย รศ.ดร. ชัยภูมิ บญัชาศักดิ ์ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การยอยและการดดูซึมอาหารสตัว โดย รศ.ดร. ชัยภูมิ บญัชาศักดิ ์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การประเมินคาการยอยไดของโภชนะ โดย อ.ดร.พงศธร คงม่ัน 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ น. วัตถุดิบอาหารและสารเสริมในอาหารสัตว โดย อ.ดร. ธีรวิทย เปยคําภา 
 
วันที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ (ใหนําคอมพิวเตอรมาดวย) 
๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. การคํานวณสตูรอาหารสตัวเบื้องตน (Lindo) โดย อ.ดร.เชาววิทย  ระฆังทอง 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. โปรแกรมคาํนวณอาหารสตัว KU Feed Calculator โดย  

อ.ดร.เชาววิทย ระฆังทอง 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น. แนวคดิของโปรตีนในอุดมคติ และ เอนไซมและการคาํนวณ matrix เอนไซม 

ในอาหารสตัว โดย อ.ดร. ธรีวิทย เปยคําภา 
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ น. ทําแบบทดสอบ และใบประเมินการอบรม  
๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. ถาม-ตอบ 
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. มอบใบประกาศนียบตัร  
ขั้นตอนการสมัคร 

ผูที่สนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดโดยจาย คาลงทะเบียนลวงหนาทานละ ๕,๐๐๐ บาท
โอนเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) ช่ือบัญชี R&D for Animal 
Nutrition Product ประเภทบัญชี ออมทรัพย เลขที ่๒๓๕ - ๒๒๒๓๑๒ – ๘ ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม
ไดที่ นางสาวชลลัดดา หารแกว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โทร. ๐๘๒-๘๓๓-๗๒๒๔ E-mail: Animalnutritionku@gmail.com 
วัสดทุี่จะไดรบั 

1. เอกสารประกอบการอบรม 
2. หนังสือหลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว   
3. โปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรับการคํานวณสูตรอาหารสัตว (KU Feed Calculator) 

สิ่งทีต่องนํามา 
 คอมพิวเตอรโนตบุค ระบบปฎิบัติการ Windows และ Microsoft Office 2007 



ใบสมัคร  
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง หลักโภชนศาสตรสตัวและการประกอบสตูรอาหาร รุนที่ ๑๔ 
๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หองบรรยาย ๓๐๓  

อาคารวชิรานสุรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 
 
 

ชื่อ-นามสกลุ  (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................... 
ตําแหนงหนาที ่ ........................................................................................................................................... 
หนวยงาน/บรษิทั ........................................................................................................................................... 
ที่อยู ........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  
โทรศพัท  ........................................................................................................................................... 
อีเมล ........................................................................................................................................... 
โทรศพัทมือถือ ........................................................................................................................................... 
  

ชื่อ-ที่อยูในการออกใบเสร็จ (โปรดระบ)ุ       
ชื่อ ........................................................................................................................................... 
ที่อยู ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
 
โปรดกรอกรายละเอียดและสําเนาถึง คุณชลลัดดา หารแกว 
โทรสาร. ๐๒-๕๗๙-๑๑๒๐ โทร. ๐๘๒-๘๓๓-๗๒๒๔ E-mail : animalnutritionku@gmail.com 

 
 


