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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  โภชนศาสตร์สัตว์ (สพปส ๒๑๔) 
ภาษาอังกฤษ Animal Nutrition (VSPA 214) 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๓ (๒-๓-๕)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๓ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๑.๑ อ.ดร. สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท์ ๐๘๖๘๘๘๙๓๕๒ E-mail : surasak.jit@mahidol.edu 
๔.๑.๒ ผศ.ดร.สพ.ญ.อาภรณ์ ลี้สมบุญ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

โทรศัพท์ ๐๘๕๒๑๙๑๙๙๓  E-mail : arpron.lee@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         

             ๔.๒.๑ อ.ดร. สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
โทรศัพท์ ๐๘๖๘๘๘๙๓๕๒ E-mail : surasak.jit@mahidol.edu 

๔.๒.๒ ดร.คุณาภรณ์   หอมยก ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๑๘๑๐๘๖๘๓ E-mail :kunaporn.hom@mahidol.edu 

๔.๒.๓ นางสาวสมัชญา เพ็งดิษฐ์ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๗๖๘๐๔๖๔๒ E-mail :samatchaya.pen@mahidol.edu 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /  ชั้นปีที่ ๒ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

สพปส ๒๒๖ บูรณาการชีวเคมีทางการสัตวแพทย์ 
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    ๒  

 

 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
 ไม่มี     

     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดในด้าน การ

ย่อยอาหาร การใช้ประโยชน์สารอาหาร ความต้องการสารอาหาร การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร การประกอบสูตร
อาหาร และการให้อาหารเพ่ือการด ารงชีวิต การให้ผลผลิต การมีสุภาพที่ดี  เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานทางปรีคลินิกส าหรับ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
          เมื่อนักศึกษาส าเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบัต ิดังนี ้

 ๒.๑.๑  มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของสรีรวิทยาของท่อทางเดินอาหารและการใช้ประโยชน์   
            สารอาหารเปรียบเทียบในสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองและสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
 ๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างหลักโภชนศาสตร์และความต้องการสารอาหารได้แก่ น้ า สาร 
           อิเล็กโตรไลต์ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน พลังงาน แร่ธาตุ และวิตามิน ตลอดจนภาวะความ 
            ผิดปกติทางโภชนาการ ในสัตว์แต่ละชนิด 
 ๒.๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางโภชนศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สารต้าน 
            โภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์  
๒.๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจหลักการค านวณสูตรอาหารโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการให้อาหารที ่
           เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต การให้ผลผลิต การมีสุภาพที่ดีของสัตว์แต่ละชนิด 
๒.๑.๕ มีความรู้ความเข้าใจหลักการสุ่มเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ 
๒.๑.๖ มีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลรายงานวิจัย อ่าน ท าความเข้าใจ น าเสนอ วิจารณ์ 
             งานวิจัยใหม่ๆทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ 
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    ๓  

 

 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

CLO1  อธิบายความแตกต่างของสรีรวิทยาของท่อทางเดินอาหารและการใช้ประโยชน์สารอาหารเปรียบเทียบในสัตว์ไม่
เคี้ยวเอื้องและสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ 
CLO2 อธิบายความแตกต่างหลักโภชนศาสตร์และความต้องการสารอาหารได้แก่ น้ า สารอิเล็กโตรไลต์ คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีน พลังงาน แร่ธาตุ และวิตามินได ้
CLO3 อธิบายความแตกต่างภาวะความผิดปกติทางโภชนาการในสัตว์แต่ละชนิดได ้ 
CLO4 อธิบายหลักการทางโภชนศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้   
CLO5 ค านวณสูตรอาหารโดยใช้คอมพิวเตอร์และอธิบายหลักการให้อาหารที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต การให้ผลผลิต การ
มีสุภาพที่ดีของสัตว์แต่ละชนิดได้แก่ สุกร สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม ม้า สุนัข และแมว เป็นต้น 
CLO6  อธิบายหลักการสุ่มเก็บอาหารสัตว์และการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ได ้  
CLO7  สืบค้นข้อมูลรายงานวิจัย อ่าน ท าความเข้าใจ น าเสนอ วิจารณ์งานวิจัยใหม่ๆทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ได ้
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) โภชนศาสตร์สัตว์ โภชนาการและระบบการย่อยอาหารของสัตว์เปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท

โภชนะและผลต่อสุขภาพสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์และการเลือกใช้ การประเมินการใช้ประโยชน์วัตถุดิบอาหารและโภชนะ 
การประเมินความต้องการโภชนะ ปัจจัยที่มีผลต่อการกินได้ สารยับยั้งการใช้โภชนะในอาหารสัตว์ มาตรฐานการให้อาหาร
และการให้ผลผลิต ภาวะความผิดปกติทางโภชนาการ หลักการค านวณและการสร้างสูตรอาหารในสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองและ
เคี้ยวเอ้ือง การเตรียมวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารสัตว์ การควบคุมเชิงคุณภาพของโรงงานอาหารสัตว์ การวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว์ สัมมนางานวิจัยโภชนศาสตร์สัตว์ 

(ภาษาอังกฤษ) Animal nutrition, nutrition and comparative animal gastrointestinal tracts, nutrients 
classification and effect animal health, feedstuffs and its use, determination of feed and nutrient utiliza-
tion, determination of animal nutrient requirement, factors affecting feed consumption, inhibitory factors 
in feedstuffs, feeding standard and productivity, nutritional disorders, feed formulation concept for non-
ruminants and ruminants, feed preparation and processing, feed quality control of feed mill, feed proxi-
mate analysis, animal nutrition research seminar. 
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    ๔  

 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 30 45 75 

  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
CLO1  อธิบายความแตกต่างของสรีรวิทยาของท่อทางเดินอาหารและการใช้ประโยชน์สารอาหารเปรียบเทียบในสัตว์ไม่
เคี้ยวเอื้องและสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้อย่างถูกต้อง 
CLO2 อธิบายความแตกต่างหลักโภชนศาสตร์และความต้องการสารอาหารได้แก่ น้ า สารอิเล็กโตรไลต์ คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีน พลังงาน แร่ธาตุ และวิตามินได้อย่างถูกต้อง 
CLO3 อธิบายความแตกต่างภาวะความผิดปกติทางโภชนาการในสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง  
CLO4 อธิบายหลักการทางโภชนศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้อง   
CLO5 ค านวณสูตรอาหารโดยใช้คอมพิวเตอร์และอธิบายหลักการให้อาหารที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต การให้ผลผลิต การ
มีสุภาพที่ดีของสัตว์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
CLO6  อธิบายหลักการสุ่มเก็บอาหารสัตว์และการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้อง   
CLO7  สืบค้นข้อมูลรายงานวิจัย อ่าน ท าความเข้าใจ น าเสนอ วิจารณ์งานวิจัยใหม่ๆทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 

 

 
หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต                                                                       ระดบัปริญญา     ตรี  ป.บณัฑิต   โท   ป.บณัฑิตชั้นสูง   เอก                      
ช่ือรายวิชา โภชนศาสตร์สตัว ์                                                                        คณะสตัวแพทยศาสตร์  
รหสัวิชา สพปส ๒๑๔                                                                                    ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์
 

    ๕  

 

 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 CLO1 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบข้อเขียน 
 CLO3 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO4 บรรยาย สอบข้อเขียน 
CLO5 บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ สอบข้อเขียน/ สอบปฏิบัติ 

CLO6 

บรรยาย/ สาธิต/ฝึกปฏิบัติ/มอบหมายงานบุคคล 
และมอบหมายงานรายกลุ่มให้ท า mini research pro-
ject เปรียบเทียบค่าสารอาหารและราคาต่อหน่วย
โภชนะของ commercial diet จาก 2 บริษัท โดยให้
ผู้เรียนเลือกชนิดสัตว์และช่วงวัยตามแต่สนใจเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมี research mind มีความอยากรู้ผลแลป และ
น าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้จริง 

สอบข้อเขียน/ ผลงานรายบุคคล/ 
ผลงานรายกลุ่ม 

CLO7 บรรยาย/ สาธิต/ มอบหมายงานกลุ่ม ผลงานรายกลุ่ม 
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    ๖  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ บทน าโภชนศาสตรส์ัตว ์ ๒  
บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์

 
 แนะน าการใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

อาหารสตัว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๒ สรีรวิทยาการย่อยอาหาร
เปรียบเทยีบ ในสัตว์ไมเ่คี้ยวเอื้อง 

สรีรวิทยาการย่อยอาหารในสตัว์
เคี้ยวเอื้อง 

๒  บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์

 วัตถุดิบอาหารสัตว์และการ
เตรียมตัวอย่าง เพื่อการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๓ โภชนศาสตร์ของน้ า และสาร
อิเล็กโตรไลต์ ความต้องการ
สารอาหาร ภาวะความผิดปกติ
ทางโภชนาการที่เกี่ยวข้อง 

๒  บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์

 ความแม่นย าและความถูกต้อง
ของผล การวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๔ โภชนศาสตร์ของคารโ์บไฮเดรต 
โภชนศาสตร์ของไขมัน ความ
ต้องการสารอาหาร ภาวะความ

๒  บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์
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    ๗  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

ผิดปกติทางโภชนาการที่
เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์ความชื้นในตัวอย่าง
อาหารสตัว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๕ โภชนศาสตร์ของโปรตีน ความ
ต้องการสารอาหาร ภาวะความ
ผิดปกติทางโภชนาการที่
เกี่ยวข้อง  

๒  บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์

 การวิเคราะห์เถ้า (ash) ใน
ตัวอย่างอาหารสตัว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๖ โภชนศาสตร์ของพลังงาน ความ
ต้องการสารอาหาร ภาวะความ
ผิดปกติทางโภชนาการที่
เกี่ยวข้อง 

๒  บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์

 การวิเคราะห์หาไนโตรเจนและ
โปรตีน ในอาหารสัตว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๗ โภชนศาสตร์ของวิตามินและแร่
ธาตุ ความต้องการสารอาหาร 
ภาวะความผิดปกติทาง
โภชนาการที่เกี่ยวข้อง 

๒  บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์

 การวิเคราะหไ์ขมันหยาบ (crude 
fat) ในอาหารสัตว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 
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    ๘  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๘ วัตถุดิบอาหาร การเลือกใช้ และ
สารตา้นการใช้ประโยชน์โภชนะ 
กระบวนการผลติอาหารสัตว ์

๒  บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน อ.สุรศักดิ ์

 การวิเคราะห์กากใยหยาบ 
(Crude fiber) และ
คาร์โบไฮเดรตในอาหารสัตว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๙ โภชนาการ การค านวณสูตร
อาหาร และการให้อาหารสุกร 

๒  สาธิต/ฝึกปฏบิัติ/คอมพิวเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์

 การวิเคราะห์กากใยโดยใช้สาร
ฟอก ในพืชอาหารสัตว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๑๐ โภชนาการ การค านวณสูตร
อาหาร และการให้อาหารของ
สัตว์ปีก 

๒  สาธิต/ฝึกปฏบิัติ/คอมพิวเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์

 การประเมินค่าพลังงานในอาหาร
สัตว ์

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๑๑ โภชนาการ การค านวณสูตร
อาหาร และการให้อาหารม้า 

๒  สาธิต/ฝึกปฏบิัติ/คอมพิวเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์
 

 การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณ
กรดไขมัน ในตัวอย่างอาหารสัตว์
โดยใช้เครื่อง Gas Chromatog-
raphy (GC) 

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

ดร.คณุาภรณ์  
อ.สุรศักดิ ์

 

๑๒ โภชนาการ การค านวณสูตร
อาหาร การให้อาหารโคเนื้อ 
และแกะ 

๒  สาธิต/ฝึกปฏบิัติ/คอมพิวเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์
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    ๙  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

 การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณ
กรดอะมโินในตัวอย่างอาหารสัตว์
โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง (High 
Performance Liquid Chro-
matography, HPLC) 

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

ดร.คณุาภรณ์ 
อ.สุรศักดิ ์

 

๑๓ โภชนาการ การค านวณสูตร
อาหาร และการให้อาหารในโค
นม 

๒  สาธิต/ฝึกปฏบิัติ/คอมพิวเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์

 การวิเคราะห์ปรมิาณแร่ธาตุใน
ตัวอย่าง อาหารสตัว์โดยใช้
เครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสงของ
อะตอม (Atomic Absorption 
Spectrophotometer, AAS) 

 ๓ ฝึกปฏิบัต/ิมอบหมายงานบุคคลและ
กลุ่ม/เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ/
เอกสารค าสอน 

ดร.คณุาภรณ์ 
อ.สุรศักดิ ์

๑๔ โภชนาการ การค านวณสูตร
อาหาร และการให้อาหารปลา 
สุนัข และแมว 

๒  สาธิต/ฝึกปฏบิัติ/คอมพิวเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์
 
 

 ประมวลผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการรายกลุม่  

 ๓ สาธิต/ฝึกปฏบิัติ/คอมพิวเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๑๕ น าเสนอและอภิปรายผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการราย
กลุ่ม 

๒  น าเสนอรายงานกลุ่ม วิจารณ์ ซักถาม/
สไลด ์

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ์   
สมัชญา 

 สัมมนารายงานวิจัยทางโภชน
ศาสตร์สตัว์ 

 ๓ น าเสนอรายงานกลุ่ม วิจารณ์ ซักถาม/
สไลด ์

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ์   
สมัชญา 

                  รวม 30 45   
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   ๑๐  

 

 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1  อธิบายความแตกต่างของ
สรีรวิทยาของท่อทางเดินอาหารและ
การใช้ประโยชน์สารอาหาร
เปรียบเทียบในสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องและ
สัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

สอบข้อเขียน: MCQ 8 

8 

  

CLO2 อธิบายความแตกต่างหลักโภชน
ศาสตร์และความต้องการสารอาหาร
ได้แก่ น้ า สารอิเล็กโตรไลต์ 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน พลังงาน 
แร่ธาตุ และวิตามินได้ 
 

สอบข้อเขียน: MCQ 21 

21 

  

CLO3 อธิบายความแตกต่างภาวะ
ความผิดปกติทางโภชนาการในสัตว์แต่
ละชนิดได้ 
 

สอบข้อเขียน: MCQ 21 
21 
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   ๑๑  

 

 

CLO4 อธิบายหลักการทางโภชน
ศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ สารต้านโภชนะในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหาร
สัตว์ได้   

สอบข้อเขียน: MCQ 5 

5 

  

CLO5 ค านวณสูตรอาหารโดยใช้
คอมพิวเตอร์และอธิบายหลักการให้
อาหารที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
การให้ผลผลิต การมีสุภาพที่ดีของสัตว์
แต่ละชนิด 

   สอบข้อเขียน: MCQ 5 

25 

สอบปฏิบัติ 20 

CLO6  อธิบายหลักการสุ่มเก็บอาหาร
สัตว์และการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร
สัตว์ได้   

 
สอบข้อเขียน: MCQ 5 

15    ผลงานรายบุคคล 
   ผลงานรายกลุ่ม 

2 
8 

CLO7  สืบค้นข้อมูลรายงานวิจัย อ่าน 
ท าความเข้าใจ น าเสนอ วิจารณ์
งานวิจัยใหม่ๆทางด้านโภชนศาสตร์
สัตว์ได้ 

 ผลงานรายกลุ่ม 5 

5   
  

รวม   100 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้
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   ๑๒  

 

 

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้  จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑. Chiba, L.I. 2009. Animal nutrition handbook. Second edition. Academic Publishing Press, California. 
548pp.  

๒. Ensminger, M.E., Oldfield, J.E. and Heinemann. 1990. Feeds and Nutrition. Second edition. 
Ensminger Publishing Co., California. 1554pp.  

๓. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., and Morgan, C.A. 2002. Animal Nutrition, Sixth 
edition. Ashford Colour Press Ltd, Gosport. 693pp. 

๔. Naylor, J.M and Ralston, S.L. 1991. Large animal clinical nutrition.  Mosby-Year Book, Inc. Missouri. 
576pp. 

๕. Perry, T.W., Cullison, A.E. and Lowrey, R.S.  1999. Feeds and Feeding, fifth edition. Prentice-Hall 
inc, New Jersey. 676pp. 

๖. Pond, W.G., Church, D.C. and Pond, K.R. 1995.  Basic animal nutrition and feeding.  John Wiley & 
Sons, Inc., New York. 615pp. 
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   ๑๓  

 

 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) National Research Council, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, Seventh Revised 

Edition. National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 
๒) National Research Council, 2000. Nutrient Requirements of Beef Cattle, Seventh Revised 

Edition. National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 
๓) National Research Council, 1985. Nutrient Requirements of Sheep, Sixth Revised Edition. 

National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 
๔) National Research Council, 1994. Nutrient Requirements of Poultry, Ninth Revised Edi-

tion. National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 
๕) National Research Council, 1998. Nutrient Requirements of Swine, Tenth Revised Edition. 

National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 
๖) National Research Council, 1989. Nutrient Requirements of Horses, Fifth Revised Edition. 

National Academy of Science/National Research Council. Washington, NRC. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  https://www.feedipedia.org 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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   ๑๕  

 

 

(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  

ชื่อรายวิชา โภชนศาสตร์สัตว ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
(รหัสวิชา) สพปส ๒๑๔ R  R  P P   

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา)สพปส ๒๑๔ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1  อธิบายความแตกต่างของ
สรีรวิทยาของท่อทางเดินอาหาร
และการใช้ประโยชน์สารอาหาร
เปรียบเทียบในสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
และสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ 

1.2        

CLO2 อธิบายความแตกต่างหลัก
โภชนศาสตร์และความต้องการ
สารอาหารได้แก่ น้ า สารอิเล็กโตร
ไลต์ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 
พลังงาน แร่ธาตุ และวิตามินได้ 
 

1.2  3.1      
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   ๑๖  

 

 

CLO3 อธิบายความแตกต่างภาวะ
ความผิดปกติทางโภชนาการในสัตว์
แต่ละชนิดได ้
 

1.2  3.1      

CLO4 อธิบายหลักการทางโภชน
ศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ สารต้านโภชนะใน
วัตถุดิบอาหารสัตว์ กระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว์ได้   
 

1.2  3.1      

CLO5 ค านวณสูตรอาหารโดยใช้
คอมพิวเตอร์และอธิบายหลักการให้
อาหารที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
การให้ผลผลิต การมีสุภาพที่ดีของ
สัตว์แต่ละชนิด 

  3.1   6.1   

CLO6  อธิบายหลักการสุ่มเก็บ
อาหารสัตว์และการวิเคราะห์
ตัวอย่างอาหารสัตว์ได้   
 

  3.1  5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

   

CLO7  สืบค้นข้อมูลรายงานวิจัย 
อ่าน ท าความเข้าใจ น าเสนอ 
วิจารณ์งานวิจัยใหม่ๆทางด้านโภชน
ศาสตร์สัตว์ได้ 
 

    5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
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   ๑๗  

 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์  

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพ่ือใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

PLO5 ผลิตงานวิจัยแบบกลุ่มด้าน
สัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์โดย
ยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 

5.1 ตั้งค าถามหรือโจทย์วิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์ได้ 
5.2 วิพากษ์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพ่ือน ามาแก้ปัญหาโจทย์วิจัยได้ 
5.3 ด าเนินการวิจัยเป็นรายกลุ่มโดยยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 
5.4 น าเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.1 เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal nutrition) รหัสวิชา สพปส ๒๑๔ (VSPA 214) 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ล าดับที ่ วันที ่ เวลา Section หัวข้อ อาจารย์

ผู้สอน 
๑ 4 มกราคม 64 14.40-

16.30 
1,2 บทน าโภชนศาสตรส์ัตว ์ อ.สุรศักดิ ์

 
 7 มกราคม 64 12.30-

14.30 
1 แนะน าการใช้อุปกรณ์และเครื่องมอืในห้องปฏิบัติการ อาหาร

สัตว ์
อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 7 มกราคม 64 14.30-
16.30 

2 แนะน าการใช้อุปกรณ์และเครื่องมอืในห้องปฏิบัติการ อาหาร
สัตว ์

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๒  11 มกราคม 64 14.40-
16.30 

1,2 สรีรวิทยาการย่อยอาหารเปรียบเทียบ ในสัตว์ไมเ่คี้ยวเอื้อง 
สรีรวิทยาการย่อยอาหารในสตัว์เคี้ยวเอื้อง 

อ.สุรศักดิ ์

   14 มกราคม 
64 

12.30-
14.30 

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์และการเตรียมตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

   14 มกราคม 
64 

14.30-
16.30 

2 วัตถุดิบอาหารสัตว์และการเตรียมตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๓ 18 มกราคม 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนศาสตร์ของน้ า และสารอเิล็กโตรไลต์ ความต้องการ
สารอาหาร ภาวะความผิดปกติทางโภชนาการที่เกี่ยวข้อง 

อ.สุรศักดิ ์

 21 มกราคม 64 12.30-
14.30 

1 ความแม่นย าและความถูกต้องของผล การวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 21 มกราคม 64 14.30-
16.30 

2 ความแม่นย าและความถูกต้องของผล การวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์
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   ๑๙  

 

 

ล าดับที ่ วันที ่ เวลา Section หัวข้อ อาจารย์
ผู้สอน 

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๔ 25 มกราคม 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนศาสตร์ของคารโ์บไฮเดรต 
โภชนศาสตร์ของไขมัน ความต้องการสารอาหาร ภาวะความ
ผิดปกติทางโภชนาการที่เกี่ยวข้อง 

อ.สุรศักดิ ์
 

 28 มกราคม 64 12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์ความชื้นในตัวอย่างอาหารสตัว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 28 มกราคม 64 14.30-
16.30 

2 การวิเคราะห์ความชื้นในตัวอย่างอาหารสตัว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๕ 1 กุมภาพันธ์ 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนศาสตร์ของโปรตีน ความต้องการสารอาหาร ภาวะความ
ผิดปกติทางโภชนาการที่เกี่ยวข้อง  

อ.สุรศักดิ ์

 4 กุมภาพันธ์ 64 12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์เถ้า (ash) ในตัวอย่างอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 4 กุมภาพันธ์ 64 14.30-
16.30 

2 การวิเคราะห์เถ้า (ash) ในตัวอย่างอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๖ 8 กุมภาพันธ์ 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนศาสตร์ของพลังงาน ความตอ้งการสารอาหาร ภาวะ
ความผิดปกติทางโภชนาการที่เกี่ยวข้อง 

อ.สุรศักดิ ์

 11 กุมภาพันธ์ 
64 

12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์หาไนโตรเจนและโปรตีน ในอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 11 กุมภาพันธ์ 
64 

14.30-
16.30 

2 การวิเคราะห์หาไนโตรเจนและโปรตีน ในอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์
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   ๒๐  

 

 

ล าดับที ่ วันที ่ เวลา Section หัวข้อ อาจารย์
ผู้สอน 

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๗ 15 กุมภาพันธ์ 
64 

14.40-
16.30 

1,2 โภชนศาสตร์ของวิตามินและแร่ธาตุ ความต้องการสารอาหาร 
ภาวะความผิดปกติทางโภชนาการที่เกี่ยวข้อง 

อ.สุรศักดิ ์

 18 กุมภาพันธ์ 
64 

12.30-
14.30 

1 การวิเคราะหไ์ขมันหยาบ (crude fat) ในอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 18 กุมภาพันธ์ 
64 

14.30-
16.30 

2 การวิเคราะหไ์ขมันหยาบ (crude fat) ในอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 22-26 
กุมภาพันธ์ 64 

- - ------------------------สอบกลางภาค------------------------------ - 

๘ 1 มีนาคม 64 14.40-
16.30 

1,2 วัตถุดิบอาหาร การเลือกใช้ และสารต้านการใช้ประโยชน์
โภชนะ กระบวนการผลิตอาหารสตัว์ 

อ.สุรศักดิ ์

 4 มีนาคม 64 12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์กากใยหยาบ (crude fiber) และคาร์โบไฮเดรต
ในอาหารสัตว ์

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 4 มีนาคม 64 14.30-
16.30 

2 การวิเคราะห์กากใยหยาบ (crude fiber) และคาร์โบไฮเดรต
ในอาหารสัตว ์

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๙ 8 มีนาคม 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนาการ การค านวณสูตรอาหาร และการให้อาหารสุกร อ.สุรศักดิ ์

 11 มีนาคม 64 12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์กากใยโดยใช้สารฟอก ในพืชอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 
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ล าดับที ่ วันที ่ เวลา Section หัวข้อ อาจารย์
ผู้สอน 

 11 มีนาคม 64 14.30-
16.30 

2 การวิเคราะห์กากใยโดยใช้สารฟอก ในพืชอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๑๐ 15 มีนาคม 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนาการ การค านวณสูตรอาหาร และการให้อาหารของสตัว์
ปีก 

อ.สุรศักดิ ์

 18 มีนาคม 64 12.30-
14.30 

1 การประเมินค่าพลังงานในอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

 18 มีนาคม 64 14.30-
16.30 

2 การประเมินค่าพลังงานในอาหารสัตว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๑๑ 22 มีนาคม 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนาการ การค านวณสูตรอาหาร และการให้อาหารม้า อ.สุรศักดิ ์

   25 มีนาคม 64 12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดไขมัน ในตัวอย่างอาหาร
สัตว์โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC) 

ดร.คณุาภรณ์   
อ.สุรศักดิ ์

  25 มีนาคม 64 14.30-
16.30 

2 การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดไขมัน ในตัวอย่างอาหาร
สัตว์โดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC) 

ดร.คณุาภรณ์   
อ.สุรศักดิ ์

๑๒  29 มีนาคม 64 14.40-
16.30 

1,2 โภชนาการ การค านวณสูตรอาหาร การให้อาหารโคเนื้อ 
และแกะ 

อ.สุรศักดิ ์

 1 เมษายน 64 12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมโินในตัวอย่างอาหาร
สัตว์โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High 
Performance Liquid Chromatography, HPLC) 

ดร.คณุาภรณ ์
อ.สุรศักดิ ์

   
 1 เมษายน 64 14.30-

16.30 
2 การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมโินในตัวอย่างอาหาร

สัตว์โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High 
Performance Liquid Chromatography, HPLC) 

ดร.คณุาภรณ ์
อ.สุรศักดิ ์

   
๑๓ 5 เมษายน 64 14.40-

16.30 
1,2 โภชนาการ การค านวณสูตรอาหาร และการให้อาหารในโคนม อ.สุรศักดิ ์



 

 

 
หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต                                                                       ระดบัปริญญา     ตรี  ป.บณัฑิต   โท   ป.บณัฑิตชั้นสูง   เอก                      
ช่ือรายวิชา โภชนศาสตร์สตัว ์                                                                        คณะสตัวแพทยศาสตร์  
รหสัวิชา สพปส ๒๑๔                                                                                    ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์
 

   ๒๒  

 

 

ล าดับที ่ วันที ่ เวลา Section หัวข้อ อาจารย์
ผู้สอน 

 8 เมษายน 64 12.30-
14.30 

1 การวิเคราะห์ปรมิาณแร่ธาตุในตัวอย่าง อาหารสัตวโ์ดยใช้
เครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสงของอะตอม (Atomic Absorp-
tion Spectrophotometer, AAS) 

ดร.คณุาภรณ์   
อ.สุรศักดิ ์

 8 เมษายน 64 14.30-
16.30 

2 การวิเคราะห์ปรมิาณแร่ธาตุในตัวอย่าง อาหารสัตวโ์ดยใช้
เครื่องวัดค่าการดูดกลืน แสงของอะตอม (Atomic Absorp-
tion Spectrophotometer, AAS) 

ดร.คณุาภรณ์   
อ.สุรศักดิ ์

๑๔ 12 เมษายน 64 14.30-
16.30 

1,2 โภชนาการ การค านวณสูตรอาหาร และการให้อาหารปลา 
สุนัข และแมว 

อ.สุรศักดิ ์
 

 15 เมษายน 64 12.30-
16.30 

1,2 ประมวลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรายกลุ่ม  อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์ 
สมัชญา 

๑๕ 19 เมษายน 64 14.30-
16.30 

1,2 น าเสนอและอภิปรายผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการราย
กลุ่ม 

อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ ์
สมัชญา 

 22 เมษายน 64 12.30-
16.30 

1,2 น าเสนอสมัมนารายงานวิจัยทางโภชนศาสตร์สตัว ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.อาภรณ ์

ดร.คณุาภรณ์   
สมัชญา 

 - - - -----------------------------สอบปลายภาค------------------------- - 

 




