
ล ำดับ
ที่

หนังสืออ้างอิง เลขที่รับ กวป. ชือ่ผลงานวิชาการ คณะผู้จัดท า หน่วยงานเจ้าของผลงาน หมายเหตุ

1 กษ ๐๖๐๗/๑๖๙๓ ลว ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ๐๐๑ ลว ๒๙ ธ.ค. ๖๑ อทิธิพลของการเสริมสมุนไพร ๓ ชนดิ ต่อสมรรถนะการ
ผลิตและภมูิต้านทานของไกลู่กผสมพื้นเมือง

พรพมิล บญุวงค์ ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

2 กษ ๐๖๑๓/๑๓๒๐ ลว ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ๐๐๒ ลว ๓ ม.ค. ๖๑ ผลของการเหนีย่วน าการตกไข่โดยใช้ Progesterone และ
 PGF2a ร่วมกบั GnRH หรือ hCG ในการผสมเทยีมแบบ
ก าหนดเวลาต่ออตัราการต้ังทอ้งของโคเนือ้ลูกผสมพื้นเมือง
ไทย

ปกรณ์เกยีรติ โมฬา ส านกัเทคโนดลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์

3 กษ ๐๖๐๗/๑๗๐๑ ลว ๒๘ ธ.ค. ๖๑ ๐๐๓ ลว ๓ ม.ค. ๖๑ การประเมินความยัง่ยนืทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของระบบ
การผลิตน้ านม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมนครล าปาง 
อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

4 ผลของการพรางแสงที่มีต่อลักษณะการเจริญเติบโต 
ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะของหญ้าใบมันสยาม

ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

5 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะถัว่อลัฟลัฟา ๒ สายพนัธ์ใน
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบรีุ

ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

6 ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพนัธุถ์ัว่อลัฟลัฟา ๒ สายพนัธ์ใน
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบรีุ

ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

7 กษ ๐๖๐๙/๑๑ ลว ๕ ม.ค. ๖๑ ๐๐๖ ลว ๕ ม.ค. ๖๑ คู่มือการทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาต้านจุลชีพในปศุสัตว์ สุภาพร จ๋วงพานชิ สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

8 กษ ๐๖๐๙/๑๒ ลว ๕ ม.ค. ๖๑ ๐๐๕ ลว ๕ ม.ค. ๖๑ การพฒันาวิธี PCR-RFLP ส าหรับตรวจหาและจ าแนกเชือ้ 
Plasmodium spp. และเชือ้ Leucocytozoon spp. จาก
ไกใ่นประเทศไทย

ทวีวัฒน ์ดีมะการ สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

9 กษ ๐๖๐๑/๐๑ ลว ๑๗ ม.ค. ๖๑ ๐๐๘ ลว ๑๗ ม.ค. ๖๑ แนวโนม้การพฒันาสุกรพนัธุดู์ร็อคของกรมปศุสัตว์ วิศาล ศรีสุริยะ กลุ่มพฒันาวิชาการปศุสัตว์
10 กษ ๐๖๐๗/๔๒ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๑ ๐๐๙ ลว ๑๗ ม.ค. ๖๑ การหาค่า LD50 ของโซเดียมเอไซด์เพื่อใช้ในการคัดเลือก

พนัธุห์ญ้ากนิสีีม่วงอะตราตัม และพลิแคทลัูม
วราพงษ ์เสนะวีระกลุ ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

11 ผลของความเข้มข้นของสารพาโคลบวิทาโซลในการผลิต
หญ้าอะตราตัมต้นเต้ียและคุณภาพเมล็ดพนัธุ์

วราพงษ ์เสนะวีระกลุ ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

12 กษ ๐๖๑๖(๔)/๒๘๖ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๑ ๐๑๗ ลว ๑ ก.พ. ๖๑ ความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ใน
หนว่ยงานสังกดัการบริหารราชการส่วนภมูิภาคในพื้นที่เขต
 ๔

วาที่ ร.ต. พชิิตพล กนัทะ ปศุสัตว์เขต 4

13 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏบิติังานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่
เขต ๔

วาที่ ร.ต. พชิิตพล กนัทะ ปศุสัตว์เขต 4

ชื่อผลงานแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) ประจ าปีงบประมาณ 2561
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14 ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการปฏบิติังานตามหลัก
ธรรมาภบิาลของบคุลากรกรมปศุสัตว์สังกดัส่วนภมูิภาคใน
พื้นที่เขต ๔

พชัรนนัท ์จิระวัฒนภญิโญ ปศุสัตว์เขต 4

15 คู่มือการพฒันาศักยภาพด้านอาสาปศุสัตว์ในพนืที่เขต ๔ พชัรนนัท ์จิระวัฒนภญิโญ ปศุสัตว์เขต 4

16 กษ ๐๖๑๔/๗ ลว ๔ ม.ค. ๖๑ ๐๐๔ ลว ๔ ม.ค. ๖๑ ผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารไกไ่ข่ต่อสมรรถภาพ
การผลิต คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

ญาณิศา รัชดาภรณ์วานชิ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

17 กษ ๐๖๑๑/๒๑๔๕ ลว ๗ ก.พ. ๖๑ ๐๒๐ ลว ๘ ก.พ. ๖๑ การศึกษาเปรียบเทยีบการควบคุมคุณภาพการทดสอบด้าน
จุลชีววิทยาของหอ้งปฏบิติัการที่ได้รับการถ่ายโอนภารกจิ
จากกรมปศุสัตว์

สรเฉลิม ศักด์ิศรี
และคณะ

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

18 ศึกษาการเกดิเชือ้ด้ือยาหลายขนานของเชือ้ Salmonella 
ที่แยกได้จากเนือ้ไกแ่ละสุกรในพื้นที่เขต ๑ ช่วงป ี๒๕๕๖-
๒๕๕๘

สุภาพร วงศ์ศรีไชย
และคณะ

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

19 ความชุกของ Plasmid mediated colistin resistance 
(MCR-1) ของเชือ้ Escherichia coli ที่แยกได้จากตัวอยา่ง
ส่งตรวจพื้นที่เขต ๑ ป ี๒๕๕๙

สุภาพร วงศ์ศรีไชย
และคณะ

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

20 การเปรียบเทยีบช่วงอณุหภมูิที่เหมาะสมในการบม่เพื่อ
ตรวจเชือ้ Salmonella spp. ในตัวอยา่งเนือ้สัตว์และน้ านม

วัชระ จันทร์วัชรกาล
และคณะ

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

21 ความชุกของเชือ้ Salmonella และ Campylobacter ใน
เนือ้สัตว์ปกีและเนือ้สัตว์ปกีแปรรูปของโรงฆา่สัตว์ปกีและ
โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์ปกีเพื่อการส่งออกป ี๒๕๕๕-
๒๕๖๐

จณัญญา สุขเพสน์
และคณะ

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

22 กษ ๐๖๐๗/๑๗๓ ลว ๑๒ ก.พ. ๖๑ ๐๒๑ ลว ๑๒ ก.พ. ๖๑ การศึกษาประสิทธิภาพการกระตุ้นเชือ้ยสีต์ และคุณค่าทาง
โภชนะของมันส าปะหลังหมักยสีต์

ศุภกจิ สุนาโท ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

23 กษ ๐๖๐๗/๑๗๒ ลว ๑๒ ก.พ. ๖๑ ๐๒๒ ลว ๑๔ ก.พ. ๖๑ การยอ่ยสลายได้ของเมล็ดยางพาราด้วยเทคนคิถุงไนลอน
ในกระเพาะหมักโคเนือ้

อรวิมล แกว้เกล้ียง ส านกัพฒันาอาหารสัตว์ หมายเหต ุยกเลิก
โครงการ

24 กษ ๐๖๐๙/๒๑๑ ลว ๑๔ ก.พ. ๖๑ ๐๒๓ ลว ๑๔ ก.พ. ๖๑ คู่มือปฏบิติังาน: การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นติญา จันทร์เสถียร สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ
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25 กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๓๐ ลว ๙ ก.พ. ๖๑ ๐๒๔ ลว ๑๕ ก.พ. ๖๑ การมีส่วนร่วมของอาสาปศุสัตว์ในการปอ้งกนัโรคพษิสุนขั
บา้จังหวัดสุรินทร์

จรูญวิทย ์นะพรรัมย ์
และคณะ

ปศุสัตว์เขต 3

26 กษ ๐๖๐๙/๑๒๖ ลว ๒๙ ม.ค. ๖๑ ๐๒๕ ลว ม.ค. ๖๑ การตรวจหายนี mcr-1 mcr-2 และ mcr-3 ที่ด้ือต่อยา 
colistin จากพลาสมิดของเชือ้ Escherlichia coli และ 
Salmonella spp. ที่แยกได้จากฟาร์มไกใ่นเขตพื้นที่ภาค
กลางของประเทศไทย

สุภาพร จ๋วงพานชิ
อภสัรา วรราช
ธวัลรัตน ์เกยีรติยิง่องัศุลี

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

27 กษ ๐๖๐๗/๒๓๒ ลว ๒๒ ก.พ. ๖๑ ๐๒๖ ลว ก.พ. ๖๑ สมรรถนะการผลิตของแพะลูกผสมบอร์ ๕๐% ที่เล้ียงด้วย
ใบหม่อนหมักเปน็อาหารหยาบหลักและเสริมด้วยอาหาร
ข้นหรือกากเนือ้ในเมล็ดปาล์มน้ านม

ขบวน อนิทรักษ์ ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

28 กษ ๐๖๐๙/๒๒๖ ลว ๒๑ ก.พ. ๖๑ ๐๒๗ ลว ก.พ. ๖๑ ความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชือ้ Escherichia coli และ
 Enterococcus spp. และยนีด้ือยาที่พบในมูลสุกร 
ระหว่างฟาร์มที่มีระบบการเล้ียงปกติ และฟาร์มกึง่อนิทรีย์

กมลสิริ ภมูิภมร
ประภสัสร เชาวนสกลุ
ประสบพร ทองนุน่ 
อญัญรัตน ์ทพิยธ์ารา

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

29 กษ ๐๖๑๖/๖๖๑ ลว ๕ มี.ค. ๖๑ ๐๓๓ ลว ๕ มี.ค. ๖๑ การศึกษาปจัจัยเส่ียงของการเกดิโรคเฮโมรายกิเซพติซีเมีย
(โรคคอบวม) ในกระบอืและโคเนือ้ต าบลกา้นเหลือง 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๘

หฤทยั รุ่งเรือง
ชนนิทร์ นา่ชม

ปศุสัตว์เขต 4

30 การระบาดของโรคพษิสุนขับา้ และความรู้ ทศันคติและ
พฤติกรรมเกีย่วกบัการควบคุมปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ของ
ประชาชนในพื้นที่เกดิโรค จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม 
๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๖๐

ศุภธิดา ภเิศก
อญัชลี ค าใสย์

ปศุสัตว์เขต 4

31 การสอบสวนการระบาดของโรคปากและเทา้เปื่อย ต าบล
ขามปอ้ม อ าเภอวาปปีทมุ จังหวัดมหาสารคาม มกราคม 
๒๕๖๐

ศุภธิดา ภเิศก
อญัชลี ค าใสย์

ปศุสัตว์เขต 4

32 การสอบสวนการเกดิโรคเฮโมรายกิเซพติวีเมียของโคเนือ้
และกระบอื และความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมเกีย่วกบั
การควบคุมปอ้งกนัโรคของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม 
มิถุนายน-กนัยายน ๒๕๕๗

ศุภธิดา ภเิศก
อญัชลี ค าใสย์

ปศุสัตว์เขต 4

33 กษ ๐๖๐๕/๑๗๗ ลว ๒๖ มี.ค. ๖๑ ๐๓๐ ลว ๒๖ ก.พ. ๖๑ ลักษณะทางเศรษฐกจิของสุกรขุนที่เกดิจากพอ่พนัธุดู์ร็อคก
รมปศุสัตว์ดูร็อคแคนาดา

วิไลวรรณ แทนธานี ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์
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34 กษ ๐๖๒๓/๓๔๑ ลว ๒๗ ก.พ. ๖๑ ๐๓๑ ลว ๒๗ ก.พ. ๖๑ การศึกษาประเมินเปรียบเทยีบอาหารเสริมที่มีการผสม
ของพรีไบโอติกและไปรไบโอติกหรือใช้ร่วมกบัยาปฏชิีวนะ
ส าหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตชนดิต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเล้ียงไกก่ระทง

อดิลักข์ เล็บนาค
ยวุเรศ เรืองพาณิช
บาชาราท สายดิ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

35 ความนา่จะเปน็ในการรับสัมผัสเชือ้ซัลโมเนลลา สปชีี ่อี .
โคไล เค.นวิโมมิอี ่ที่ด้ือยาต้านจุลชีพจากอาหารสุกร

อดิลักข์ เล็บนาค
อดุลย ์เพิ่มผล

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

36 คู่มือปฏบิติัตามพระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 พ.ศ. ๒๕๕๘

อดิลักข์ เล็บนาค กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

37 กษ ๐๖๐๕/๒๐๑ ลว ๕ มี.ค. ๖๑ ๐๓๔ ลว ๕ มี.ค. ๖๑ ค่าพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรมและปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อ
ความคงทนของการใหน้้ านมในโคนมไทยฟรีเซียน

นายธวัชชัย ตุ้ยหล้า ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

38 กษ ๐๖๐๙/๒๖๕ ลว ๒๘ ก.พ. ๖๑ ๐๓๕ ลว ๕ มี.ค. ๖๑ การส ารองยาต้านจุลชีพตกค้างในไข่ไกจ่ากฟาร์มใน
ภาคเหนอืตอนบน

ศนกิานต์ ทองสวัสด์ิ
พรพรรณ เล่าลือ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

39 กษ ๐๖๑๘/๑๘๒ ลว ๗ มี.ค. ๖๑ ๐๓๖ ลว ๗ มี.ค. ๖๑ การศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของกรมปศุสัตว์

เบญจวรรณ นาคนาโส กลุ่มพฒันาระบบบริหาร

40 กษ ๐๖๐๙/๓๕๒ ลว ๑๖ มี.ค. ๖๑ ๐๔๐ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๑ การหา genotype ของเชือ้ Coxiella burnetii จากรก
สัตว์เค้ียวเอือ้งด้วยวิธี Single-Nucleotide 
polymorphism (SNP)

ภทัริน โอภาสชัยทตัต์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

41 กษ ๐๖๐๕/ว๔๕๐ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๑ ๐๔๘ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๑ อทิธิพลของอตัราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและ
ความสมบรูณ์พนัธุใ์นกระบอืนมพนัธุเ์มซานทีี่เล้ียงใน
ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพนัธุสั์ตว์บรีุรัมย์

เฉลิมพล มหามาตร ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

42 กษ ๐๖๐๕/ว๔๔๘ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๑ ๐๔๙ ลว ๑๔ มี.ค. ๖๑ การศึกษาผลการตอนสุกรเพศผู้ด้วยวัคซีนต่อสมรรถนะ
การผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนือ้

วิไลวรรณ แทนธานี ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

43 กษ ๐๖๐๕/๒๒๗ ลว ๑๖ มี.ค. ๖๑ ๐๕๒ ลว ๑๖ มี.ค. ๖๑ แนวโนม้ทางพนัธุกรรมส าหรับลักษณะน้ าหนกัตัวของโค
ไทยบราหม์ันและโคลูกผสมพนัธุไ์ทยบราหม์ัน

นนัทพงศ์ ค าประเสริฐ ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

44 กษ ๐๖๐๙/๓๕๔ ลว ๑๖ มี.ค. ๖๑ ๐๕๔ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๑ การตรวจหายนีที่สร้างเอนไซม์เบตาแลคตาเมสชนดิฤทธิ์
ขยายและการด้ือยาต้านจุลชีพกลุ่มเบตาแลคแทมของเชือ้ 
Escherichia coli แยกได้จากซีกมัไกเ่นือ้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน

วัลญา วงษจ์ันทอง
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ
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45 กษ ๐๖๐๙/๓๕๕ ลว ๑๖ มี.ค. ๖๑ ๐๕๕ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๑ การเปรียบเทยีบระดับจีโนมของเชือ้แบคทเีรีย  
pasteurella multocida ที่กอ่โรคในโค กระบอื และสุกร
ของประเทศไทย

สุภาพร จ๋วงพานชิ
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

46 กษ ๐๖๐๙/๓๕๘ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๑ ๐๕๘ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๑ การศึกษาค่าชีวเคมีในซีรัมม้าพนัธุลู์กผสมโทโรเบรดในพื้นที่
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่

ทวี พงษสุ์พรรณ์ สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

47 กษ ๐๖๑๓/๒๘๕ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๑ ๐๖๐ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๑ ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการผสมเทยีมแพะในพื้นที่
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคใต้ของประเทศ

จิตศักด์ิ เมืองเขียว
และคณะ

ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์

48 กษ ๐๖๐๔/๑๒๗ ลว ๘ มี.ค. ๖๒ ๐๖๑ ลว ๘ มี.ค. ๖๑ คู่มือการจัดท าร่างกฎกระทรวง กลัยาศิริ กล่ินอวล ส านกังานกฎหมาย
49 การจัดท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งเลิกกจิการ 
จ านวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และสถานที่เกบ็อาหาร
สัตว์ควบคุม เฉพาะที่เหลืออยูก่รณีเลิกกจิการ ไม่ต่ออายุ
ใบอนญุาต หรือผู้อนญุาตไม่อนญุาตใหต่้ออายใุบอนญุาต 
และการแจ้งการท าลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ .ศ. 
๒๕๕๙

กลัยาศิริ กล่ินอวล ส านกังานกฎหมาย

50 คู่มือปฏบิติังานการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด 
กรณีอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้

นฤมล เจริญพกัตร์ ส านกังานกฎหมาย

51 การก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ 
กรณีศาลพพิากษาใหเ้พกิถอนค าส่ังกรมปศุสัตว์ที่ให้
เจ้าหนา้ที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใหแ้กทางราชการในส่วน
ที่เกนิจากที่ศาลก าหนด

นฤมล เจริญพกัตร์ ส านกังานกฎหมาย

52 กษ ๐๖๐๕/ว๔๙๖ ลว ๒๑ มี.ค. ๖๑ ๐๖๒ ลว ๒๑ มี.ค. ๖๑ ที่มีต่อปรัมาณและคุณภาพน้ านมในกระบอืพนัธุเ์มซานา พเิศษ แสดกระโทก ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

53 สมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประการ
ของกระบอืนมพนัธุเ์มซานาเพศผู้ที่ขุนในระยะส้ัน

พเิศษ แสดกระโทก ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

54 กษ ๐๖๑๖(๑)/๖๐๙ ลว ๒๒ มี.ค. ๖๑ ๐๖๖ ลว ๒๓ มี.ค. ๖๑ ความต้องการส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้ของเกษตรกรรายยอ่ย
 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๑

ประดิษฐ์ ไชยหนัขวา ปศุสัตว์เขต 1
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55 ปจัจัยที่มีผลต่อความยัง่ยนืในการเล้ียงโคเนือ้ของเกษตรกร
โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบอื 
เพื่อการเกษตรกร ตามพระราชด าริ กรณีศึกษา: พื้นที่ปศุ
สัตว์เขต ๑

ประดิษฐ์ ไชยหนัขวา ปศุสัตว์เขต 1

56 กษ ๐๖๐๙/๓๗๗ ลว ๒๓ มี.ค. ๖๑ ๐๖๔ ลว ๒๓ มี.ค. ๖๑ เปรียบเทยีบลักษณะพนัธุกรรมของเชือ้ ทริปปาโนโซมา อี
แวนซาย บริเวณ Internal Transcribed spacer (ITS) 
จากกวางรูซ่า (Cervus timorensis ) และ กระบอืแม่น้ า 
(Bubalus bubalis) ในประเทศไทย

รุ่งรัตน ์ไสยสมบติั
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

57 กษ ๐๖๐๙/๓๗๘ ลว ๒๓ มี.ค. ๖๑ ๐๖๗ ลว ๒๓ มี.ค. ๖๑ การจ าแนกชนดิและวิเคราะหค์วามสัมพนัธุท์างพนัธุกรรม
ของเชือ้พลาสโมเดียมและเชือ้ลิวโคไซโตซูนในไกท่างอณู
ชีววิทยาด้วยล าดับเบสของยนีไซไตโครมปี

มัญชรี ทตัติยพงศ์ สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

58 กษ ๐๖๑๑/๕๕๐๑ ลว ๒๘ มี.ค. ๖๑ ๐๗๐ ลว ๒๘ มี.ค. ๖๑ การพฒันาและทดสอบความใช้ได้ของวิธียนืยนัเชือ้ 
Escherichia coli ด้วยเทคนคิ Matrix-assisted laser 
desorption/ionization time-of-flight mass 
spectrometry

วัชระ จันทร์วัชรกาล
และคณะ

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

59 การวิเคราะหค์วามชุกของเชือ้จุลินทรียท์ั้งหมดในเนือ้ไกดิ่บ
ต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร
กญัยา อาษายทุธ

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

60 การวิเคราะหค์วามชุกของเชือ้ Escherichia coli ในเนือ้ไก่
ดิบต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร
จณัญญา สุขเพสน์

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

61 กษ ๐๖๐๑/๕๔๘ ลว ๒ เม.ย. ๖๑ ๐๗๗ ลว ๓ เม.ย. ๖๑ แนวทางการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบา้นใหห้นว่ยงานใน
ภมูิภาค

สุวิภา ภารัตตะ ส านกัเลขานกุารกรม

62 กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๔๓ ลว ๑๒ มี.ค. ๖๑ ๐๘๐ ลว ๓ เม.ย. ๖๑ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิก โครงการธนาคารโค-
กระบอืเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ ในจังหวัดบงึกาฬ

จันทร์เพญ็ ภผูาเด็น
หญิง แกว้เกดิ

ปศุสัตว์เขต 4

63 การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในจังหวัดอดุรธานี

หญิง แกว้เกดิ
จันทร์เพญ็ ภผูาเด็น

ปศุสัตว์เขต 4

64 การศึกษาความเปน็ไปได้ส าหรับการเล้ียงไกง่วงอนิทรียข์อง
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง

ทวิกร ดอนสิงห์
ปองคุณ ประสารีบตุร

ปศุสัตว์เขต 4
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65 กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๔๒ ลว ๑๒ มี.ค. ๖๑ ๐๗๙ ลว ๓ เม.ย. ๖๑ การศึกษาผลการเล้ียงกระบอืของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการอนรัุกษแ์ละพฒันาการผลิตกระบอืในจังหวัด
นครพนม

อรรถพล อคัรจันทร์
กมล มโนขันธ์

ปศุสัตว์เขต 4

66 ปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการเล้ียงกระบอืของเกษตรกร
โครงการอนรัุกษแ์ละพฒันาการผลิตกระบอืในจังหวัด
นครพนม

นาวา อกัษร
สมัย ศรีหาญ
ภทัรียา มาแสวง

ปศุสัตว์เขต 4

67 ความต้องการต่อการส่งเสริมการเล้ียงโคเนือ้ของเกษตรกร
ในจังหวัดนครพนม

นาวา อกัษร
สมัย ศรีหาญ
ภทัรียา มาแสวง

ปศุสัตว์เขต 4

68 กษ ๐๖๐๙/๔๖๐ ลว ๑๑ เม.ย. ๖๑ ๐๘๑ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๑ ความชุกและการด้ือยาต้านจุลชีพของเชือ้ซัลโมเนลลาที่มี
ยนีด้ือยาต้านจุลชีพที่แยกได้จากเนือ้สุกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบนของประเทศไทย

สุปราณี สีหาราช
ชุติกาญจน ์ลิมาภรัิกษว์รา
เด่นพงษ ์สาฆอ้ง 
กลุนรี ค าสี

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

69 กษ ๐๖๐๙/๔๖๑ ลว ๑๑ เม.ย. ๖๑ ๐๘๒ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๑ คู่มือการตรวจวินจิฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในปศุสัตว์ ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ
70 กษ ๐๖๐๙/๔๗๗ ลว ๑๙ เม.ย. ๖๑ ๐๘๔ ลว ๑๙ เม.ย. ๖๑ ความสัมพนัธ์ของคะแนนวิธีทดสอบเต้านมอกัเสบ

แคลิฟอร์เนยีกบัจ านวนเซลล์โซมาติก ในแม่โคโฮลสไตนฟ์รี
เชีย่น

สุภาพร จ๋วงพานชิ
เนาวรัตน ์ก าภศิูริ 
ศิริชัย วงษน์าคเพช็ร์
ธวัลรัตน ์เกยีรติยิง่องัศุลี

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

71 กษ ๐๖๐๕/ว๖๘๑ ลว ๑๙ เม.ย. ๖๑ ๐๘๗ ลว ๒๓ เม.ย. ๖๑ การศึกษาสมรรถภาพการผลิตไข่ของไกลู่กผสมโรดไทย-ต า
หว่ง

อนสุรณ์ ธิโนวงค์
อญัชลี เจือหอม

ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

72 กษ ๐๖๐๗/๕๘๒ ลว ๓๐ เม.ย. ๖๑ ๐๙๑ ลว ๑ พ.ค. ๖๑ การวิเคราะหแ์นวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ระบบการเล้ียงโคนมในพื้นที่จังหวัดพทัลุง

ศุภรดา สภาพนัธ์ ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

73 กษ ๐๖๐๙/๕๔๔ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ ๐๙๓ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ การส ารวจโรคเลปโตสไปโรสิสในเปด็ไล่ทุ่งในประเทศไทย ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
บษุรา สิทธิวิเชียรวงศ์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

74 กษ ๐๖๐๙/๕๔๕ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ ๐๙๔ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ การรักษาโค และกระบอืที่ติดโรคพยาธิในเลือดในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบนระหว่างป ี๒๕๕๖-๒๕๖๐

ทวี พงษสุ์พรรณ์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

75 กษ ๐๖๐๙/๕๔๖ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ ๐๙๕ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ ความชุกของการตรวจพบสารเร่งเนือ้แดงในฟาร์มสุกรใน
ภาคใต้ของประเทศไทยและความสัมพนัธ์กบัลักษณะของ
ฟาร์ม

ประภสัสร เชาวนสกลุ
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ



ล ำดับ
ที่

หนังสืออ้างอิง เลขที่รับ กวป. ชือ่ผลงานวิชาการ คณะผู้จัดท า หน่วยงานเจ้าของผลงาน หมายเหตุ

ชื่อผลงานแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) ประจ าปีงบประมาณ 2561

76 กษ ๐๖๐๙/๕๔๗ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ ๐๙๖ ลว ๒ พ.ค. ๖๑ การตรวจหาซาร์โคซีสต์ชนดิติดต่อคนในเนือ้โคด้วยวิธีทาง
ชีวโมเลกลุในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย

เด่นพงษ ์สาฆอ้ง
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

77 กษ ๐๖๑๒/๗๘๔ ลว ๓ พ.ค. ๖๑ ๐๙๘ ลว ๗ พ.ค. ๖๑ การศึกษาสูตรต ารับที่เหมาะสมในการท าแหง้วัคซีนบรู
เซลโลซีส สเตรน ๑๙

อนนัต์ ทา้วเพชร
จิณณพตั ปญัจพนัธ์พงศ์

ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑ์สัตว์

78 กษ ๐๖๐๒/๒๗๑๒ ลว ๑๖ พ.ค. ๖๑ ๑๐๒ ลว ๑๖ พ.ค. ๖๑ การก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏบิติัของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

จารุภทัร ขวัญเยือ้ง กองการเจ้าหนา้ที่

79 กษ ๐๖๐๒/๒๘๓๒ ลว ๒๓ พ.ค. ๖๑ ๑๐๖ ลว ๒๔ พ.ค. ๖๑ คู่มือการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ กรมปศุสัตว์ ทศันยี ์ภเูขาทอง
รวีวรรณ มรรควิน

กองการเจ้าหนา้ที่

80 คู่มือการใช้โปรแกรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการกรมปศุ
สัตว์

สุนสิา ดิษฎาวีระวัฒน์
ทศันยี ์ภเูขาทอง

กองการเจ้าหนา้ที่

81 คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบคุคล เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันของกรมปศุสัตว์

รวีวรรณ มรรควิน
ทศันยี ์ภเูขาทอง

กองการเจ้าหนา้ที่

82 กษ ๐๖๐๙/๖๓๗ ลว ๒๔ พ.ค. ๖๑ ๑๐๗ ลว ๒๔ พ.ค. ๖๑ ระบาดวิทยาระดับโมเลกลุของเชือ้ไวรัส PRRS ในสุกร ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่างของประเทศไทย ในป ี
๒๕๕๗-๒๕๕๙

บพธิ ปยุะติ
อรุณพรรณ ดุงสูงเนนิ
เจษฎา รัตโณภาส

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

83 กษ ๐๖๑๖/๑๑๘๘ ลว ๓๐ พ.ค. ๖๑ ๑๐๘ ลว ๓๐ พ.ค. ๖๑ การศึกษาสภาพการผลิตและการใช้อาหารหยาบของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมจังหวัดสุโขทยั

สุนสิา  แปน้งาม ปศุสัตว์เขต 6

84 กษ ๐๖๐๙/๖๖๙ ลว. ๓๑ พ.ค. ๖๑ ๑๑๑ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๑ ความหลากหลายและคุณลักษณะทางพนัธุกรรมของเชือ้
ไวรัสพอีาร์เอส จีโนไทป ์๒ ที่พบในประเทศไทยระหว่างป ี
๒๕๕๘-๒๕๕๖๐

ประกติ บญุพรประเสริฐ
ตวงทอง ปจัฉิมะศิริ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

85 กษ ๐๖๐๙/๖๗๐ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๑ ๑๑๐ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๑ การตรวจหาปริมาณอะมิทราซและคูมาฟอสตกค้างใน
น้ าผ้ึงจากฟาร์มเล้ียงผ้ึงในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบนด้วยวิธี
โครมาโตกราฟี

พรพรรณ เล่าลือ
จ ารัส เลิศศรี

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

86 กษ ๐๖๑๖(๘)/๗๕๙ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๑ ๑๑๔ ลว ๕ มิ.ย. ๖๑ การประเมินลักษณะฟาร์มโคนมพทัลุงตามเกณฑ์มาตรฐาน จิรวัฒน ์พฒันพงศ์ ปศุสัตว์เขต 8

87 เปรียบเทยีบคุณภาพน้ านมดิบระหว่างฟาร์มมาตรฐานกบั
ฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานในจังหวัดพทัลุง

จิรวัฒน ์พฒันพงศ์
วิสูตร นวลขาว

ปศุสัตว์เขต 8

88 การเปรียบเทยีบต้นทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
การผลิตน้ านมดิบตามมาตรฐานฟาร์มโคนมในจังหวัดพทัลุง

จิรวัฒน ์พฒันพงศ์
อรพรรณ อาจค าพา
อจัฉรัตน ์สุวรรณภกัดี

ปศุสัตว์เขต 8
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89 กษ ๐๖๐๕/๔๔๗ ลว ๑ มิ.ย. ๖๑ ๑๑๕ ลว ๖ มิ.ย. ๖๑ การศึกษาความสมบรูณ์พนัธุใ์นกระบอืนมลูกผสมและ
กระบอืปลักในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์

ธิดา โคมแสงทอง ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

90 กษ ๐๖๐๙/๗๑๖ ลว ๘ มิ.ย. ๖๑ ๑๑๖ ลว ๘ มิ.ย. ๖๑ คู่มือการพฒันางานเพื่อขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO
 9001: กรณีศึกษาสถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

สมชาย ช่างทอง สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

91 กษ ๐๖๐๙/๗๑๗ ลว ๘ มิ.ย. ๖๑ ๑๑๗ ลว ๘ มิ.ย. ๖๑ การประเมินผลการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 ในการพฒันางานบริหารทั่วไปของสถาบนั
สุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

สมชาย ช่างทอง สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

92 กษ ๐๖๐๕/ว๑๑๒๑ ลว ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ๑๒๑ ลว ๑๔ มิ.ย. ๖๑ การศึกษาการใช้กากเหง้าสับปะรดทดแทนแหล่งพลังงาน
ในอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่
เหลืองหางขาวกบนิทร์บรีุ

อรรถพงษ ์คงรักษา ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

93 กษ ๐๖๑๖(๘)/๘๔๓ ลว ๑๓ มิ.ย. ๖๑ ๑๒๒ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๑ ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรเล้ียงโคเนือ้
โครงการธนาคารโค-กระบอืเพื่อการเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธรรมนาถ ชัยฤทธิ์
วนดิา หมัน่ถนอม

ปศุสัตว์เขต 8

94 ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความยัง่ยนืในอาชีพการ
เล้ียงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพทัลุง

ธรรมนาถ ชัยฤทธิ์
วนดิา หมัน่ถนอม

ปศุสัตว์เขต 8

95 กษ ๐๖๐๙/๗๖๔ ลว ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ๑๒๔ ลว ๒๐ มิ.ย. ๖๑ การศึกษาการด้ือยาถ่ายพยาธิตัวกลมในระบบทางเดิน
อาหารของแพะในจังหวัดราชบรีุ

ลักษณ์ พาด้วง
รัตนยี ์ทองทา

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

96 กษ ๐๖๐๕/ว๑๒๔๔ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ๑๒๖ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๑ การศึกษาสภาพการเล้ียงและความพงึพอใจของเกษตรกร
เครือข่ายผู้เล้ียงโคเนือ้ของศูนยว์ิจัยและพฒันาโคเนือ้

ประไพ สังฆะมณี ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

97 กษ ๐๖๑๔/๑๔๘๗ ลว ๑๒ ก.ค. ๖๑ ๑๒๗ ลว ๙ ก.ค. ๖๑ การศึกษาการใช้กากต้นสับปะรดในอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิตและคุณภาพซากของไกต่ะเภาทองเกษตรศษสตร์

รัตนา นกึเร็ว กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

98 กษ ๐๖๑๖/๒๑๖๙ ลว ๕ ก.ค. ๖๑ ๑๓๐ ลว ๑๒ ก.ค. ๖๑ การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อความยัง่ยนืในการเล้ียงไกพ่ื้นเมือง
เขียวหว้ยทรายของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยศึ์กษาการพฒันา
หว้ยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

จันทร์แรม ศรีสุข
บญัชา ชุติมันตานนท์

ปศุสัตว์เขต 7
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99 ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่ออตัราการผสมติด และอตัราการฟกั
ออกไกพ่ื้นเมืองเขียวหว้ยทราย ภายใต้สภาพการเล้ียงของ
ศูนยก์ระจายพนัธุสั์ตว์ปกี ณ โครงการหว้ยองคตอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบรีุ

ชัยวัฒน ์วัชรนาถ
ภทัรกร ชืน่โกมล

ปศุสัตว์เขต 7

100 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๖๕๙ ลว ๑๒ ก.ค. ๖๑ ๑๔๑ ลว ๑๒ ก.ค. ๖๑ การวิเคราะหก์ารระบาดเชิงพื้นที่และเวลาของโรคพษิสุนขั
บา้ในสัตว์ในประเทศไทย

ปราณี พาณิชยพ์งษ์ ส านกัควบคุม ปอ้งกนัและบ าบดัโรคสัตว์

101 การส่ือสารความเส่ียงในการควบคุมโรคพษิสุนขับา้ ปราณี พาณิชยพ์งษ์ ส านกัควบคุม ปอ้งกนัและบ าบดัโรคสัตว์
102 การศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏบิติั ของเจ้าของสัตว์

เล้ียงในพื้นที่ระบาดของโรคพษิสุนขับา้
ปราณี พาณิชยพ์งษ์ ส านกัควบคุม ปอ้งกนัและบ าบดัโรคสัตว์

103 การศึกษาระดับภมูิคุ้มกนัต่อโรคพษิสุนขับา้ในลูกกระบอืที่
แม่สัมผัสโรคพษิสุนขับา้ขณะต้ังทอ้งหลังได้รับการฉีดวัคซีน

ปราณี พาณิชยพ์งษ์ ส านกัควบคุม ปอ้งกนัและบ าบดัโรคสัตว์

104 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๖๙๕ ลว ๑๖ ก.ค. ๖๑ ๑๓๓ ลว ๑๖ ก.ค. ๖๑ การประเมินผลสถาวะภมูิคุ้มกนัต่อโรคพษิสุนขับา้ในสุนขั
ภายหลังการได้รับวัคซีนปอ้งกนัโรคในประเทศไทย ป ี2561

วิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง ส านกัควบคุม ปอ้งกนัและบ าบดัโรคสัตว์

105 กษ ๐๖๐๗/๑๐๗๒ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๑ ๑๓๔ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๑ ผลของสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นที่แตกต่างกนัต่อ
สัมประสิทธิก์ารยอ่ยได้ของโภชนะและองค์ประกอบน้ านม
ของโครีดนม

อรวิมล แกว้เกล้ียง ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

106 กษ ๐๖๑๒/๑๓๖๑ ลว ๓๐ ก.ค. ๖๑ ๑๓๖ ลว ๓๐ ก.ค. ๖๑ การเตรียมไวรัสกาฬโรคเปด็ชนดิรุนแรงจากเซลล์คัพภะไก่
ปลอกเชือ้

ดิถี ประเสริฐสุวรรณ 
กงัวาน จึงธีรพานชิ

ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑ์สัตว์

107 กษ ๐๖๐๙/๙๔๑ ลว ๓ ส.ค. ๖๑ ๑๓๙ ลว ๓ ส.ค. ๖๑ ความสัมพนัธ์ของการด้ือยาต้านจุลชีพเชิงพนัธุกรรมและ
ลักษณะปรากฏในเชือ้ Escherichia coli ชนดิกอ่โรคในสุกร

วันชนะ ปิ่นแกว้
อภสัรา วรราช

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

108 กษ ๐๖๒๑/๒๒๕๗ ลว ๑๐ ส.ค. ๖๑ ๑๔๒ ลว ๑๔ ส.ค. ๖๑ การพฒันาการตรวจยนีด้ือยาโคลิสตินชนดิ mcr-1, mcr-2,
 mcr-3, mcr-4 และ mcr-5 ด้วยเทคนคิ multiplex 
Real-Time PCR

สุนนัท ์กติติจารุวัฒนา
ชูศักด์ิ อาจสูงเนนิ
รังษยิา คติการ
รัญญา บญุมี

กองสารวัตรและกกักนั

109 การตรวจวิเคราะหส์ารตกค้างยาสัตว์ตกค้างหลายกลุ่มใน
น้ าผ้ึงด้วยเทคนคิ liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry

สุนนัท ์กติติจารุวัฒนา
ชูศักด์ิ อาจสูงเนนิ
องอาจ บญุบรรลุ

กองสารวัตรและกกักนั
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110 คู่มือการใช้ Solid Phase Extraction (SPE) ในการเตรียม
ตัวอยา่งส าหรับตรวจวิเคราะหส์ารตกค้างยาสัตว์

สุนนัท ์กติติจารุวัฒนา กองสารวัตรและกกักนั

111 การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพของการน าเข้าโรควัวบา้ 
(Bovine spongiform encephalopathy (BSE)) ในเนือ้
และเคร่ืองในจากโคที่น าเข้าจากประเทศเบลเยีย่ม

ลมัย นามมงคล
นวิยา รักสุภาพ

กองสารวัตรและกกักนั

112 คู่มือการน าเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านด่านกกักนัสัตว์
ระหว่างประเทศ

อนรัุกษ ์ม่วงทมิ
จงเจริญ มากสุวรรณ

กองสารวัตรและกกักนั

113 การเฝ้าระวังเชือ้แซลโมแนลลาในไกไ่ข่น าออกทางด่าน
กกักนัสัตว์หนองคาย

จงเจริญ มากสุวรรณ
อนรัุกษ ์ม่วงทมิ

กองสารวัตรและกกักนั

114 กษ ๐๖๑๖/๑๗๖๖ ลว ๘ ส.ค. ๖๑ ๑๔๖ ลว ๒๐ ส.ค. ๖๑ ความชุกและปจัจัยเส่ียงของเชือ้แบคทเีรียจากสถานที่
จ าหนา่ยเนือ้สัตว์ในจังหวัดพษิณุโลก

ธีระ นววิภาพนัธ์
อารัมภร์ี อทุาน

ปศุสัตว์เขต 6

115 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมต่อสวัสดิภาพสัตว์ของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในพื้นที่ ส านกังานปศุสัตว์เขต ๖

ปารมี เอีย่มเชย
อรไท สุรฤทธิพงศ์

ปศุสัตว์เขต 6

116 กษ ๐๖๐๕/ว ๑๕๕๔ ลว ๑๗ ส.ค. ๖๑ ๑๔๕ ลว ๑๗ ส.ค. ๖๑ การเล้ียงโคเนือ้แบบประณีตเพื่อเปน็ต้นแบบส่งเสริมแก่
เกษตรกรรายยอ่ย

มังกร วงศ์ศรี ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

117 กษ ๐๖๐๗/๑๒๘๖ ลว ๒๒ ส.ค. ๖๑ ๑๕๐ ลว ๒๒ ส.ค. ๖๑ ผลของวันตัดเกบ็เกีย่วที่มีผลผลิต และคุณภาพเมล็ดถัว่ฮา
มาต้า

ทวีศักด์ิ ชืน่ปรีชา ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

118 กษ ๐๖๐๗/๑๓๒๐ ลว ๒๗ ส.ค. ๖๑ ๑๕๒ ลว ๒๘ ส.ค. ๖๑ การสร้างค าท านายคุณค่าทางโภชนะของกระถินโดยใช้
เทคนคิเนยีร์อนิฟราเรดสเปกโตรสโคปี

สรุนนัท ์นอ้ยอทุยั ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

119 กษ ๐๖๑๖(๔)/๒๖๖๔ ลว ๒๐ ส.ค. ๖๑ ๑๕๔ ลว ๒๐ ส.ค. ๖๑ การเฝ้าระวังการใช้สารเบต้าอะโกนสิทใ์นสุกรจังหวัด
กาฬสินธุ ์ปงีบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐

เกศวดี โคตรภเูวียง
ประหยดั ศรีโคตร

ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

120 กษ ๐๖๐๕/๘๔๖ ลว ๒๐ ส.ค. ๖๑ ๑๕๖ ลว ๓ ก.ย. ๖๑ สภาพการเล้ียงแพะและความพงึพอใจของเกษตรกร
เครือข่ายสัตว์พนัธุดี์กรมปศุสัตว์

จิรัสยช์า กองแกว้ ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

121 กษ ๐๖๑๓/๑๐๙๒ ลว ๕ ก.ย. ๖๑ ๑๖๐ ลว ๕ ก.ย. ๖๑ ความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์คุณภาพน้ าเชือ้และ
รูปแบบการแสดงออกของโปรตีนในไกพ่ื้นเมืองเหลืองขาว
ที่ช่วงอายทุี่แตกต่างกนั

จรรยาพร รุ่งเรืองศักด์ิ ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์

122 ผลของความแตกต่างระหว่างวิธีการท าละลายน้ าเชือ้โคใน
อณุหภมูิที่แตกต่างกนัต่อลักษณะการแสดงออกของโปรตีน
ในเซลล์อสุจิโค

จรรยาพร รุ่งเรืองศักด์ิ ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์
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123 คู่มือการวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมในปศุสัตว์
ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอน็เอ

สายใจ ชืน่สุข ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์

124 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรมและค่าแนวโนม้
ทางพนัธุกรรมส าหรับลักษณะความต้านทานเต้านมอกัเสบ
ของแม่โคนมไทยโดยใช้ข้อมูลในวันทดสอบ

สายณัห ์บวับาน ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์

125 กษ ๐๖๑๓/๑๐๙๒ ลว ๕ ก.ย. ๖๑ ๑๖๑ ลว ๑๐ ก.ย. ๖๑ คู่มือการเกบ็ตัวอยา่งและการปฏบิติังานกจิกรรมเฝ้าระวัง
สารตกค้าง

ฉันทน ีบรูณะไทย ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

126 กษ ๐๖๐๙/๑๑๒๓ ลว ๑๓ ก.ย. ๖๑ ๑๖๒ ลว ๑๓ ก.ย. ๖๑ ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่และเวลาของโรคพษิสุนขับา้ในสัตว์
ระดับต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภมูิ บรีุรัมย ์สุรินทร์ 
ระหว่างป ีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

บพธิ ปยุะติ
อรุณพรรณ ดุงสูงเนนิ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

127 กษ ๐๖๑๑/๑๗๒๑๓ ลว ๑๔ ก.ย. ๖๑ ๑๖๔ ลว ๑๗ ก.ย. ๖๑ การพฒันาและพสูิจนค์วามใช้ได้วิธีวิเคราะหส์ารกลุ่มไพรี
ทรอยด์ในไขมันไกด้่วยวิธี GC-MS2MS

ประวิทย ์ศรีสอาด
วิภาดา สิริสมภพชัย

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

128 การพฒันาและพสูิจนค์วามใช้ได้วิธีวิเคราะหส์ารกลุ่มไพรี
ทรอยด์ในไขมันไกด้่วยวิธี LC-MS/MS

ประวิทย ์ศรีสอาด
สราวุธ ชูกระชัน้

ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

129 คู่มือการตรวจจ าแนกชนดิเนือ้สัตว์ ประวิทย ์ศรีสอาด ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
130 กษ ๐๖๑๖(๒)/๔๕๓๖ ลว ๑๗ ก.ย. ๖๑ ๑๖๗ ลว ๒๐ ก.ย ๖๑ ผลของการใช้หญ้าเนเปยีร์ปากช่อง ๑ หมัก ทดแทนอาหาร

ขันไกพ่ื้นเมืองอาย ุ๖-๑๒ สัปดาหพ์นัธุเ์หลืองหางขาว
กบนิทร์บรีุต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก

ธนเดช อมรชัยสิน
ธนกฤต ออ่นจันทร์

ปศุสัตว์เขต 2

131 การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนือ้ และความพงึพอใจของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้ในจังหวัดสระแกว้

ธนเดช อมรชัยสิน
พรชัย วิจิตธรรมภาณี

ปศุสัตว์เขต 2

132 กษ ๐๖๐๕/๙๐๒ ลว ๒๐ ก.ย. ๖๑ ๑๖๘ ลว ๒๐ ก.ย. ๖๑ การประเมินอทิธิพลเฮทเทอโรซิสของลักษณะน้ าหนกัในโค
ลูกผสมพนัธุไ์ทยบราหม์ัน

นนัทพงศ์ ค าประเสริฐ ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

133 กษ ๐๖๐๕/ว ๑๘๒๗ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๑ ๑๖๙ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๑ สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบรูณ์พนัธุ ์และการ
ใหผ้ลผลิตน้ านมคร้ังแรกของกระบอืนมพนัธุเ์มซาน ีที่เล้ียง
ในศูนยว์ิจัยและบ ารุงพนัธุสั์ตว์บรีุรัมย์

เฉลิมพล มหามาตร ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

134 กษ ๐๖๑๒/๑๗๘๖ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๑ ๑๗๐ ลว ๒๔ ก.ย. ๖๑ การเตรียมไวรัสอหวิาต์สุกรชนดิรุนแรงจากเซลล์เพาะเล้ียง
 ชนดิ SK๖

กงัวาน จึงธีรพานชิ
ดิถึ ประเสริฐสุวรรณ

ส านกัเทคโนโลยชีีวภณัฑ์สัตว์

135 กษ ๐๖๐๕/ว๙๕๕ ลว ๕ ต.ค. ๖๑ ๑๗๖ ลว ๕ ต.ค. ๖๑ มาตรฐานการตัดสินประกวดแพะ สุวิทย ์อโนทยัสินทวี ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์
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136 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๔๒๗ ลว ๓ ต.ค. ๖๑ ๑๗๙ ลว ๓ ต.ค. ๖๑ ศึกษาสภาพทางเศรษฐกจิ และความพงึพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนือ้สร้างอาชีพ ระยะที่
 ๒ ช่วงปทีี่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุรเดช เพชรอาวุธ ปศุสัตว์เขต ๘

137 กษ ๐๖๐๕/ว ๒๑๘๑ ลว ๑๗ ต.ค. ๖๑ ๑๘๔ ลว ๑๘ ต.ค. ๖๑ การใหผ้ลผลิตของโคนมพนัธุท์เีอม็แซต ที่เล้ียงในเขตมรสุม
ร้อนชือ้ของประเทศไทย

สุรศักด์ิ เพชรรัตน์ ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

138 กษ ๐๖๐๗/๑๖๔๗ ลว ๒๔ ต.ค. ๖๑ ๑๘๕ ลว ๒๔ ต.ค. ๖๑ การเปรียบเทยีบผลการวิเคราะหป์ริมาณโปรตีนในพชื
อาหารสัตว์ด้วยเทคนคิ Dumas และ Kjeldahl method

เฉลา พทิกัษสิ์นสุข ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

139 ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพมูลช้างหมักอดัเม็ดต่อผลผลิตและ
ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปยีร์ปากช่อง ๑

เจษฎา ศักดี ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

140 กษ ๐๖๑๖/๓๖๐๗ ลว ๓๐ ต.ค. ๖๑ ๑๘๗ ลว ๒๖ ต.ค. ๖๑ การประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร "เกษตรทฤษฎใีหม่
โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

สุภา เสาว์สวย ปศุสัตว์เขต ๗

141 การติดตามประเมินประเมินผลการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในการปฏบิติังานของผู้เข้าประชุม เร่ือง "การเตรียมความ
พร้อมเจ้าหนา้ที่เพื่อรองรับการพฒันางานปศุสัตว์

สุภา เสาว์สวย ปศุสัตว์เขต ๗

142 กษ ๐๖๐๗/๑๖๗๐ ลว ๒๙ ต.ค. ๖๑ ๑๘๘ ลว ๓๐ ต.ค. ๖๑ ผลของอตัราส่วนและอายกุารเกบ็รักษาที่มีต่อคุณภาพการ
หมัก และคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนปยีร์ปากช่อง ๑ 
หมักร่วมกบักระถินสายพนัธ์กลาบราต้า

สัมพนัธ์ มาศโอสถ ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

143 กษ ๐๖๐๕/๑๐๒๘ ลว ๓๑ พ.ย. ๖๑ ๑๙๑ ลว ๓๑ ต.ค. ๖๑ ความกา้วหนา้ทางพนัธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต และ
ความสมบรูณ์พนัธุข์องแพะพื้นเมืองภาคใต้

สวัสด์ิ คงหนู ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

144 กษ ๐๖๐๑๖(๓)/๔๕๖๔ ลว ๓๐ ต.ค. ๖๑ ๑๙๐ ลว ๑๖ ต.ค. ๖๑ ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตของเกษตรที่
เข้าร่วมโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การเล้ียงกระบอื (ภายใต้โครงการ ธคก.) ในจังหวัดชัยภมูิ

อาทยิา แปลงใจ ปศุสัตว์เขต ๓

145 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายยอ่ย ใน
พื้นที่จังหวัดชัยภมูิ

อาทยิา แปลงใจ ปศุสัตว์เขต ๓

146 ปจัจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการเล้ียงแพะในพื้นที่
จังหวัดบรีุรัมย์

นรุิจน ์พนัธ์ศรี
พสิมัย พงษว์ัน

ปศุสัตว์เขต ๓
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147 การพฒันาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนือ้ จังหวัด
บรีุรัมย์

พสิมัย พงษว์ัน
นรุิจน ์พนัธ์ศรี

ปศุสัตว์เขต ๓

148 กษ ๐๖๑๔/๑๘๓๕ ลว ๕ พ.ย. ๖๑ ๑๙๓ ลว ๕ พ.ย. ๖๑ การศึกษาบทบาทของกรมปศุสัตว์ต่อการพฒันา
ความสัมพนัธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการค้า
ระหว่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มประเทศ CLMV (กมัพชูา
 ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

พจณา สากระแสร์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ

149 กษ ๐๖๑๔/๑๘๓๕ ลว ๒๒ ต.ค. ๖๑ ๑๙๒ ลว ๒๒ ต.ค. ๖๑ การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านเศรษฐกจิจากนโยบายการเปดิ
ตลาดสินค้าโคนมและผลิตภณัฑ์นม ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกจิที่ใกล้ชิดยิง่ขึน้ไทย-นวิซีแลนด์

วรางคณา โตรส กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

150 การวิเคราะหค์วามคุ้มทนุทางเศรษฐกจิส าหรับการเขียน
โครงการด้านปศุสัตว์

วรางคณา โตรส กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

151 กษ ๐๖๐๙/๑๔๑๔ ลว ๑๒ พ.ย. ๖๑ ๑๙๖ ลว ๑๒ พ.ย. ๖๑ การตรวจยนืยนัเชือ้ Staphylococcus aureus ที่ด้ือต่อ
ยากลุ่ม Methicillin จากตัวอยา่งน้ านมโคดิบ โดยวิธี 
Multiplex PCR

ฤชุดา กาญจนเพญ็
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

152 กษ ๐๖๐๙/๑๔๒๑ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๑ ๑๙๗ ลว ๑๔ พ.ย. ๖๑ การตรวจวินจิฉัย ควบคุม และปอ้งกนัโรคทางปรสิตที่
ติดต่อระหว่างสัตว์และคน

มนทกานต์ิ จิระธันห์ สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

153 กษ ๐๖๑๖/๓๘๕๔ ลว ๓๑ ต.ค. ๖๑ ๑๙๘ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๑ การปนเปื้อนเชือ้แบคทเีรียในเนือ้สัตว์จากโรงฆา่สัตว์ ใน
พื้นที่ภาคเหนอืตอนบน ระหว่างป ี๒๕๕๘-๒๕๖๐

ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
ณัฐวิทย ์อิม่มาก

ปศุสัตว์เขต ๕

154 ความแตกต่างขององค์ประกอบน้ านมดิบและจ านวนเซลล์
โซมาติกระหว่างนมมือ้เช้าและมือ้เยน็ในถังนมรายฟาร์ม
ของเกษตรกร ในพื้นที่อ าเภอสันก าแพงและอ าเภอสันปา่
ตอง จังหวัดเชียงใหม่

กนัทรากร นนัทวิเชียร
พทุธิพล กองสุข

ปศุสัตว์เขต ๕

155 กษ ๐๖๐๒/๖๐๗๑ ลว ๘ พ.ย. ๖๑ ๑๙๕ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๑ การศึกษาความผูกพนัของบคุลากรกรมปศุสัตว์ 
(Employee Engagement)

สุวิชญา ทนัตะการ กองการเจ้าหนา้ที่

156 กษ ๐๖๐๑/๒๐๕๖ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๑ ๒๐๑ ลว ๑๖ พ.ย. ๖๑ การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคพษิสุนขับา้
ของส่ือมวลชน

เพญ็ศิริ ดวงอดุม ส านกังานเลขานกุารกรม

157 คุ่มือการปฏบิติัการจัดงานแถลงข่าว เพญ็ศิริ ดวงอดุม ส านกังานเลขานกุารกรม
158 กษ ๐๖๑๖/๔๑๒๖ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๑ ๒๐๒ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๑ การประเมินการจัดการลูกโคกอ่นหยา่นมในฟาร์มโคนม

จังหวัดล าปาง
ณัฐพล มะโนใจ
ศนกิานต์ ทองสวัสด์ิ

ปศุสัตว์เขต ๕
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159 กษ ๐๖๐๕/ว๒๕๗๖ ลว ๑๙ พ.ย. ๖๑ ๒๐๓ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๑ ผลของการใช้โยเกร์ิตเปน็อาหารเสริมต่ออตัราการเพิ่ม
น้ าหนกัตัวของโคนม

อนสุรณ์ ธิโนวงค์ ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

160 กษ ๐๖๐๗/๑๘๑๙ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๑ ๒๐๔ ลว ๒๒ พ.ย. ๖๑ ศักยภาพและคุณค่าทางโภชนะของผลปาล์มออ่นหมัก
ส าหรับใช้เปน็อาหารเล้ียงแพะ

จีระศักด์ิ ชอบแต่ง ส านกัพฒันาอาหารสัตว์

161 กษ ๐๖๐๕/ว๒๗๒๖ ลว ๓๐ พ.ย. ๖๑ ๒๐๘ ลว ๓ ธ.ค. ๖๑ นวัตกรรมการพฒันาพนัธุแ์พะในเขตร้อนชืน้อยา่งยัง่ยนื สุวิทย ์อโนทยัสินทวี ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

162 กษ ๐๖๐๕/ว๒๖๘๑ ลว ๒๗ พ.ย. ๖๑ ๒๐๗ ลว ๒๗ พ.ย. ๖๑ ผลการใช้กากมันส าปะหลังหมักยสีต์กบัใบมันส าปะหลัง
หมักต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในไกพ่ื้นเมือง
เหลืองหางขาวกบนิทร์บรีุ

อญัชลี สีกหุลาบ ส านกัพฒันาพนัธุสั์ตว์

163 กษ ๐๖๑๖/๔๐๐๗ ลว ๒๓ พ.ย. ๖๑ ๒๐๖ ลว ๒๗ พ.ย. ๖๑ ผลของระบบการเล้ียงและปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อสมรรถนะ
การสืบพนัธุข์องไกเ่ขียวหว้ยทราย ภายใต้สภาพการเล้ียง
ของศูนยก์ระจายพนัธุสั์ตว์ปกี ณ โครงการหว้ยองคตอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ

จันทร์แรม ศรีสุข
บญัชา ชุติมันตานนท์

ปศุสัตว์เขต ๗

164 การประเมินผลการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบ
ทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ของเจ้าหนา้ที่ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต ๗

ธนกร ซ้ิมเกษม ปศุสัตว์เขต ๗

165 กษ ๐๖๑๖(๒)/๕๘๓๒ ลว ๖ ธ.ค. ๖๑ ๒๑๒ ลว ๖ ธ.ค. ๖๑ การส ารวจพยาธิทางเดินอาหารของโคเนือ้ในอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นนัทรัตน ์รัตนถิตะกลุ
ศิน ีชานวาทกิ

ปศุสัตว์เขต ๒

166 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๗๐๔ ลว ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ๒๑๐ ลว ๖ ธ.ค. ๖๑ ศึกษาสภาพการเล้ียง และความต้องการส่งเสริมการเล้ียงโค
เนือ้ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วนดิา หมัน่ถนอม

นพรัตน ์เหรียญทอง

ปศุสัตว์เขต ๘

167 กษ ๐๖๑๖/๒๗๔๒ ลว ๒๙ พ.ย. ๖๑ ๒๑๔ ลว ๑๒ ธ.ค. ๖๑ สภาพการผลิตและวิธีการตลาดแพะเนือ้ จังหวัดนครสวรรค์ นราพร นาเอก ปศุสัตว์เขต ๖

168 ปจัจัยที่มีผลต่อความยัง่ยนืในการเล้ียงกระบอืของเกษตรกร
 จังหวัดนครสวรรค์

นราพร นาเอก ปศุสัตว์เขต ๖

169 กษ ๐๖๐๕/ว๒๗๒๖ ลว ๓๐ พ.ย. ๖๑ ๒๑๕ ลว ๑๓ ธ.ค. ๖๑ การศึกษาทางพยาธิวิทยาจากรอยโรคที่ผิวหนงัของแพะ
เนือ้ที่ติดเชือ้โรคปากเปื่อยพพุองตามธรรมชาติ

ภริูดา ศรีพพิฒันกลุ
วรา วรงค์
เจษฎา รัตโณภาส
สมจิตร รุจิขวัญ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

170 กษ ๐๖๑๙/๑๗๖๗ ลว ๒๑ ต.ค. ๖๒ ๒๐๔ ลว ๒๑ ต.ค. ๖๒ การด าเนนิการจัดประชุมและการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
ระหว่างประเทศ

อคัรินทร์ โมกไธสง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ
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