
ล ำดบั
ที่

หนังสืออ้างอิง เลขทีร่บั กวป.
ชือ่ผลงานวิชาการ

คณะผู้จัดท า หน่วยงานเจ้าของผลงาน หมายเหตุ

1 กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๗๗๗ ลว ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ๐๕ ลว ๗ ม.ค. ๖๒ ศึกษาการควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ในพืน้ที่จังหวดับรีุรัมย์ วเิชียร ผิวค า
และคณะ

ปศุสัตวเ์ขต ๓

2 การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรจังหวดับรุรีรมย์ ระหวา่ง
ปงีบประมาณ 2555-2559

วเิชียร ผิวค า
และคณะ

ปศุสัตวเ์ขต ๓

3 กษ ๐๖๑๓/๗ ลว ๓ ม.ค. ๖๒ ๐๔ ลว ๔ ม.ค. ๖๒ อิทธพิลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการใหผ้ลผลิตน้ านมและความ
สมบรูณ์พนัธุ์ในประชากรโคนมในประเทศไทย

เกียรติศักด์ิ เหล็งหนูด า
สายัณห ์บวับาน
สมศักด์ิ เปรมปรีด์ิ

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

4 ความสัมพนัธท์างพนัธกุรรมระหวา่งลักษณะรูปร่างของแม่โคนมที่
ใหผ้ลผลิตคร้ังแรก

เกียรติศักด์ิ เหล็งหนูด า
สายัณห ์บวับาน
สมศักด์ิ เปรมปรีด์ิ

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

5 กษ ๐๖๐๗/๒๑ ลว ๔ ม.ค. ๖๒ ๐๓ ลว ๔ ม.ค. ๖๒ การทดสอบการใช้ข้าวโพดพร้อมฝักหมักเปน็อาหารหยาบหลักใน
สูตรอาหารผสมครบส่วนส าหรับโครีดนมในสหกรณ์โคนมพืน้ที่จังหวดั
สระบรีุ

ธนวงศ์ วงศ์เนียม ส านักพฒันาอาหารสัตว์

6 กษ ๐๖๑๔/๒๘๖๔ ลว ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ๒๑๗ ลว ๒๗ ธ.ค. ๖๒ แหล่งเล้ียงแม่โคพืน้ฐานเพือ่ผลิตลูก: ฐานทรัพยากรพนัธกุรรม ธานี ภาคอุทัย กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

7 คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ ธานี ภาคอุทัย กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

8 กษ ๐๖๐๗/๒๔ ลว ๔ ม.ค. ๖๒ ๐๖ ลว ๗ ม.ค. ๖๒ คู่มือการจัดการใหอ้าหารโคขุนเพือ่ผลิตเนื้อคุณภาพสูง วทิยา สุมามาลย์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์

9 กษ ๐๖๐๗/๒๕ ลว ๔ ม.ค. ๖๒ ๐๗ ลว ๗ ม.ค. ๖๒ การศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและทางเศรษฐศาสตร์ของระบบ
การผลิตแกะแบบพึง่พาตนเอง

อานุภาพ เส็งสาย ส านักพฒันาอาหารสัตว์

10 กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๒ ลว ๗ ม.ค. ๖๒ ๐๘ ลว ๗ ม.ค. ๖๒ ปจัจัยที่มีอิทธพิลต่อการปฏบิติังานตามหลักธรรมาภบิาลของ
บคุลากรกรมปศุสัตวสั์งกัดส่วนภมูิภาคในพืน้ที่เขต ๔

พชัรนันท์ จิระวฒันภญิโญ ปศุสัตวเ์ขต ๔

11 กษ ๐๖๑๕/๑๒๘ ลว ๑๔ ม.ค. ๖๒ ๐๙ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๒ การส ารวจฟโิปรนิสสารมลพษิที่ตกค้างยาวนานและไดออกซินในไข่ 
ในประเทศไทย ป ี๒๕๖๐

ฉันทนี บรูณะไทย ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

12 การศึกษาย้านหลังผลการตรวจสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว ์ระหวา่งปี
 พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

ฉันทนี บรูณะไทย ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

13 กษ ๐๖๑๕/๑๔๔ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๒ ๑๑ ลว ๑๖ ม.ค. ๖๒ การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการปนเปือ้นเชื้อ Salmonella ของสินค้า
ในโครงการเนื้ออนามัย (Q mark) ป ี๒๕๕๗-๒๕๕๙

อัญญารัตน์ ราชประโคน ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

ชื่อผลงานแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) ประจ าปีงบประมาณ 2562
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14 คู่มือการรับรองการปฏบิติัที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตาม
มาตราฐานบงัคับ

รุจา จิโรภาส ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

15 คู่มือการรับรองการปฏบิติัที่ดีส าหรับศูรวบรวมไข่ เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

16 คู่มือการรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเล้ียงสัตว์ ศศิภา แก้วประเสริฐ ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

17 การตกค้างของยาต้านจุลชีพในเนื้อสัตวจ์ากโรงฆ่าสัตว์ อัจฉาบณุณ์ แสงศิริรักษ์ ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

18 การเฝ้าระวงัสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในโรงฆ่าสุกรประเทศไทยโดยใช้
ชุดทดสอบส าเร็จรูปชนิดแถบส าหรับตรวจวเิคราะหส์าร 
Salbutamol, Clenbuteral และ Ractopamine ในปสัสาวะด้วย
เทคนิค Competitive Lateral Flow Immunochromatographic
 Assey ปงีบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑

จิรภทัร อินทร์สุข ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

19 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีองส านักพฒันา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ณิชกานต์ วศิิษฐวาณิชย์ ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

20 คู่มือการตรวจประเมินโรงเชื่อดสัตวป์กีตามมาตรฐานฮาลาน มาลิก อับดุลบตุร ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

21 กษ ๐๖๑๔/๑๓๒ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๒ ๑๓ ลว ๑๖ ม.ค. ๖๒ การศึกษาสภาพการไก่พืน้เมืองเชิงอนุรักษใ์นประเทศไทย ปรีชา บวัทองจันทร์
วรทัย รอดเรือง

กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

22 สภาพการผลิตและการตลาดเปด็เทศในประเทศไทย ปรีชา บวัทองจันทร์
วรทัย รอดเรือง

กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

23 การตัดสินและการจัดการประกวดไก่พืน้เมืองเชิงอนุรักษ์ ปรีชา บวัทองจันทร์ กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

24 กษ ๐๖๐๙/๐๐๗๒ ลว ๑๗ ม.ค. ๖๒ ๑๔ ลว ๑๘ ม.ค. ๖๒ ปจัจัยที่มีผลต่อการตอบสนองของ neutralizing antibodies ใน
สุนัขที่ได้รับวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ในประเทศไทย

ละมูล โม้ลี สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

25 กษ ๐๖๑๖/๔๖๖๖ ลว ๒๘ ธ.ค. ๖๒ ๑๕ ลว ๗ ม.ค. ๖๒ ปจัจัยที่มีผลต่อความยังยืนของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบอื โครงการ
อนุรักษแ์ละพฒันาการผลิตกระบอืภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์พืน้ที่จังหวดัล าพนู

อภวิฒัน์ ธนารัตน
เฉลิมพล ศรีโพลา

ปศุสัตวเ์ขต ๕

26 ผลตอบแทนการเล้ียงควายของเกษตรกรตามระบบเกษตรผสมผสาน
ในพืน้ที่จังหวดัล าปาง

เฉลิมพล ศรีโพลา
อภวิตัน์ ธนารัตน

ปศุสัตวเ์ขต ๕
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27 ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธภิาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรโครงการ
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง 
จังหวดันาน

ณัฐพนัธุ์ กันธยิะ ปศุสัตวเ์ขต ๕

28 การศึกษาความส าเร็จโครงการประชารัฐ-สานพลังน่าน จังหวดัน่าน ณัฐพนัธุ์ กันธยิะ ปศุสัตวเ์ขต ๕

29 กษ ๐๖๐๕/ว๒๐๑ ลว ๒๓ ม.ค. ๖๒ ๑๖ ลว ๒๓ ม.ค. ๖๒ การศึกษาผลผลิตน้ านมในกระบอืนม ลูกผสมและกระบอืปลักใน
ฟาร์มเกษตรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์

สุรศักด์ิ เพชรรัตน์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

30 กษ ๐๖๑๖(๓)/๔๒๑ ลว ๒๒ ม.ค. ๖๒ ๒๗ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๒ การศึกษาปจัจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปือ่ยในโคนมของ
อ าเภอเทพสถิต จังหวดัชัยภมูิ ป ี๒๕๕๙

สุรสิทธิ์ วชิัยแสง
วชิัย กองโฮม

ปศุสัตวเ์ขต ๓

31 สถานการณ์การปนเปือ้นเชื้อซัลโมเนลลาของโรงฆ่าสัตวใ์นพืน้ที่
จังหวดัชัยภมูิ ระหวา่งปทีี่ ๒๕๕๕-๒๕๖๐

สุรสิทธิ์ วชิัยแสง
วชิัย กองโฮม

ปศุสัตวเ์ขต ๓

32 กษ ๐๖๐๓/๒๖๙ ลว ๒๙ ม.ค. ๖๒ ๒๓ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๒ คู่มือการตรวจสอบใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนกลาง กรม
ปศุสัตว์

สุภทันารี จันทร์วนั กองคลัง

33 กษ ๐๖๒๒/๒๑๘ ลว ๒๙ ม.ค. ๖๒ ๒๔ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๒ คู่มือการปฏบิติังานโครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร ตาม
พระราชด าริ

ร.ต.สมยศ ชุนเกษา
และคณะ

กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพเิศษ

34 กษ ๐๖๐๙/๐๑๓๖ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๒ ๒๖ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๒ การผลิตไกลโคโปรตีนลูกผสม E2 ของ Bovine Viral Diarrhea Virus
 (BVDV) ด้วยระบบ Baculovirus Expression

นวพร เฑียรสิงห์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

35 กษ ๐๖๐๙/๐๑๓๖ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๒ ๒๘ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๒ คู่มือการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

นิตญา จันทร์เสถียร สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

36 กษ ๐๖๐๕/ว ๓๔๓ ลว ๕ ก.พ. ๖๒ ๓๐ ลว ๖ ก.พ. ๖๒ การศึกษาต้นทุนและสมรรถภาพการผลิตไก่งวงพนัธุ์เบลท์สวลิล์สมอล
ไวท์พอ่แม่พนัธุ์ที่เล้ียงแบบขังคอกและแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย

สด ศรีวรมย์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

37 กษ ๐๖๑๖/๔๔๐๙ ลว ๓๐ พ.ย. ๖๒ ๒๙ ลว ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ปจัจัยที่มีความสัมพนัธต่์อการได้รับการรับรองมาตรฐานนม
คุณภาพสูงล้านนาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและเพิม่มูลค่าสินค้าผลิตภณัฑ์แปรรูปจากน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนา

วฒิุชัย ค าดี ปศุสัตวเ์ขต ๕

38 ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
และพฒันามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพือ่การค้า

วฒิุชัย ค าดี ปศุสัตวเ์ขต ๕
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39 การศึกษาสภาพการเล้ียงไก่พืน้เมือง และความต้องการส่งเสริมการ
เล้ียงไก่พืน้เมือง

วจิิตร จิตอารี ปศุสัตวเ์ขต ๕

40 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในการพฒันาคุณภาพน้ านม
ดิบของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่

ศิริวรรณ สันคม ปศุสัตวเ์ขต ๕

41 การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโค
นมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมสหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากัด จังหวดั
เชียงใหม่

ศิริวรรณ สันคม ปศุสัตวเ์ขต ๕

42 การตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ านมควายรองรับปรับเปล่ียนการเล้ียง
ควายของเกษตรกรภาคเหนือตอนบนสู่ฟาร์มควายผลิตเนื้อและนม

อนุชาติ ค ามา
เฉลิมพล ศรีโพลา
วา่ที่ ร.ต. อภวิฒัน์ ธนารัตน

ปศุสัตวเ์ขต ๕

43 การศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมแม่
ออน จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่

อนุชาติ ค ามา ปศุสัตวเ์ขต ๕

44 กษ ๐๖๑๔/๓๒๕ ลว ๗ ก.พ. ๖๒ ๓๑ ลว ๘ ก.พ. ๖๒ ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรในจังหวดัชายแดนภาคใต้ป ี๒๕๖๐ (อาชีพการเล้ียง
แพะ)

ชูศักด์ิ ทองแดง กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

45 กษ ๐๖๑๖/๐๔๘๘ ลว ๗ ก.พ. ๖๒ ๓๓ ลว ๑๓ ก.พ. ๖๒ สภาพโรงฆ่าสัตวแ์ละคุ้มทุนของโรงฆ่าสัตวเ์อกชนขนาดเล็กในพืน้ที่
จังหวดัแพร่

ปยิะวดี นุ่มนวล
เพญ็พร ทับเลิก

ปศุสัตวเ์ขต ๕

46 ความชุกของ Trypanosoma spp. ในโคเนื้อพืน้ที่จังหวดัแพร่ ป ี
๒๕๖๒

จิรฎฐ์ ทะนันชัย
ธนกร ร่มโพธิ์

ปศุสัตวเ์ขต ๕

47 กษ ๐๖๐๙/๐๒๑๗ ลว ๒๗ ก.พ. ๖๒ ๓๖ ลว ๒๐ ก.พ. ๖๒ การตรวจพบสารพนัธกุรรม และการวเิคราะหค์วามสัมพนัธเ์ชิง
ววิฒันาการของ Plasmodium inui และ Hepatocysti spp. ใน
ลิงแม็กแคกในประเทศไทย

รุ่งรัตน์ ไสยสมบติั
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

48 กษ ๐๖๐๗/๓๓๐ ลว ๒๐ ก.พ. ๖๒ ๓๗ ลว ๒๐ ก.พ. ๖๒ ผลผลิตและการสร้างสมการท านายคุณค่าทางโภชนะโดยใช้เทคนิค
เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคป ี(Near Infrared Spectroscopy: 
NIRS) ของหญ้าหวานสารคาม

ศุภลักษณ์ ฮาร์รินสัน ส านักพฒันาอาหารสัตว์

49 ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ของ
ระบบการผลิตเนื้อโคที่มีการผลิตอาหารสัตวใ์ช้เองภายในฟาร์ม

ลิขิต สืบวงศ์ ส านักพฒันาอาหารสัตว์
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50 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๓๕๗ ลว ๒๒ ก.พ. ๖๒ ๔๕ ลว ๒๒ ก.พ. ๖๒ การพฒันาแอปพลิเคชั่นส าหรับการประเมินความเส่ียงของฟาร์ม วรีพงษ ์ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

51 การพฒันาแอปพลิเคชั่นส าหรับพยากรณ์การแพร่กรจายของโรค
ระบาดสัตว์

วรีพงษ ์ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

52 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๓๗๑ ลว ๒๒ ก.พ. ๖๒ ๔๖ ลว ๒๒ ก.พ. ๖๒ การวเิคราะหห์าพืน้ที่เส่ียงของโรคไข้สมองอักเสบนิปาหใ์นสุกร โดยใช้
โมเดลเชิงพืน้ที่

วรีพงษ ์ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

53 กษ ๐๖๐๗/๓๙๑ ลว ๒๘ ก.พ. ๖๒ ๔๗ ลว ๑ มี.ค. ๖๒ ความต้องการโปรตีนเพือ่การด ารงชีพและเพือ่การเจริญเติบโตของโค
พืน้เมืองไทยสายอีสานเพศเมียระยะเจริญเติบโต

จีระศักด์ิ ชอบแต่ง ส านักพฒันาอาหารสัตว์

54 กษ ๐๖๐๙/๐๒๖๖ ลว ๔ มี.ค. ๖๒ ๔๙ ลว ๕ มี.ค. ๖๒ ระบาดวทิยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่
แยกได้จากสัตวใ์นภาคใต้ของประเทศไทย

กมลสิริ ภมูิภมร
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

55 กษ ๐๖๐๙/๐๒๘๗ ลว ๖ มี.ค. ๖๒ ๕๒ ลว ๖ มี.ค. ๖๒ การศึกษาปริมาณเชื้อไวรัสปากและเท้าเปือ่ยซีโรไทปโ์อในเนื้อเยื่อ
ของโคที่มีระดับแอนติบดีต่อวคัซีนแตกต่างกันหลังการฉีดเชื้อพษิทับ

ฐปณัฐ สงคสุภา
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

56 กษ ๐๖๐๙/๐๒๘๖ ลว ๖ มี.ค. ๖๒ ๕๓ ลว ๖ มี.ค. ๖๒ การเปรียบเทียบค่าความไม่แน่นอนของวธิ ีELISA ส าหรับการ
ตรวจหาแอนติบดีเชื้อ Brucella spp. ระหวา่งซีรัมโคและซีรัมแพะ 
ด้วยวธิ ีtop-down

ภมรญา บทุเสน
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

57 กษ ๐๖๐๙/๐๒๘๕ ลว ๖ มี.ค. ๖๒ ๕๕ ลว ๖ มี.ค. ๖๒ การศึกษาลักษณะทางพนัธกุรรมของเชื้อไวรัสไข้หวดัใหญ่ในม้าชนิด 
H3N8 จากม้าแข่งที่มีอาการหายใจล าบากในประเทศไทย

ฐปณัฐ สงคสุภา
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

58 กษ ๐๖๑๖(๘)/๒๕๕ ลว ๒๖ มี.ค. ๖๒ ๕๗ ลว ๖ มี.ค. ๖๒ ปจัจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเล้ียงสัตว์
ของเกษตรกรผู้น าจังหวดัพทัลุง

ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม
นวรัตน์ ศรีชูสุข

ปศุสัตวเ์ขต ๘

59 กษ ๐๖๐๔/๑๓๕ ลว ๗ มี.ค. ๖๒ ๖๐ ลว ๗ มี.ค. ๖๒ การแต่งต้ังผู้ช าระบญัชีหา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรณีผิดสัญญาซ้ือขายกับ
กรมปศุสัตว ์(หุน้ส่วนผู้จัดการเสียชีวติ)

เอกอัคระ ทะชาดา ส านักกฎหมาย

60 การด าเนินคดีล้มละลาย กับลูกหนี้ตามค าพพิากษาศาลปกครองกลาง
 คดีหมายเลขแดงที่ ๘๓/๒๕๕๑

เอกอัคระ ทะชาดา ส านักกฎหมาย

61 การด าเนินคดีปกครอง คดีพพิาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย กรณีศึกษา เกษตรกรผู้เล้ียงเปด็ไล่ทุ่ง ฟอ้งกรมปศุสัตว์
ในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เนื่องจากผู้ฟอ้งคดีเคล่ือนย้ายสัตวใ์น
เขตสงสัยวา่มีโรคระบาดตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 
๒๔๙๙ โดยไม่ได้รับอนุญาต

พงศธร โกนิล ส านักกฎหมาย
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62 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีศึกษา เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชีทุจริตเบกิจ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้วไม่น าไป
จ่ายส านักงานประกันสังคม และเบกิค่ารักษาพยาบาลอันเปน็เท็จเปน็
เหตุใหท้างราชการได้รับความเสียหาย

พงศธร โกนิล ส านักกฎหมาย

63 กษ ๐๖๑๖/๘๓๓ ลว ๗ มี.ค. ๖๒ ๖๖ ลว ๘ มี.ค. ๖๒ การสอบสวนโรคพษิสุนัขบา้ ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา 
จังหวดักาญจนบรีุ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลีนวตัน์ สุขเกษม
ชมพนูุช สุขประเสริฐ

ปศุสัตวเ์ขต ๗

64 การสอบสวนโรคปากและเท้าเปือ่ยในโค ต าบลพระแท่น อ าเภอท่า
มะกา จังหวดักาญจนบรีุ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

ชมพนูุช สุขประเสริฐ
ลีนวตัน์ สุขเกษม

ปศุสัตวเ์ขต ๗

65 กษ ๐๖๐๕/ว ๘๘๕ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ ๗๑ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ ผลผลิตและรูปแบบการเล้ียงไก่พืน้เมืองเหลืองหางขาวกบนิทร์บรีุ 
ของเกษตรกรในพืน้ที่จังหวดัพษิณุโลกและอุตรดิตถ์

ช านาญ บญุมี ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

66 กษ ๐๖๐๕/ว ๘๘๖ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ ๖๙ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ การเจริญเติบโตของแพะบอร์เพศผู้หลังหย่านม ถึงอายุ ๖ เดือน ที่
ได้รับโปรตีนระดับต่างๆ กัน

เดโช ปรากฏรัตน์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

67 กษ ๐๖๐๗/๕๐๙ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ ๗๕ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ การทดสอบการใหอ้าหารตามความต้องการทางโภชนะของแพะนม
ในฟาร์มเกษตรกร

คัมภร์ี ภกัดีไทย ส านักพฒันาอาหารสัตว์

68 กษ ๐๖๐๗/๕๐๘ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ ๗๖ ลว ๑๘ มี.ค. ๖๒ การทดสอบและสาธติการใช้อาหารผสมครบส่วนจากสับปะรดภแูล
เชียงราย (Chiangrai Phulae Pineapple) เล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร
ในจังหวดัเชียงราย

จ ารัส ใจลังกา ส านักพฒันาอาหารสัตว์

69 กษ ๐๖๐๙/๐๓๘๐ ลว ๒๕ มี.ค. ๖๒ ๘๑ ลว ๒๖ มี.ค. ๖๒ การเปรียบเทียบความไวและความจ าเพาะของชุดทดสอบ 
nonstructural protein ที่มีการจ าหน่ายในประเทศไทย

อมรรัตน์ ชุณศาสตร์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

70 กษ ๐๖๐๙/๐๓๘๑ ลว ๒๕ มี.ค. ๖๒ ๘๒ ลว ๒๖ มี.ค. ๖๒ ระบาดวทิยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่
แยกได้จากสัตวใ์นภาคใต้ของประเทศไทย

กมลสิริ ภมูิภมร
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

71 กษ ๐๖๐๙/๐๔๐๑ ลว ๒๘ มี.ค. ๖๒ ๘๓ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๒ การพฒันาชุดตรวจ nucleoprotein ELISA เพือ่ประเมินการ
ตอบสนองของระบบภมูิคุ้มกันของสุนัขต่อเชื้อไวรัสสุนัขบา้

ภริูดา ศรีพพิฒันกุล สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

72 กษ ๐๖๐๙/๐๔๐๙ ลว ๒๙ มี.ค. ๖๒ ๘๔ ลว ๑ เม.ย. ๖๒ ความสัมพนัธข์องการจัดการกับการพบเชื้อ Steptococcus ใน
ฟาร์มสุกรในภาคใต้ของประเทศไทย

อัญญารัตน์ ทิพย์ธารา
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

73 กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๘๓ ลว ๒๒ ม.ีค. ๖๒ ๘๕ ลว ๒ เม.ย. ๖๒ การส ารวจสภาพปญัหาและการใหค้ าแนะน าส่งเสริมในการจัดการ
อาหารที่มีผลต่อคุณภาพน้ านมโคของเกษตรกร ในพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๓

ประเทือง ขอสันเทียะ
จ าลอง ผูกดวง

ปศุสัตวเ์ขต ๓

74 กษ ๐๖๑๖/๑๒๓๒ ลว ๑ เม.ย. ๖๒ ๘๙ ลว ๙ เม.ย. ๖๒ ผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปือ่ยที่มีต่อประสทธภิาพการผลิต 
ระบบสืบพนัธุ์ และการด าเนินกิจการ ของฟาร์มโคนม ในพืน้ที่อ าเภอ
พาน จังหวดัเชียงราย ภายหลังการระบาดโรค

สุวชิชา ปญัจขันธ์
ณัฐกร จินตนาวฒัน์

ปศุสัตวเ์ขต ๕
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75 ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบของฟาร์มโคนมในพืน้ที่อ าเภอฝางและไชย
ปราการ จังหวดัเชียงใหม่

คณกร พนิิจศร
ชาลินี ศรีบญุเรือง

ปศุสัตวเ์ขต ๕

76 กษ ๐๖๐๑/๖๐๑ ลว ๓ เม.ย. ๖๒ ๘๖ ลว ๓ เม.ย. ๖๒ คู่มือปฏบิติังานในการเขียนหนังสือราชการ นงรัตน์ วรีะกิจพานิช ส านักเลขานุการกรม
77 การเพิม่ประสิทธภิาพการกล่ันกรองงานเสนอผู้บริหารของกลุ่มช่วย

อ านวยการนักบริหารส านักเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
นงรัตน์ วรีะกิจพานิช ส านักเลขานุการกรม

78 กษ ๐๖๐๑/๖๓๗ ลว ๙ เม.ย. ๖๒ ๙๓ ลว ๑๐ เม.ย. ๖๒ คู่มือการปฏบิติังานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีของส านัก
เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

สุภาพร นันทะชัย ส านักเลขานุการกรม

79 กษ ๐๖๑๙/๕๗๓ ลว ๕ เม.ย. ๖๒ ๘๘ ลว ๙ เม.ย. ๖๒ คู่มือปฏบิติัการขออนุมัติตัวบคุคลในการเดินทางไปราชการ ณ 
ต่างประเทศ

นพพร กล่ าเอม กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

80 ศึกษาการพฒันาบคุลากรด้านการต่างประเทศของกรมปศุสัตว์ นพพร กล่ าเอม กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

81 กษ ๐๖๐๒/๑๙๒๐ ลว ๑๑ เม.ย. ๖๒ ๙๗ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๒ การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ
กรมปศุสัตว์

ศศิธร จารุพงศกร
จารุภทัร ขวญัเยื้อง

กองการเจ้าหน้าที่

82 กษ ๐๖๐๙/๐๔๒๐ ลว ๓ เม.ย. ๖๒ ๙๑ ลว ๓ เม.ย. ๖๒ การเปรียบเทียบวธิ ีAntigen Retrieval ระหวา่งการใช้ความร้อนและ
เอนไซม์ในเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรี ของเชื้อ Caprine Arthritis 
Encephalitis Virus

ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร 
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

83 กษ ๐๖๐๙/๐๔๓๐ ลว ๔ เม.ย. ๖๒ ๙๒ ลว ๔ เม.ย. ๖๒ การตรวจสารพนัธกุรรมของเชื้อ avian leukosis virus subgroup J 
ในไข่ขาวจากฟาร์มไก่ไข่เขตพืน้ที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยวธิ ี
RT-PCR

วงศ์แข วฒัน์จิรานนท์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

84 กษ ๐๖๐๙/๐๔๔๗ ลว ๑๐ เม.ย. ๖๒ ๙๔ ลว ๑๐ เม.ย. ๖๒ การศึกษาลักษณะทางแอนติเจนและพนัธกุรรมของ neutralizing 
epitopes บน glycoprotein ของเชื้อไวรัสพษิสุนัขบา้ในประเทศไทย

ฐปณัฐ สงคสุภา
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

85 กษ ๐๖๐๗/๖๖๒ ลว ๑๐ เม.ย. ๖๒ ๙๘ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๒ การศึกษาการย่อยได้ของถั่วลิสงเถาสายพนัธุ์กลาบราต้าในไก่
พืน้เมืองระยะขุน

จีรณัทย์ รัตนะธาดา ส านักพฒันาอาหารสัตว์

86 กษ ๐๖๐๗/๖๖๑ ลว ๑๐ เม.ย. ๖๒ ๙๖ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๒ การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของโปรตีนเข้มข้นที่สกัดจากใบพชื
อาหารสัตว ์๕ ชนิด

อานุภาพ เส็งสาย ส านักพฒันาอาหารสัตว์

87 กษ ๐๖๐๙/๐๔๗๘ ลว ๑๙ เม.ย. ๖๒ ๙๙ ลว ๒๒ เม.ย. ๖๒ การวเิคราะหลั์กษณะและความสัมพนัธท์างพนัธกุรรมของเชื้อไวรัส
โลหติจางติดต่อในไก่จากไก่เนื้อในภาคกลางของประเทศไทย

นันทพร วนัดี สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

88 กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๔๗ ลว ๑๐ เม.ย. ๖๒ ๑๐๐ ลว ๒๖ เม.ย. ๖๒ การบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของ
ข้าราชการกรมปศุสัตวใ์นพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๘

วภิาว ีศรีเจริญ
วรรณา ไทยทอง

ปศุสัตวเ์ขต ๘
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89 ศึกษาความพงึพอใจของข้าราชการกรมปศุสัตวใ์นพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๘ วภิาว ีศรีเจริญ
ฉัตรฐาพงค์ คงทุง

ปศุสัตวเ์ขต ๘

90 สภาพการเล้ียงและความต้องการเล้ียงแพะเชิงธรุกิจ ของเกษตรกรใน
เครือข่ายศูนย์วจิัยและบ ารุงพนัธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี

วภิาว ีศรีเจริญ
ณัฐชัย จุติอมรเลิศ

ปศุสัตวเ์ขต ๘

91 กษ ๐๖๑๖(๒)/๑๖๐๘ ลว ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๑๐๓ ลว ๓๐ เม.ย. ๖๒ ปจัจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ไก่พืน้เมืองจังหวดัระยอง

ดนัยศักด์ิ เย็นใจ
ร.ต.ศิรพงศ์ มาส าราญ

ปศุสัตวเ์ขต ๒

92 การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวดัฉะเชิงเทรา ร.ต.ศิรพงศ์ มาส าราญ
ดนัยศักด์ิ เย็นใจ

ปศุสัตวเ์ขต ๒

93 กษ ๐๖๐๗/๘๗๒ ลว ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑๐๔ ลว ๒๑ พ.ค. ๖๒ ผลของการใช้ใบมันส าปะหลังหมักในสูตรอาหารผสมครบส่วน ต่อ
สมรรถภาพการผลิตของโครีดนม

ธนวงศ์ วงศ์เนียม ส านักพฒันาอาหารสัตว์

94 กษ ๐๖๐๙/๐๖๐๑ ลว ๒๑ พ.ค. ๖๒ ๑๐๕ ลว ๒๒ พ.ค. ๖๒ การใช้เทคนิค Real-time fluorescence Loop-mediated 
Isothermal Amplification ในการตรวจเชื้อ Coxiella burnetii

กัญญ์ธนิศ ล้ิมบลูพงศ์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

95 กษ ๐๖๑๓/๗๒๖ ลว ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑๐๖ ลว ๒๒ พ.ค. ๖๒ ผลของการฉีด PGF2α ชนิดบรรจุหลอดแข็งเข้าโพรงมดลูกที่มีผลต่อ
การเหนี่ยวน าการเปน็สัด

ภาณุพนัธ ์พงษเ์พง็ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

96 คู่มือการผสมเทียมแพะ ภาณุพนัธ ์พงษเ์พง็ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

97 กษ ๐๖๐๙/๐๖๐๙ ลว ๒๒ พ.ค. ๖๒ ๑๐๗ ลว ๒๓ พ.ค. ๖๒ คุณลักษณะทางแอนติเจนและทางจีโนมของไวรัสโรคปากและเท้า
เปือ่ยซีโรไทปโ์อในประเทศภมูิภาคล่ึมแม่น้ าโขงตอนล่าง ระหวา่งป ี
พ.ศ. 2558-2559

กิ่งกานต์ บญุสุยา สีโย สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

98 กษ ๐๖๐๙/๐๖๓๒ ลว ๒๘ พ.ค. ๖๒ ๑๐๘ ลว ๒๘ พ.ค. ๖๒ ประสิทธภิาพของสารสกัดหยาบจากใบเทียนกิ่ง (Lawsonia 
inermis) ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากโรคเต้าอักเสบในโค
นม

รัตนีย์ ทองทา
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

99 กษ ๐๖๐๕/๕๒๖ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๒ ๑๑๑ ลว ๔ มิ.ย. ๖๒ การเปรียบเทียบโมเดลเพือ่การประเมินพนัธกุรรมแพะเนื้อ นันทพงศ์ ค าประเสริฐ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์
100 กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๖๒ ลว ๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑๑๒ ลว ๔ มิ.ย. ๖๒ การสอบสวนการตายของสุนัขภายหลังโครงการรณรงค์ท าวคัซีน

ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ในจังหวดันครศรีธรรมราช
นิสารัตน์ เพช็รหนู
สมสมร เพชรแสง

ปศุสัตวเ์ขต ๘

101 กษ ๐๖๑๖(๘)/๗๐๖ ลว ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๑๑๓ ลว ๖ มิ.ย. ๖๕๒ ผลของการใช้เยื่อในล าต้นสาคูหมักยีสต์ทดแทนอาหารส าเร็จรูปใน
ระดับที่ต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพซากของเปบ็าบารี

สุวทิย์ เจ้ยชุม
องอาจ อินทร์สังข์

ปศุสัตวเ์ขต ๘

102 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๑๔๖ ลว ๑๓ มิ.ย. ๖๒ ๑๑๖ ลว ๑๓ มิ.ย. ๖๒ คู่มือการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวธิผ่ีาตัดท าหมัน สุนทรี วรีกิจพานิช ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์
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103 กษ ๐๖๑๕/๑๕๖๓ ลว ๗ มิ.ย. ๖๒ ๑๑๗ ลว ๑๐ มิ.ย. ๖๒ การศึกษาระบบบ าบดัน้ าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรที่มีผล
ต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าในการลงทุน

แสงทอง พรมใบเงิน ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

104 กษ ๐๖๐๕/ว๑๙๔๖ ลว ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๐ ลว ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ผลของการเสริมน้ าหมักจุลินทรีย์ต่อประสิทธภิาพการใหน้้ านมของโค
นม

อนุสรณ์ ธโินวงค์ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

105 กษ ๐๖๐๙/๐๗๗๓ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๒ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๒ การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของเซลล์ทุติยภมูิจากไตแกะเซลล์ 
ZZ-R 127 และ เซลล์ BHK21 เพือ่ใช้ในการทดสอบหาไตเตอร์ของ
ไวรัสโรคปากและเท้าเปือ่ย

กิ่งกานต์ บญุสุยา สีโย
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

106 กษ ๐๖๐๙/๐๗๙๕ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๓ ลว ๒๘ มิ.ย. ๖๒ ระบาดวทิยาเชิงโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปือ่ยซีโรไทปโ์อที่
พบในประเทศไทยระหวา่งป ีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ร่มพฤกษ ์อุดล
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

107 กษ ๐๖๐๙/๐๘๐๙ ลว ๒ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๔ ลว ๓ ก.ค. ๖๒ การทดสอบประสิทธภิาพของวคัซีนปอ้งกันโรคไข้เหบ็โคในโคนม มนทกานต์ิ จิระธนัห์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

108 กษ ๐๖๑๖(๘)/๘๔๐ ลว ก.ค. ๖๒ ๑๒๘ ลว ๙ ก.ค. ๖๒ ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผลิตหญ้าหวายข้อจ าหน่าย
ในพืน้ที่จังหวดัตรัง

ธนวรรธน์ บริพนัธุ์
ธรรมนาถ ชัยฤทธิ์

ปศุสัตวเ์ขต ๘

109 การศึกษาสภาพการเล้ียงและความต้องการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ
ของเกษตรกรในจังหวดัพทัลุง

สุวทิย์ เจ้ยชุม
สันติ ชิตชลธาร

ปศุสัตวเ์ขต ๘

110 กษ ๐๖๐๑/๑๓๐๙ ลว ๑๒ ก.ค. ๖๒ ๑๒๙ ลว ๑๒ ก.ค. ๖๒ กระบวนการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบา้นใหห้น่วยงานส่วนภมูิภาค
ของกรมปศุสัตว์

สุวภิา ภารัตตะ ส านักเลขานุการกรม

111 กษ ๐๖๐๙/๐๘๘๐ ลว ๑๘ ก.ค. ๖๒ ๑๓๓ ลว ๑๙ ก.ค. ๖๒ ประสิทธภิาพของใบวา่นหางจระเข้ต่อการถ่ายพยาธตัิวกลมใน
ทางเดินอาหารของแพะ

มนทกานต์ิ จิระธนัห์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

112 กษ ๐๖๑๖/๒๕๓๐ ลว ๘ ก.ค. ๖๒ ๑๓๐ ลว ๑๘ ก.ค. ๖๒ ปจัจัยเส่ียง การปอ้งกันและควบคุมโรคบรูเซลลาในแพะเนื้อของ
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

ชนินทร์ น่าชม ปศุสัตวเ์ขต ๔

113 กษ ๐๖๑๑/๕๓๖๖ ลว ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๓๗ ลว ๒ ส.ค. ๖๒ การพฒันาวธิทีดสอบชนิดเนื้อและกระดูกปน่ของสัตวเ์ค้ียวเอื้องใน
อาหารสัตวผ์สมส าเร็จรูปส าหรับโค ด้วยวธิ ีMultiplex Real-time 
PCR

นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล
วนัทนา จันทรมงคล

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

114 ศึกษาการปนเปือ้นของเนื้อและกระดูกปน่ของสัตวเ์ค้ียวเอื้องใน
อาหารสัตวผ์สมส าเร็จรูปส าหรับโคระหวา่งป ี๒๕๖๐-๒๕๖๑

วนัทนา จันทรมงคล
นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
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115 กษ ๐๖๑๑/๕๓๖๗ ลว ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๓๘ ลว ๒ ส.ค. ๖๒ การพฒันาและทดสอบความใช้ได้ของวธิวีเิคราะหส์ารอะฟลาทอกซิน
ในข้าวโพดเล้ียงสัตวด้์วยเทคนิค Immunoaffinity Colnmn (IAC) 
clean up และ ESI-LC-MS/MS

ไกรวฒิุ นวลขาว
ภริมภรณ์ เถื่อนถ้ าแก้ว

116 การพฒันาและพสูิจน์ความใช้ได้ของวธิวีเิคราะหย์ืนยันชนิดและ
ปริมาณสารตกค้างยาปฏชิีวนะโคลิสตินในกล้ามเนื้อไก่ โดยเทคนิค 
Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-
MS/MS)

อภชิญา สังข์ทอง
พชิญา ไผทสิทธิ์

117 การพฒันาและพสูิจน์ความใช้ได้ของวธิวีเิคราะหย์ืนยันชนิดและ
ปริมาณสารตกค้างยาสัตวก์ลุ่มยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์
 ในกล้ามเนื้อสัตว ์โดยเทคนิค Liquid Chromatography Tandem
 Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

พชิญา ไผทสิทธิ์

118 การส ารวจการปนเปือ้นเชื้อ Yersinia enterocolitica ในเนื้อสุกร
แช่แข็ง

สุนันทา รุ่งมี
จณัญญา สุขเพสน์

119 กษ ๐๖๑๖/๒๓๗๑ ลว ๑๐ ก.ค. ๖๒ ๑๓๙ ลว ๕ ส.ค. ๖๒ พฤติกรรมด้านสุขศาสตร์การรีดนมที่มีต่อปริมาณเซลล์โซมาติกใน
น้ านมดิบของฟาร์มโคนมในพืน้ที่อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย

ณัฐกร จินตนาวฒัน์
สุวชิชา ปญัจขันธ์

ปศุสัตวเ์ขต ๕

120 กษ ๐๖๑๖(๔)/๒๘๑๖ ลว ๓๐ ก.ค. ๖๒ ๑๔๕ ลว ๗ ส.ค. ๖๒ การศึกษาความเปน็ไปได้ส าหรับการเล้ียงไก่งวงอินทรีย์ของเกษตรกร
ในกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ปองคุณ ประสารีบตุร
ทิวกร ดอนสิงห์

ปศุสัตวเ์ขต ๔

121 กษ ๐๖๑๔/๑๕๖๒ ลว ๑ ส.ค. ๖๒ ๑๔๓ ลว ๒ ส.ค. ๖๒ การศึกษาความต้องการบริโภคไก่เบตงในพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๙ ชูศักด์ิ ทองแดง
จีรศักด์ิ บ ารุงศักด์ิ
กมลทิพย์ ด าคงเพชร

กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์

122 กษ ๐๖๐๙/๑๐๑๕ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๒ ๑๕๗ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๒ การผลิตโปรตีนลูกผสม p24 ของเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค
ด้วย Escherichia coli

นวพร วดัเดลล์
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

123 กษ ๐๖๐๙/๑๐๑๔ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๒ ๑๕๘ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๒ การพฒันาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification 
เพือ่การตรวจวนิิจฉัยโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกรอย่างรวดเร็ว

อาภาพร ดอกพฒุ
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

124 กษ ๐๖๐๙/๑๐๑๓ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๒ ๑๕๙ ลว ๑๖ ส.ค. ๖๒ การศึกษาการกระจายของเชื้อ Cprine Arthritis Encephalitis Virus
 ในตัวอย่างเนื้อเยื่อยแพะแช่ฟอร์มาลินและฝังพาราฟนิที่ใหผ้ลบวก
ทางซีรัมวทิยาด้วยวธิอีิมมูโนฮิสโตเคมิสตรี

ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร 
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ
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125 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๑๑๗ ลว ๒๑ ส.ค. ๖๒ ๑๗๓ ลว ๒๙ ส.ค. ๖๒ การศึกษาสภาวะภมูิคุ้มกันต่อโรคพษิสุนัขบา้ของสุนัขจรจัดในพืน้ที่
จังหวดัภเูก็ต

วงศพทัธ ์จันไชยยศ ปศุสัตวเ์ขต ๘

126 กษ ๐๖๑๕/๒๓๔๔ ลว ๒๘ ส.ค. ๖๒ ๑๗๔ ลว ๒๙ ส.ค. ๖๒ แนวทางปฏบิติัการเก็บตัวอย่างส าหรับโรงฆ่าสัตวแ์ละโรงงาน
ผลิตภณัฑ์เนื้อสัตวเ์พือ่การส่งออก

วนิัย กาญจนมาลา
สิริกร งามเกล้ียง

ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

127 กษ ๐๖๑๕/๒๓๖๒ ลว ๒๙ ส.ค. ๖๒ ๑๗๖ ลว ๓๐ ส.ค. ๖๒ การเปรียบเทียบมาตรฐานการรับรองการปฏบิติัทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มสุกรของกรมปศุสัตวก์ับมาตรฐานการรับรองฟาร์มสุกร
ของ Global G.A.P. (EUREP G.A.P.)

มณฑิรา ชินอรุณชัย ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

128 กษ ๐๖๐๕/ว๒๘๐๘ ลว ๓๐ ส.ค. ๖๒ ๑๗๗ ลว ๒ ก.ย. ๖๒ สมรรถภาพการผลิตของหมูด ากรมปศุสัตว ์๑ จากการเสริมข้าวโพด
หมักระดับต่างกัน

พเิศษ แสดกระโทก ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

129

กษ ๐๖๐๕/ว๒๘๘๙ ลว ๓ ก.ย. ๖๒ ๑๗๘ ลว ๕ ก.ย. ๖๒

โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากโคลูกผสมทาจิมะและโคซาฮิวาล สมพร โชคเจริญ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

130 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากโคลูกผสมซาฮิวาลและโคพืน้เมือง
ไทย

สมพร โชคเจริญ ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

131 กษ ๐๖๐๕/ว๒๙๒๙ ลว ๖ ก.ย. ๖๒ ๑๘๑ ลว ๖ ก.ย. ๖๒ การศึกษาศักยภาพการเล้ียงโคเนื้อ และการรับรู้การก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษเพือ่การแข่งขัน
ด้านปศุสัตว์

มังกร วงศ์ศรี ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

132 กษ ๐๖๑๖/๓๐๘๘ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๒ ๑๙๐ ลว ๑๗ ก.ย. ๖๒ ความชุกยีนด้ือยา และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia
 coli ที่สร้างเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ขยายการด้ือยากลุ่ม beta-lactams 
สายพนัธุ์ที่แยกได้จากไก่เนื้อสุกรในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ป ี
๒๕๕๙-๒๕๖๑

วนารัตน์ บารมีรังสิกุล ปศุสัตวเ์ขต ๒

133 กษ ๐๖๑๖(๒)/๓๔๔๓ ลว ๖ ก.ย. ๖๒ ๑๘๗ ลว ๑๗ ก.ย. ๖๒ การศึกษาปจัจัยเส่ียงของโรคแท้งติดต่อในแพะของจังหวดัฉะเชิงเทรา
 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

นันทรัตน์ รัตนถิตะกุล ปศุสัตวเ์ขต ๒

134 กษ ๐๖๑๕/๒๕๐๔ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๒ ๑๘๔ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๒ ความสัมพนัธข์องการเกิดเส้นสีขาวแทรกในเนื้อ (white striping) 
และเนื้อแข็งเหมือนไม้ (woody) ในเนื้อไก่

คชาภรณ์ เต็มยอด ส านักงานพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

135 การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการปนเปือ้นเชื้อซัลโมเนลล่าในฟาร์มไก่เนื้อ
เพือ่การส่งออก

คชาภรณ์ เต็มยอด ส านักงานพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

136 คู่มือการตรวจรับรองระบบ HACCP ในสินค้าเนื้อสัตวป์กีแช่เย็นจน
แข็งเพือ่การส่งออกไปสหภาพยุโรป

คชาภรณ์ เต็มยอด ส านักงานพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์
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137 กษ ๐๖๑๙/๑๕๒๓ ลว ๑๓ ก.ย. ๖๒ ๑๘๕ ลว ๑๓ ก.ย. ๖๒ การศึกษากฎหมายวา่ด้วยการจัดท าเขตปลอดโรคปากและเท้าเปือ่ย
ในพืน้ที่ภาคตะวนัออกของประเทศไทยเพือ่เสนอแนะปรับปรุงให้
ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรสุขภาพสัตวโ์ลก และ
ประเทศคู่ค้า

วชัรพล โชติยะปตุตะ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

138 การศึกษาเปรียบการจัดท าพืน้ที่ Regionalization ของสัตวป์กีของ
ประเทศคู่ค้าของไทย

วชัรพล โชติยะปตุตะ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

139 คู่มือปฏบิติัเกี่ยวกับขั้นตอนการน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ วชัรพล โชติยะปตุตะ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

140 กษ ๐๖๐๕/ว๓๒๒๕ ลว ๒๖ ก.ย. ๖๒ ๑๙๓ ลว ๒๖ ก.ย. ๖๒ สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากบางประการของกระบอื
พืน้เมืองรุ่นเพศผู้ที่ขุนโดยใช้อาหารต่างกัน

ยุทธนา สรึมงาม ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

141 กษ ๐๖๐๙/๑๑๖๓ ลว ๒๔ ก.ย. ๖๒ ๑๙๔ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๒ การตรวจวเิคราะหห์าปริมาณ glyphosate และ AMPA ในตัวอย่าง
อาหารในกระเพาะสัตวแ์ละส่ิงแวดล้อมด้วยวธิโีครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง

ณัฐกร ราชบตุร
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

142 กษ ๐๖๑๖/๓๔๓๗ ลว ๒๖ ก.ย. ๖๒ ๑๙๗ ลว ๑ ต.ค. ๖๒ ความแตกต่างขององค์ประกอบน้ านมดิบและจ านวนเซลล์โซมาติก
ระหวา่งฤดูกาล ในถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกร ในพืน้ที่จังหวดั
เชียงใหม่

พทุธพิล กองสุข
กันทรากร นันทวเิชียร

ปศุสัตวเ์ขต ๕

143 กษ ๐๖๑๖/๓๔๑๒ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๒ ๑๙๙ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๒ ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ ภายใต้โครงการ
เกษตรทฤษฎหีใหม่ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ในพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต ๕

สุเทพ สุขผล
อมรรัตน์ วรรณโชติ
มานพ โชคดี

ปศุสัตวเ์ขต ๕

144 การศึกษาโครงการปรับเปล่ียนพืน้ที่ปลูกพชืที่ไม่เหมาะสม เพือ่
ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่
เกษตรกร ตามพระราชด าริ

สุเทพ สุขผล
มานพ โชคดี
รังสิมันต์ พุม่ทอง

ปศุสัตวเ์ขต ๕

145 กษ ๐๖๑๖/๓๔๑๓ ลว ๒๔ ก.ย. ๖๒ ๒๐๐ ลว ๑ ต.ค. ๖๒ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในการพฒันาคุณภาพน้ านม
ดิบของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่

ศิริวรรณ สันคม ปศุสัตวเ์ขต ๕

146 การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโค
นมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมสหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากัด จังหวดั
เชียงใหม่

ศิริวรรณ สันคม ปศุสัตวเ์ขต ๕
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147 กษ ๐๖๑๖(๓)/๔๐๔๒ ลว ๒๖ ก.ย. ๖๒ ๒๐๑ ลว ๘ ต.ค. ๖๒ การประเมินผลการด าเนินโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาการผลิต
กระบอืในจังหวดัสุรินทร์

เจียมจิตต์ เด่ือมขันมณี
อิทธพินัธ ์จ ารัสบญุหรัิญ

ปศุสัตวเ์ขต ๓

148 การศึกษาสภาพการผลิตไก่พืน้เมืองเชิงอนุรักษเ์พือ่ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนจังหวดัศรีสะเกษ

สรุศักด์ิ วงษศ์รีมี
จ านงค์ จังอินทร์

ปศุสัตวเ์ขต ๓

149 สภาพการเล้ียงและต้นทุนการผลิคโคขุนของเกษตรกรรายย่อย
จังหวดัศรีสะเกษ

จ านงค์ จังอินทร์
สรุศักด์ิ วงษศ์รีมี

ปศุสัตวเ์ขต ๓

150 สภาพการผลิตและการตลาดเปด็เทศของเกษตรกรรายย่อยจังหวดัศรี
สะเกษ

สรุศักด์ิ วงษศ์รีมี
จ านงค์ จังอินทร์

ปศุสัตวเ์ขต ๓

151 กษ ๐๖๑๙/๑๗๖๗ ลว ๒๑ ต.ค. ๖๒ ๒๐๔ ลว ๒๑ ต.ค. ๖๒ การด าเนินการจัดประชุมและการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหวา่ง
ประเทศ

อัครินทร์ โมกไธสง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง
ประเทศ

152 กษ ๐๖๐๗/๑๘๓๓ ลว ๒๔ ต.ค. ๖๒ ๒๐๙ ลว ๒๕ ต.ค. ๖๒ ความต้องการโปรตีนเพือ่การด ารงชีพและเพือ่การเจริญเติบโตของโค
พืน้เมืองภาคใต้เพศผู้ : (๑) ระยะเจริญเติบโต

คมสัน ทะกัน ส านักพฒันาอาหารสัตว์ มเีปลีย่นชือ่ใน ปี 2563 

เดมิ "ความตอ้งการ
โปรตนีเพือ่การด ารง

ชพีและเพือ่การ

เจรญิเตบิโตของโค

พืน้เมอืงไทยสายใต ้

เพศผู ้: (๑) ระยะ

เจรญิเตบิโต"

153 กษ ๐๖๑๖/๓๘๒๔ ลว ๒๕ ต.ค. ๖๒ ๒๑๐ ลว ๒๙ ต.ค. ๖๒ การด้ือต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia 
coli) ในฟาร์มสุกรรายย่อย ในอ าเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน ในป ี
๒๕๕๗-๒๕๕๘

เพญ็พร ทับเลิก
ปยิะวดี นุ่มนวล

ปศุสัตวเ์ขต ๕

154 ระบาดวทิยาโรคพษิสุนัขบา้ในสัตวใ์นพืน้ที่จังหวดัน่านระหวา่งป ี
๒๕๕๖-๒๕๖๑

เพญ็พร ทับเลิก
ปยิะวดี นุ่มนวล

ปศุสัตวเ์ขต ๕

155 กษ ๐๖๑๖(๒)/๔๐๓๖ ลว ๒๔ ต.ค. ๖๒ ๒๑๑ ลว ๒๙ ต.ค. ๖๒ การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวท์ี่ผลิตจากโรงงานผลิตอาหารสัตว ์
เขตพืน้ที่จังหวดัฉะเชิงเทรา ปงีบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ยุพาพร นักบญุ
พทุธชาด คาดสนิท

ปศุสัตวเ์ขต ๒

156 กษ ๐๖๑๒/๑๙๙๒ ลว ๒๒ ต.ค. ๖๒ ๒๑๕ ลว ๒๔ ต.ค. ๖๒ เปรียบเทียบผลการวดัระหวา่งหอ้งปฏบิติัการของเทคนิค 
Immunoperoxidase และ neutralizing peroxidase-linked 
assay ในการตรวจหาไวรัสและแอนติบดีของโรคอหวิาต์สุกร

ดิถี ประเสริฐสุวรรณ
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

157 เปรียบเทียบระดับภมูิคุ้มกันในไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ หลังการท าวคัซีน
หลอดลมอัดเสบติดต่อที่ผลิตโดยกรมปศุสัตวแ์ละบริษทัเอกชน

คณิตา ภาสะฐิติ
นพคุณ มูลสิน

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์
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158 เปรียบเทียบอาหารเล้ียงเชื้อส าหรับการเพาะเล้ียงสปอร์ของเชื้อ 
Clostridium chauvoei

อารีรัตน์ แพงเพง็
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

159 การผลิตวคัซีนแบลคเลกชนิดลดปริมาตรฉีดต่อโด๊สในระดับต้นแบบ อนันต์ ท้าวเพชร
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

160 เปรียบเทียบประสิทธภิาพของวคัซีนรวมแบลคเลก และเฮโมรายิก
เซพติซีเมียที่ใช้แอดจูแวนท์ต่างกัน

อนันต์ ท้าวเพชร
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

161 ความคุ้มโรคแรกเร่ิมและระยะคุ้มโรคของวคัซีนอหวิาต์เปด็-ไก่ชนิด
น้ ามัน

วรพร ปูสู่งเนิน
ฤทธิ์ลือชัย ปูศุ่งเนิน

ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์

162 กษ ๐๖๐๙/๑๓๑๖ ลว ๓๐ ต.ค. ๖๒ ๒๑๖ ลว ๓๐ ต.ค. ๖๒ แนวโน้มความชุกทางซีรัมวทิยาของโรคบรูเซลลาในแพะจากพืน้ที่
ภาคกลางป ี๒๕๕๗-๒๕๖๒ ประเมินโดยค านึงน้ าหนักของตัวอย่าง

ฐาปกรณ์ แช่มช้อย
กฤดากร วงษท์องสาลี

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

163 กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๗๔๔ ลว ๗ ต.ค. ๖๒ ๒๑๗ ลว ๓๐ ต.ค. ๖๒ ปจัจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงฟาร์มโคนมเข้าสู่การปฏบิติัทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในพืน้ที่
ปศุสัตวเ์ขต ๔

อิทธพินัธ ์จ ารัสบญุหรัิญ
ศุภวฒัน์ ศรีเชษฐา

ปศุสัตวเ์ขต ๔

164 ปจัจัยที่มีประสิทธผิลต่อการเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโค-กระบอื เพือ่การเกษตรกรตามพระราชด าริในพืน้ที่ปศุสัตว์
เขต ๔

อิทธพินัธ ์จ ารัสบญุหรัิญ
เจียมจิตต์ เด่ือมขันมณี

ปศุสัตวเ์ขต ๕

165 กษ ๐๖๐๕/ว๓๘๘๔ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๒ ๒๒๒ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๒ อิทธพิลของสายพนัธุ์ต่อความสามารถในการแช่แข็งของน้ าเชื้อสุกร ววิฒัน์ กัลยาลัง ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

166 กษ ๐๖๐๙/๑๔๔๓ ลว ๒๕ พ.ย. ๖๒ ๒๒๓ ลว ๒๕ พ.ย. ๖๒ การประเมินความสัมพนัธข์องการทดสอบโรคบรูเซลลาในโคนม
ระหวา่งชุดทดสอบโรค In-house I-ELISA และชุดทดสอบโรคทาง
การค้าด้วยวธิ ีKappa Statistic

กฤดากร วงษท์องสาลี
ฐาปกรณ์ แช่มช้อย

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

167 กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๗๔๓ ลว ๗ ต.ค. ๖๒ ๒๒๔ ลว ๒๕ พ.ย. ๖๒ ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธผิลในการด าเนินงานของเกษตรกร
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพจังหวดัขอนแก่น

บญุชู ชมภสูอ
บญุโชค บรรณสาร

ปศุสัตวเ์ขต ๔

168 ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธผิลในการด าเนินงานของเกษตรกร
โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาการผลิตกระบอืจังหวดัขอนแก่น

บญุชู ชมภสูอ
บญุโชค บรรณสาร

ปศุสัตวเ์ขต ๔

169 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๖๐๔ ลว ๒๑ พ.ย. ๖๒ ๒๒๕ ลว ๒๖ พ.ย. ๖๒ ความชุกและปจัจัยเส่ียงของการติดเชื้อปรสิตในกระแสเลือดโครีดนม
 จังหวดัชุมพร

ก าชัย กิจศิลป 
อิสมาแอล ยุมาดีน
วงศพทัธ ์จันไชยยศ

ปศุสัตวเ์ขต ๘
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170 ความชุกและความสัมพนัธข์องการติดเชื้อไมโครฟลิาเรียในกระแส
เลือดโคนมและสุนัข/แมว พืน้ที่จังหวดัชุมพร

อิสมาแอล ยุมาดีน
ก าชัย กิจศิลป 
วงศพทัธ ์จันไชยยศ

ปศุสัตวเ์ขต ๘

171 กษ ๐๖๐๙/๑๔๔๘ ลว ๒๖ พ.ย. ๖๒ ๒๒๖ ลว ๒๖ พ.ย. ๖๒ การจ าแนกสายพนัธุ์และการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของ
เชื้อ Pasteurella multocida ก่อโรค ที่เพาะแยกได้จากสุกร

นพพร โต๊ะมี
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

172 กษ ๐๖๐๙/๑๔๕๓ ลว ๒๗ พ.ย. ๖๒ ๒๒๗ ลว ๒๘ พ.ย. ๖๒ แนวโน้มข้อบกพร่องและปจัจัยที่มีผลต่อจ านวนข้อบกพร่องจากการ
ตรวจประเมินหอ้งปฏบิติัการตาม ISO/IEC 17025:2005 ของ
สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ ระหวา่งป ี๒๕๔๘-๒๕๖๑

พรีวทิย์ บญุปางบรรพ
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

173 กษ ๐๖๐๙/๑๔๗๓ ลว ๒ ธ.ค. ๖๒ ๒๒๘ ลว ๒ ธ.ค. ๖๒ การวดัความสอดคล้องของการประเมินความเส่ียงระหวา่งสองผู้
ประเมินด้วยวธิ ีKappa statistic ในการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ 
Brucella abortus ในซีรัมโค

พรีวทิย์ บญุปางบรรพ
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

174 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๖๐๗ ลว ๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๒๙ ลว ๖ ธ.ค. ๖๒ การประมาณการกรจายตัวเชิงพืน้ที่ของสุนัขบา้ในประเทศไทย โดย
ใช้แบบจ าลองเชิงพืน้ที่

วรีพงษ ์ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

175 การพยากรณ์การเกิดโรคพษิสุนัขบา้เชิงพืน้ที่ล่วงหน้าโดยใช้
แบบจ าลองเชิงพืน้ที่และเวลา

วรีพงษ ์ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

176 กษ ๐๖๐๕/ว๔๐๗๐ ลว ๙ ธ.ค. ๖๒ ๒๓๒ ลว ๑๑ ธ.ค. ๖๒ การประเมินอิทธพิลเฮทเทอโรซิสของลักษณะน้ าหนักตัวในแพะ อัญชลี เจือหอม ส านักพฒันาพนัธุ์สัตว์

177 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๖๘๐ ลว ๖ ธ.ค. ๖๒ ๒๓๔ ลว ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ศึกษาศักยภาพการเล้ียงแพะของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเล้ียง
แบบแปลงใหญ่จังหวดัภเูก็ต

ชาญณรงค์ ตันติช านาญกุล
ธนวรรธน์ บริพนัธุ์

ปศุสัตวเ์ขต ๘

178 กษ ๐๖๒๑/๓๓๐๐ ลว ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ๒๓๕ ลว ๑๓ ธ.ค. ๖๒ คู่มือการน าเข้าและส่งออกม้าส าหรับเจ้าที่ด่านกักกันสัตว์ ขวญัระมิงค์ กุญชร กองสารวตัรและกักกัน

179 คู่มือปฏบิติังานท าลายสัตวป์กีส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว ์กรณี
น าเข้าน าผ่านราชอาณาจักรตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ.
 ๒๕๕๘

ยศสรัล ชาลาอาดิศัย กองสารวตัรและกักกัน

180 คู่มือกรมปศุสัตวก์ารฝึกสุนัขดมกล่ินเพือ่ตรวจค้นหาซากสัตว์ ณัฐกานต์ คุรุพนัธ์ กองสารวตัรและกักกัน

181 กษ ๐๖๐๙/๑๕๓๑ ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ๒๓๙ ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒ การศึกษาทางพยาธวิทิยา และอณูชีววทิยาของเชื้อ infectious 
spleen and kidney necrosis virus ในปลากะพงขาวเล้ียง

ภริูดา ศรีพพิฒันกุล
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

182 กษ ๐๖๐๙/๑๕๓๑ ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๐ ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒ การเปรียบเทียบค่าความไม่แน่นอนของวธิ ีReal-time RT-PCR 
ส าหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวดัใหญ่ชนิด A ชนิดย่อย H5 ใน
ตัวอย่างชนิดต่างๆ ด้วยวธิ ีTop-down

ภมรญา บทุเสน
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ



ล ำดบั
ที่

หนังสืออ้างอิง เลขทีร่บั กวป.
ชือ่ผลงานวิชาการ

คณะผู้จัดท า หน่วยงานเจ้าของผลงาน หมายเหตุ

ชื่อผลงานแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) ประจ าปีงบประมาณ 2562

183 กษ ๐๖๒๑/๓๓๖๓ ลว ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๒ ลว ๒๐ ธ.ค. ๖๒ คู่มือการตรวจยึดและจับกุมกรณีน าเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตวท์ี่ผิด
กฎหมาย

ขวญัใจ แก้วค าภา กองสารวตัรและกักกัน

184 คู่มือการส่งออกลูกสุกรขุนมีชีวติผ่านทางด่านกักกันสัตวม์ุกดาหารไป
ยังประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

ดวงแก้ว แสนบบุผา กองสารวตัรและกักกัน

185 คู่มือปฏบิติังานการน าเข้าเนื้อโคส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ อัครวฒัน์ อนันตโสภณกุล กองสารวตัรและกักกัน

186 คู่มือปฏบิติังานการน าเข้าสุกรพนัธุ์มีชีวติส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกัน
สัตว์

นริศร ปเิล่ียน กองสารวตัรและกักกัน

187 กษ ๐๖๐๙/๑๕๔๔ ลว ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๘ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ 
methicillin-resistance Staphylococcus aureus ที่แยกได้จาก
เนื้อสัตวใ์นภาคตะวนัตกของประเทศไทย ระหวา่งป ี๒๕๖๐-๒๕๖๒

ศิริจันทร์ วงษม์ุข 
สุภาพร มีบญุ

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ

188 กษ ๐๖๑๖(๑)/๓๐๕๒ ลว ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๓ ลว ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมสัตวป์กีภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ ป ี๒๕๖๑ ในพืน้ที่ส านักงานปศุสัตวเ์ขต ๑

อามีนา แสงจันทร์
ผกามาส รุ่งเรือง

ปศุสัตวเ์ขต ๑

189 การวเิคราะหพ์ืน้ที่เล้ียงสัตวป์กีเพือ่การควบคุมปอ้งกันโรค ด้วย
วธิกีารตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

พชรมน ทองเฟือ่ง
สถิตย์พงษ ์พรหมสถิตย์
ธรีาภรณ์ พรหมภกัดี
อาภาพร บญุสุวรรณ

ปศุสัตวเ์ขต ๑

190 กษ ๐๖๑๖/๔๓๒๘ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๕ ลว ๒๖ ธ.ค. ๖๒ การประเมินผลระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวใ์นพืน้ที่ปศุสัตวเ์ขต
 ๗

ธนกร ซ้ิมเกษม ปศุสัตวเ์ขต ๗

191 กษ ๐๖๑๖(๒)/๔๘๑๙ ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๙ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ การศึกษาความรู้และทัศคติเกี่ยวกับโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร ของ
บคุลากรในส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชลบรีุและส านักงานปศุสัตว์
จังหวดัระยอง

ณัชฌารีย์ เจริญศักด์ิ
ณัฐนันท์ ประเสริฐ

ปศุสัตวเ์ขต ๒

192 กษ ๐๖๑๖(๒)/๔๘๓๓ ลว ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ๒๖๐ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ การศึกษาความรู้ ทัศคติ และพฤติกรรมการปอ้งกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้ของนักเรียนในอ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง

ณัฐนันท์ ประเสริฐ
ณัชฌารีย์ เจริญศักด์ิ

ปศุสัตวเ์ขต ๒

193 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๗๗๕ ลว ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๔ ลว ๒๖ ธ.ค. ๖๒ การวเิคราะหเ์ครือข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
และเก็บรักษานมโรงเรียน ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี ปกีารศึกษา ๒๕๖๒

สมสมร เพชรแสง
นิสารัตน์ เพช็รหนู

ปศุสัตวเ์ขต ๘



ล ำดบั
ที่

หนังสืออ้างอิง เลขทีร่บั กวป.
ชือ่ผลงานวิชาการ

คณะผู้จัดท า หน่วยงานเจ้าของผลงาน หมายเหตุ

ชื่อผลงานแบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) ประจ าปีงบประมาณ 2562

194 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๓ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๗ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ความรู้ ทัศคติ และพฤติกรรมในการปอ้งกันโรคอหวิาต์แอฟริกาใน
สุกร ของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรในพืน้ที่จังหวดัสระแก้ว

ณัฐวฒิุ จิระ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

195 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๘ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๖ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ การส ารวจความชุกและปจัจัยเส่ียงของการติดเชื้อปรสิตในเลือดแพะ
ในพืน้ที่อ าเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบรีุ พ .ศ. ๒๕๖๓

วชัรพงษ ์ฟา้กระจ่าง ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

196 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๗ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๕ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ความรู้ ทัศคติ และการปฏบิติั การปอ้งกันโรคสมองอักเสบนิปาหข์อง
เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรในพืน้ที่จังหวดัฉะเชิงเทราและชลบรีุ

สุนทรี วรีกิจพานิช ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

197 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๖ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๔ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ปจัจัยเส่ียงของการเกิดโรคปากและเท้าเปือ่ยในฟาร์มโคนมพืน้ที่
สหกรณ์โคนมแหง่หนึ่งในจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์ระหวา่งเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มกราคม ๒๕๖๒

ภคัธนัช พรมบญุแก้วง ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

198 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๕ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๓ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ความรู้ ทัศคติ พฤติกรรมการปอ้งกันและควบคุมของโรคปากและเท้า
เปือ่ยของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในพืน้ที่ภาคตะวนัตกของประเทศไทย

อัครพล หงษส์วสัด์ิ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

199 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๔ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๒ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ รายงานการสอบสวนโรค: กรณีโรคท้องร่วงระบาดในโคนม พืน้ที่
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์ในเดือนมกราคม
 พ.ศ. ๒๕๖๑

กฤษติน ทองศรีม่วง ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

200 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๒ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๑ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ วเิคราะหต้์นทุนการผลิตน้ านมดิบของฟาร์มโคนมในพืน้ที่อ าเภอฝาง
และไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่

คณกร พนิิจศร ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

201 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๑ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๕๐ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากพายุโซนร้อนเซินกาต่อฟาร์มโคนมใน
พืน้ที่อ าเภอล าสนธ ิจังหวดัลพบรีุ

ปริญญา ปาพรม ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

202 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๒๐ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๙ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกร
ฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพฒันาเกษตรกรผู้เล้ียงโค
นมต าบลช่องสาริกา จังหวดัลพบรีุ

คณิณ วงศารัตนศิลป์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

203 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๑๙ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๘ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ การเฝ้าระวงัคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนม จังหวดัพทัลุง ระหวา่งปี
 ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ก าชัย กิจศิลป ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

204 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๗๑๘ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๒๔๗ ลว ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ผลกระทบของสภาพอากาศกับจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวย
ฟาร์มของเกษตรกร ที่ศูนย์รับน้ านมดิบแหง่หนึ่งในพืน้ที่จังหวดัล าพนู
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