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1 กษ ๐๖๑๖/๔๕๗๑ ลว ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ๐๑ ลว ๓ ม.ค. ๖๓ รายงานสัตว์ป่วย : การเกิดโรคลิชมาเนียในสุนัขเขตพื้นที่ 
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ชาลินี ศรีบุญเรือง
คณกร พินิจศร

ปศุสัตว์เขต ๕

2 กษ ๐๖๐๑๕/๑๕ ลว ๓ ม.ค. ๖๓ ๐๒ ลว ๖ ม.ค. ๖๓ การศึกษาปริมาณธาตุอาหารบ ารุงดิน และปริมาณโลหะหนัก
 ในของเสียจากฟาร์มสุกรก่อนและหลังการผ่านระบบบ าบัด
น้ าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพของโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
ประจ าปี ๒๕๕๘

ณัฎฐามณี พรมใบเงิน ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

3 การศึกษาการเชือดสัตว์ปีกฮาลาลของประเทศไทยตาม
ข้อก าหนดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

มาลิก อับดุลบุตร ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

4 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสุกรจาก
โครงการเนื้ออนามัย (Q Mark) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

อัญญารัตน์ ราชประโคน ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

5 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ปีกจาก
โครงการเนื้ออนามัย (Q Mark) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

อัญญารัตน์ ราชประโคน ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

6 คู่มือการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าแพะและแกะ
ส าหรับผู้ตรวจประเมิน

ปริญญา เชียรวิชัย ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

7 ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
จากกิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลา ในปี ๒๕๖๑

ธิติ อันตรเสน ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

8 คู่มือการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายสัตว์ตามมาตรฐานฮา
ลาล ส าหรับผู้ตรวจประเมิน

ดวงใจชนก ทับทัน ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

9 กษ ๐๖๑๖(๒)/๐๐๒๒ ลว ๓ ม.ค. ๖๓ ๐๓ ลว ๖ ม.ค. ๖๓ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขแมวใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒

เชษฐากฤช ดาราพงศ์ ปศุสัตว์เขต ๒

10 ระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของจังหวัดชลบุรี ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

เชษฐากฤช ดาราพงศ์
บรรจง อาจค า

ปศุสัตว์เขต ๒

11 กษ ๐๖๐๕/ว๐๐๕๔ ลว ๓ ม.ค. ๖๓ ๐๔ ลว ๖ ม.ค. ๖๓ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตกับความ
สมบูรณ์พันธ์ุในโคนมสาวทดแทน

เมืองนนท์ เสาวคตภูมิ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์
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12 กษ ๐๖๐๙/๙ ลว ๗ ม.ค. ๖๓ ๐๕ ลว ๗ ม.ค. ๖๓ แนวโน้มของความไวต่อยาต้านจุลชีพและรูปแบบการด้ือยา
ของเชื้อแบคทีเรียที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบในโค
นมในภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒

สายุทธิ บุญสังข์
กฤษขจร พัฒนะพิชัย

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

13 กษ ๐๖๑๖(๑)/๔๐ ลว ๗ ม.ค. ๖๓ ๐๗ ลว ๑๔ ม.ค. ๖๓ การศึกษาความคุ้มทุนโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและ
ผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit:DHHU) จังหวัด
ลพบุรี

บุษบา ถานอาดนา ปศุสัตว์เขต ๑

14 แนวปฏิบัติในการวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตว์ปีกของประเทศไทย
 (Guideline of Poultry Parasitic Diagnosis in Thailand)

สถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์
พชรมน ทองเฟื่อง

ปศุสัตว์เขต ๑

15 กษ ๐๖๑๒/๙๑ ลว ๑๔ ม.ค. ๖๓ ๐๘ ลว ๑๔ ม.ค. ๖๓ การศึกษาสูตรต ารับที่เหมาะสมในการท าแห้งวัคซีนบรูเซลโล
ซีส สเตรน ๑๙

จิณณพัต ปัญจพันธ์พงศ์
สุพายา ตรีกมล

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

16 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์สุกรสเตรนไชนีส ชนิดเซลล์เพาะเล้ียง
 ในระดับต้นแบบ

นลินี หงษ์ชุมพล
ละมูล โม้ลี

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

17 การวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้น
และปริมาณไวรัสของวัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลม
อักเสบติดต่อในไก่

สุพายา ตรีกมล
พรชัย ศรีดามา

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

18 กษ ๐๖๑๓/๔๙ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๓ ๐๙ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๓ ผลของ PMSG ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดใน
การเหนี่ยวน าการเป็นสัดและผสมเทียมแบบก าหนดเวลาต่อ
อัตราการต้ังท้องในกระบือปลัก

กอบสุข ทองสอดแสง
ธนพล แอมปรัชฌาย์
ฉัตรชัย สืบค า
สุกัญญา ลีทองดี

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

19 ผลของการเปล่ียนเซมินอลพลาสมา ต่อคุณภาพน้ าเชื้อโคแช่
แข็ง

อภิรักษ์ อุทธา
นิติรัฐ ถียัง
อธิศักด์ิ ศิริบุรี
ศักด์ิศิริ ศิริเสถียร
สุจิรา ธรรมวัง

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์
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20 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ าฟอลลิเคิล
ต่อการพัฒนาการของเอ็มบริโอโค

นิติรัฐ ถียัง
สุจิรา ธรรมวัง
อภิรักษ์ อุทธา

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

21 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการต้ังท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโค
ในประเทศไทย

พิงค์ลานนา กุญชร
กอบสุข ทองสอดแสง

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

22 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระร่วมกับการเหนี่ยวน าการเป็นสัด
ด้วยโปรเจสเตอโรนเพื่อเพิ่ม อัตราการผสมติดในโคนม ในโค
นมพันธ์ุโฮลสไตล์เชี่ยน

วรวัฒน์ หาญทองกูล
วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์
จารุพรรณ จันทร์ดา

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

23 กษ ๐๖๐๓/๑๐๓ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๓ ๑๐ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๓ แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ของกองคลัง 
กรมปศุสัตว์

รติกร สิทธิสิน กองคลัง

24 แนวทางการย่ืนเบิกเงินทุนวิจัยของกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับอนุมัติ
โครงการจากส านักงานพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สวก.)

รติกร สิทธิสิน กองคลัง

25 คู่มือการจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานกรณีจ้างเฉพาะบุคคล
เพื่อท างานเฉพาะอย่าง ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์

ปรารถนา อุนทะอ่อน กองคลัง

26 แนวทางในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specifications) ของกรมปศุสัตว์

ปรารถนา อุนทะอ่อน กองคลัง

27 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนใบส าคัญ
การเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์

ราเชนทร์ ตระกูลสุข กองคลัง

28 คู่มือการตรวจใบส าคัญการจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน กรณี
จ้างเฉพาะบุคคลเพื่อท างานเฉพาะอย่างของหน่วยงานกรม
ปศุสัตว์

ราเชนทร์ ตระกูลสุข กองคลัง

29 กษ ๐๖๐๒/๒๑๑ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๓ ๑๑ ลว ๑๕ ม.ค. ๖๓ การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ปรารถนา พลายมาศ
สุวิมล สว่างวงษ์

กองการเจา้หน้าที่

30 คู่มือการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมปศุสัตว์

ปรารถนา พลายมาศ
ธัญนันท์ สินชัย

กองการเจา้หน้าที่
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31 โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของปศุสัตว์จังหวัด วาสินี พุกจินดา กองการเจา้หน้าที่

32 โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของปศุสัตว์อ าเภอ วาสินี พุกจินดา กองการเจา้หน้าที่

33 คู่มือการขอรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการกรมปศุสัตว์ บุญศรี ทองผ่องสวัสด์ิ กองการเจา้หน้าที่

34 คู่มือการขอรับบ าเหน็จตกทอด กรณีของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย ของกรมปศุสัตว์

บุญศรี ทองผ่องสวัสด์ิ กองการเจา้หน้าที่

35 กษ ๐๖๑๑/๑๕๒ ลว ๒๐ ม.ค. ๖๓ ๑๓ ลว ๒๐ ม.ค. ๖๓ การตรวจคัดกรองยาปฏิชีวนะในน้ านมโคและนมแพะ ด้วย
เทคนิค Radio receptor assay

เนาวรัตน์ ก าภูศิริ
อภิชญา สังข์ทอง

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

36 การศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) กับคุณภาพน้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

เนาวรัตน์ ก าภูศิริ
อภิชญา สังข์ทอง

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

37 กษ ๐๖๒๑/๑๗๘ ลว ๒๑ ม.ค. ๖๓ ๑๕ ลว ๒๒ ม.ค. ๖๓ คู่มือการน าเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ส าหรับเจ้าหน้าที่ อนุรักษ์ ม่วงทิม กองสารวัตรและกกักนั

38 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการเคล่ือนย้ายสุกรของ
จังหวัดน่าน

สุปรียา พรมศิลา กองสารวัตรและกกักนั

39 กษ ๐๖๑๖/๔๓๐๓.๑ ลว ๕ พ.ย. ๖๒ ๑๖ ลว ๒๑ ม.ค. ๖๓ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย ระหว่างช่วงเวลาต้ังแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

อัคนีรุทร์ แก้วใส ปศุสัตว์เขต ๔

40 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social network 
analysis) ของการเคล่ือนย้ายสัตว์ปีกเข้าและออกพื้นที่
จังหวัดหนองคาย

อัคนีรุทร์ แก้วใส ปศุสัตว์เขต ๔

41 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๓๐ ลว ๒๒ ม.ค. ๖๓ ๑๗ ลว ๒๒ ม.ค. ๖๓ คู่มือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านระบาดวิทยา (โดยมีโรคพิษ
สุนัขบ้าเป็นตัวอย่าง)

วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์

42 กษ ๐๖๐๕/ว๒๖๙ ลว ๒๓ ม.ค. ๖๓ ๒๐ ลว ๒๓ ม.ค. ๖๓ การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะพันธ์ุบอร์เพศ
เมียหลังหย่านม ถึงอายุ ๙ เดือนที่ได้รับโปรตีนปริมาณที่
แตกต่างกัน

บัญชา สืบสีมา ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

43 กษ ๐๖๑๑/๒๐๐ ลว ๒๓ ม.ค ๖๓ ๒๒ ลว ๒๔ ม.ค. ๖๓ การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธียืนยันเชื้อ 
Escherichia coli ด้วยเทคนิค Matrix-assisted laser 
desorption/ionization time-of-flight mass 
spectrometry

วัชระ จันทร์วัชรกาล
สุภาพร วงศ์ศรีไชย
สรเฉลิม ศักด์ิศรี

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
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44 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๑๖๙ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๓ ๒๖ ลว ๒๘ ม.ค. ๖๓ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พรพิรุณ ชินสอน ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์

45 กษ ๐๖๐๕/๗๐ ลว ๓๑ ม.ค. ๖๓ ๓๑ ลว ๓ ก.พ. ๖๓ ประสิทธิภาพของโปรแกรมเหนี่ยวน าการเป็นสัด ร่วมกับการ
ผสมเทียมแบบก าหนดเวลาต่ออัตราการผสมติดและต้ังท้อง
ในกระบือปลักไทยของเกษตรกรเครือข่ายผู้เล้ียงกระบือของ
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์นครพนม

สมัย ศรีหาญ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

46 กษ ๐๖๑๖(๑)/๒๐๕ ลว ๓๐ ม.ค. ๖๓ ๓๒ ลว ๓ ก.พ. ๖๓ การวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยใช้
การวิเคราะห์ การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธีราภรณ์ พรหมภักดี
สุนิสา กินาวงศ์

ปศุสัตว์เขต ๑

47 คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

สินีนาฏ สุขสุเสียง
เสาวนัย์ พวงไพบูลย์

ปศุสัตว์เขต ๑

48 กษ ๐๖๑๐.๐๔/๒๕๕ ลว ๑๒ ก.พ. ๖๓ ๓๔ ลว ๑๒ ก.พ. ๖๓ การศึกษาความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขเชิงคุณภาพด้วยวิธี Fluorescsnt Antibody 
Virus Neutralization (FAVN) และวิธี Enzyme-Linkage 
Immunosorbent Assay (ELISA)

พรพิรุณ ชินสอน ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์

49 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขภายหลังการได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

พรพิรุณ ชินสอน ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์

50 กษ ๐๖๐๗/๓๓๐ ลว ๒๔ ก.พ. ๖๓ ๓๕ ลว ๒๔ ก.พ. ๖๓ คู่มือการจัดการอาหารสุกรและสัตว์ปีกตามมาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์

ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

51 กษ ๐๖๑๖(๑)/๔๖๒ ลว ๒๔ ก.พ. ๖๓ ๓๖ ลว ๒๖ ก.พ. ๖๓ คู่มือการขออนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือ
ผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ส าหรับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ

กรองกาญจน์ สีขาวข า
สุนทรี วีรกิจพานิช

ปศุสัตว์เขต ๑

52 รายงานการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต ๑ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

จันทรา พุ่มแจ่ม
สินีนาฏ สุขสุเสียง

ปศุสัตว์เขต ๑

53 กษ ๐๖๐๕/๑๘๙ ลว ๙ มี.ค. ๖๓ ๓๙ ลว ๙ มี.ค. ๖๓ การขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เล้ียงขุนระยะปานกลางโดยใช้
อาหารผสมครบส่วน

วัชระ ศิริกุล
กลุภัทร์ โพธิกนิษฐ

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์
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54 กษ ๐๖๐๕/ว๐๘๐๖ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๓ ๔๐ ลว ๑๑ มี.ค. ๖๓ การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของเป็ดบางประกงในระบบ
การเล้ียง ในโรงเรือนของเกษตรกรอย่างครบวงจร

ดรุณี โสภา ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

55 กษ ๐๖๑๖/๗๕๐ ลว ๑๐ มี.ค. ๖๓ ๔๒ ลว ๑๗ มี.ค. ๖๓ การประยุกต์ใช้วิธีเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการ
เคล่ือนย้ายโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหว่างปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๑

ณัฐวิทย์ อิ่มมาก
ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์

ปศุสัตว์เขต ๕

56 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาแบคทีเรียทนร้อนของฟาร์มโคนมของ
สมาชิกสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พรรณิภา ใจนะเปียง
คมป่าน บัวไพจิตร

ปศุสัตว์เขต ๕

57 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของผู้เล้ียงสุกรรายย่อย ที่มี
ต่อระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม ใน
พื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ภัทรพงศ์ จักรทอง
ทันยา ธนวิโรจน์กุล

ปศุสัตว์เขต ๕

58 กษ ๐๖๑๖/๕๐๖ ลว ๑๐ มี.ค. ๖๓ ๔๓ ลว ๑๗ มี.ค. ๖๓ การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการระบาดของโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรผ่านการเคล่ือนย้ายสุกรของประเทศ
ไทย

รตา รังสิติยากร ปศุสัตว์เจต ๖

59 กษ ๐๖๐๕/ว๐๙๔๒ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๓ ๔๔ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๓ สมรรถภาพการผลิตของไก่แม่ฮ่องสอนในฟาร์มเกษตรกรเชิง
พาณิชย์

ชัยตรี บุญดี ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

60 กษ ๐๖๑๔/๖๐๖ ลว ๑๙ มี.ค. ๖๓ ๔๕ ลว ๒๐ มี.ค. ๖๓ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ านมแพะ ใน
พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่าง

ยุภา ชูด า กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

61 การจัดท าบัญชีต้นทุนส าหรับประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์ ยุภา ชูด า กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

62 กษ ๐๖๐๕/ว๒๓๖ ลว ๒๓ มี.ค. ๖๓ ๔๗ ลว ๒๔ มี.ค. ๖๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการกล่ันกรองหนังสือราชการเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร

สุดารัตน์ เชาวลิต ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

63 กษ ๐๖๒๕/๒๔๓ ลว ๒๕ มี.ค. ๖๓ ๔๙ ลว ๒๕ มี.ค. ๖๓ การวิจัยทางระบาดวิทยาเชิงทดลองการใช้สมุนไพรพลูคาวใน
สุนัขที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไข้หัดสุนัข

เพิ่มศิลป์ บุญน้อม
สินีพรรณ ภูวนันท์

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ

64 การศึกษาระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 
(PETC02)และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Sp02)ใน
สุนัขที่วางยาสลบ

เพิ่มศิลป์ บุญน้อม
พงษ์เทพ เอกอุดมชัย
สินีพรรณ ภูวนันท์

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ
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65 กษ ๐๖๐๕/ว๑๐๕๙ ลว ๒๗ มี.ค.๖๓ ๕๒ ลว ๒๗ มี.ค. ๖๓ สมรรถนะด้านการเจริญเติบโตของกระบือปลักภายใต้การ
เล้ียงในทุ่งหญ้าจังหวัดนครพนม

สมัย ศรีหาญ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

66 กษ ๐๖๐๕/ว๑๑๘๖ ลว ๗ มี.ค. ๖๓ ๕๕ ลว ๗ เม.ย. ๖๓ โครงการศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่เบตงและไก่อู่ติง ใน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ

ถาวร ถมมาลี ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

67 กษ ๐๖๑๖/๖๑๓ ลว ๒๓ มี.ค. ๖๓ ๕๖ ลว ๑ เม.ย. ๖๓ ปริมาณโซมาติกเซลล์และจ านวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ านม
ดิบโคที่พบในจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘-ตุลาคม ๒๕๖๑

พุทธชาด คาดสนิท ปศุสัตว์เขต ๖

68 การส ารวจความรู้ และทัศนคติของผู้ประกอบการและ
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรต่อโครงการฟาร์มลด
 ฟาร์มปลอดภัยการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์ม
สุกรจังหวัดพิจิตร

ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ ปศุสัตว์เขต ๖

69 ปัจจัยเส่ียงและการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จาก
โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สุราษฎร์ สัทธิง ปศุสัตว์เขต ๖

70 กษ ๐๖๑๖/๑๑๒๐ ลว ๓ เม.ย. ๖๓ ๕๗ ลว ๘ เม.ย. ๖๓ ความชุกและการกระจายตัวของปรสิตในผ้ึงเล้ียงใน
ภาคเหนือตอนบน

ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
ศนิกานต์ ทองสวัสด์ิ
นัฐวุฒิ อินเชื้อ

ปศุสัตว์เขต ๕

71 กษ ๐๖๐๗/๗๐๐ ลว ๙ เม.ย. ๖๓ ๕๘ ลว ๑๐ เม.ย. ๖๓ ๒๔ เร่ือง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

72 กษ ๐๖๒๑/๑๐๖๑ ลว ๑๔ เม.ย. ๖๓ ๖๓ ลว ๑๕ เม.ย. ๖๓ ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella app.) จากเนื้อ
โคแช่แข็งน าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ผ่านด่านกักกันสัตว์
ลาดกระบัง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

อาเด่น ราชชารี
เมธาวี ทองเสง่ียม

กองสารวัตรและกกักนั

73 กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๓๔ ลว ๘ เม.ย. ๖๓ ๖๔ ลว ๑๕ เม.ย. ๖๓ การศึกษาสภาพการเล้ียง วิถีการตลาดและความต้องการ
ส่งเสริมการล้ียงแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

สันติ ชิตชลธาร
สุวิทย์ เจ้ยชุม

ปศุสัตว์เขต ๘

74 กษ ๐๖๑๖/๘๓๖ ลว ๑๓ เม.ย. ๖๓ ๖๕ ลว ๑๖ เม.ย. ๖๓ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือโคเนื้อของ
เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

บรรทัด มะลิวัลย์ ปศุสัตว์เขต ๖
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75 การศึกษาเจตคติการอนุรักษ์ไก่ชนนเรศวรของประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

บรรทัด มะลิวัลย์ ปศุสัตว์เขต ๖

76 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ
แปลงใหญ่กระบือในพื้นที่รับผิดชอบส านักงานปศุสัตว์เขต ๖

อานันท์ เทพทอง ปศุสัตว์เขต ๖

77 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการผลิตโคเนื้อแบบแปลงใหญ่
 : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูป
ที่ดินปางศิลาทอง ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด
ก าแพงเพชร

อานันท์ เทพทอง ปศุสัตว์เขต ๖

78 กษ ๐๖๐๗/๗๒๔ ลว ๑๔ เม.ย. ๖๓ ๖๖ ลว ๑๖ เม.ย. ๖๓ ๑๔ เร่ือง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

79 กษ ๐๖๐๕/ว๑๓๐๘ ลว ๑๕ เม.ย. ๖๓ ๖๘ ลว ๑๖ เม.ย. ๖๓ อิทธิพลของขมิ้นขาว (Curcuma mangga var Zijp) ต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตน้ านมและการลดภาวะเต้านมอักเสบใน
โครีดนม

เฉลิมพล ปฏิพันธ์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

80 กษ ๐๖๒๓/๕๓๕ ลว ๑๖ เม.ย. ๖๓ ๖๙ ลว ๑๖ เม.ย. ๖๓ การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ รักไทย งามภักด์ิ
และคณะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

81 การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมใน
อาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสียเนื่องจากติด
เชื้อ อี. โคไล (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล

รักไทย งามภักด์ิ
และคณะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

82 คู่มือ การน าเข้าอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการ
ปศุสัตว์ทั้งระบบ

รักไทย งามภักด์ิ
และคณะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

83 กษ ๐๖๑๖(๑)/๙๘๓ ลว ๒๐ เม.ย. ๖๓ ๘๑ ลว ๒๓ เม.ย. ๖๓ ลักษณะทางระบาดวิทยาและปัจจัยเส่ียงของการพบเชื้อ 
Salmonella spp. ในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับไก่เนื้อและไก่พันธ์ุ จังหวัดลพบุรี ปี 
๒๕๖๓

บุษบา ถานอาดนา
ชัชรี นิยโมสถ

ปศุสัตว์เขต ๑

84 ความชุกของการพบผลบวกทางซีร่ัวต่อเชื้อบรูเซลลาในฟาร์ม
แพะเนื้อ จังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ณัฏฐนันท์ ท้วมสุวรรณ
บุญธิดา อยู่ประจ า

ปศุสัตว์เขต ๑
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85 การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มของ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนมจังหวัดชัยนาท

บุญธิดา อยู่ประจ า
ณัฏฐนันท์ ท้วมสุวรรณ

ปศุสัตว์เขต ๑

86 กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๐๙ ลว ๑๗ เม.ย. ๖๓ ๗๕ ลว ๒๓ เม.ย. ๖๓ การประเมินสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดเพื่อส่งเสริม
ให้ไก้รับการรับรองสถานที่ จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ศรายุทธ ดอนต้อ
ชัยวัฒน์ แสนศรี

ปศุสัตว์เขต ๔

87 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์
ในพื้นที่จังหวัดนครพนมระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒

ประหยัด ศรีโคตร
เกศวดี โคตรภูเวียง

ปศุสัตว์เขต ๔

88 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ปาจรีย์ ห่มขาว
มานะศักด์ิ สุดจริง

ปศุสัตว์เขต ๔

89 การเปรียบเทียบการฆ่าสัตว์แบบราวแขวนกันแบบทั่วไปที่
ส่งผลต่อชนิดและปริมาณของเชื้อปนเปื้อนในเนื้อไก่และสุกร
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชัยวัฒน์ แสนศรี
ศรายุทธ ดอนต้อ

ปศุสัตว์เขต ๔

90 กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๕๓ ลว ๑๓ เม.ย. ๖๓ ๗๖ ลว ๒๑ เม.ย. ๖๓ ผลของอายุพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพน้ าเชื้อและคุณภาพ
น้ าเชื้อแช่แข็งโคพื้นเมืองภาคใต้(โคชน)

จิตศักด์ิ เมืองเขียว
ณัฐธิญา แสงเรือง
ชาญณรงค์ ตันติช านาญกุล

ปศุสัตว์เขต ๘

91 กษ ๐๖๐๙/๔๔๐ ลว ๒๒ เม.ย. ๖๓ ๗๗ ลว ๒๓ เม.ย. ๖๓ การศึกษาอุบัติการณ์ของโรคมาเร็กซ์ในไก่พื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขวัญศนีย์ สุขเนาว
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

92 กษ ๐๖๒๑/๑๑๔๕ ลว ๒๒ เม.ย. ๖๓ ๘๐ ลว ๒๓ เม.ย. ๖๓ คู่มือการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้
บรรทุกสินค้าปศุสัตว์มีชีวิต

เมธาวี ทองเสง่ียม กองสารวัตรและกกักนั

93 กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๐๓ ลว ๒๒ เม.ย. ๖๓ ๘๔ ลว ๒๘ เม.ย. ๖๓ การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงโคเนื้อของ
เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘

ฉัตรฐพงศ์ คงทุน
วนิดา หมั่นถนอม

ปศุสัตว์เขต ๘

94 กษ ๐๖๑๖/๙๖๘ ลว ๓ เม.ย. ๖๓ ๘๒ ลว ๒๔ เม.ย. ๖๓ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของ ประชาชนในพื้นที่เกิดโรค อ าเภอด่านซ้าย
 จังหวัดเลย

จิรศักด์ิ พรมนิล
พัทธยศ พลสงคราม
พริมาภรณ์ พละไกร

ปศุสัตว์เขต ๔
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95 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่ต าบลพุ่มแก อ าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑
 กรกฎาคม ๒๕๖๒

พรรณธิดา ดอนต้อ
วิภูวัจน์ ศรีชัยวงษ์
ธรรมกุล ธรรมเนียม

ปศุสัตว์เขต ๔

96 ศึกษาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต าบลพุ่มแก 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ใน ปี ๒๕๖๑

พรรณธิดา ดอนต้อ
วิภูวัจน์ ศรีชัยวงษ์
อดุลย์เดช บุ่งหวาย

ปศุสัตว์เขต ๔

97 ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) ของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรในพื้นที่
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ศรายุทธ ดอนต้อ
พรรณธิดา ดอนต้อ

ปศุสัตว์เขต ๔

98 ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อดุลย์เดช บุ่งหวาย
สุภาวดี เลียงชัยศิริ

ปศุสัตว์เขต ๔

99 ผลของ GnRH ร่วมกับโปรเจสเตอรโรนชนิดสอดช่องคลอง
ต่ออัตราการต้ังท้องในโคนมที่มีปัญหาไม่เป็นสัดหลังคลอดใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นิติพัฒน์ ขุมหิรัญ
ราตรี ยืนยัง

ปศุสัตว์เขต ๔

100 การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าซ้ าซ้อนใน
สุนัขพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑

ราตรี ยืนยัง
นิติพัฒน์ ขุมหิรัญ

ปศุสัตว์เขต ๔

101 ลักษณะทางระบาดวิทยาและปัจจัยเส่ียงของโรคพยาธิเม็ด
เลือดในโคนมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันวิสาข์ วะชุม
นิติพัฒน์ ขุมหิรัญ
ณัฐริกา ศรีนัครินทร์

ปศุสัตว์เขต ๔

102 ระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑

วันวิสาข์ วะชุม
ดาราวรรณ อัดโดดดอน
ชุติมา จันทรโคตร
สุภวุฒิ โสดาภักด์ิ

ปศุสัตว์เขต ๔
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103 Risk factors and spatiotemporal patterns of canine 
rabies in northeastern of Thailand ปัจจัยเส่ียงและ
รูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วันวิสาข์ วะชุม ปศุสัตว์เขต ๔

104 ปัจจัยเส่ียงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค
เนื้อ และกระบือ ต าบลแกด า อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม ธันวาคม ๒๕๖๐- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มานะศักด์ิ สุดจริง
ปาจรีย์ ห่มขวา

ปศุสัตว์เขต ๔

105 กษ ๐๖๑๖/๑๓๗๐ ลว ๒๘ เม.ย. ๖๓ ๐๕ ลว ๓๐ เม.ย. ๖๓ ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูก
พืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗

อดิศักด์ิ ใจหลัก
ศิริวัฒน์ อินทร์บุญ

ปศุสัตว์เขต ๗

106 ศึกษาการผลิตแพะเนื้อในจังหวัดนครปฐม สุพัฒน์ เอี่ยมสอาด
ภูษณิศา กาญจนโกมล

ปศุสัตว์เขต ๗

107 สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อจังหวัดนครปฐม ภูษณิศา กาญจนโกมล
สุพัฒน์ เอี่ยมสอาด

ปศุสัตว์เขต ๗

108 กษ ๐๖๐๕/ว๑๕๒๘ ลว ๕ พ.ค. ๖๓ ๐๗ ลว ๕ พ.ค. ๖๓ สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะพันธ์ุบอร์ ที่น าเข้าจาก
ประเทศออกสเตรเลีย

กิตติ อรรคฮาต ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

109 กษ ๐๖๑๔/๙๓๖ ลว ๘ พ.ค. ๖๓ ๑๑ ลว ๑๒ พ.ค. ๖๓ การรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศไทย กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

110 การผลิต การตลาด และการส่งออกไก่พื้นเมืองตามแนว
ชายแดน

กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

111 คู่มือการเล้ียงไก่ไข่แบบอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

112 กษ ๐๖๒๔/๓๕๐ ลว ๑๒ พ.ค. ๖๓ ๑๒ ลว ๑๓ พ.ค. ๖๓ การศึกษาต้นทุนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค
 จังหวัดมหาสารคาม

อาทิตย์ หาญสุริย์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

113 กษ ๐๖๐๙/๕๓๗ ลว ๑๔ พ.ค. ๖๓ ๑๗ ลว ๑๕ พ.ค. ๖๓ การตรวจหาและจ าแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดย
วิธี one-step multiplex RT-PCR

ร่มพฤกษ์ อุดล
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

114 กษ ๐๖๑๔/๙๖๙ ลว ๑๔ พ.ค. ๖๓ ๑๘ ลว ๑๕ พ.ค. ๖๓ คู่มือการบริหารสินค้าน าเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และ
นมพร้อมด่ืม

จารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์



ล ำดับที่ หนังสืออ้ำงอิง เลขที่รับ กวป. ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน หมำยเหตุ

ช่ือผลงำนแบบเสนอโครงกำรวชิำกำร (Concept paper) ประจ ำปีงบประมำณ 2563

115 กษ ๐๖๐๙/๕๕๐ ลว ๑๙ พ.ค. ๖๓ ๑๙ ลว ๑๙ พ.ค. ๖๓ เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาปริมาณความชื่นในวัคซีนอหิวาต์
สุกรชนิดดูดแห้ง ด้วยวิธี Karl Fischer titration กับ วิธีอบ
ด้วยความร้อนโดยใช้เคร่ืองอันโนมัติ

อนงนาฎ พุ่มสุคันธรส
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

116 กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๘๙๕ ลว ๑๕ พ.ค. ๖๓ ๒๒ ลว ๒๑ พ.ค. ๖๓ สภาพการเล้ียงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการเล้ียงโค
เนื้อของเกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ 
ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔

สด ศรีวรมย์
สิริวัฒน์ กล่อมปัญญา

ปศุสัตว์เขต ๔

117 กษ ๐๖๑๖(๓)/๒๑๙๐ ลว ๒๑ พ.ค. ๖๓ ๒๓ ลว ๒๑ พ.ค. ๖๓ ความชุกและปัจจัยเส่ียงของการติดเชื้อปรสิตในเลือดในโคนม
ของสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓

ปศุสัตว์เขต ๓

118 อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า และอุบัติการณ์โรคพิษสุนัข
บ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ปศุสัตว์เขต ๓

119 กษ ๐๖๑๖(๑)๑๓๙๒ ลว ๕ มิ.ย. ๖๓ ๒๗ ลว ๘ มิ.ย. ๖๓ การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโคนมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ชัชรี นิยโมสถ
สถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์

ปศุสัตว์เขต ๑

120 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินโครงการระบบส่งเสริม
การเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ กรณีศึกษา : กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์ อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท

เพ็ญแข สายเชื้อ
จีรพรรณ ทองแท่น

ปศุสัตว์เขต ๑

121 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต ๑

เพ็ญแข สายเชื้อ
หทัยรัตน์ ฉันโทวุฒิ

ปศุสัตว์เขต ๑



ล ำดับที่ หนังสืออ้ำงอิง เลขที่รับ กวป. ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน หมำยเหตุ

ช่ือผลงำนแบบเสนอโครงกำรวชิำกำร (Concept paper) ประจ ำปีงบประมำณ 2563

122 กษ ๐๖๑๖(๒)/๑๗๖๒ ลว ๑ มิ.ย. ๖๓ ๒๙ ลว ๘ มิ.ย. ๖๓ การส ารวจการจัดสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตว
แพทย์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 
(The survey of animal welfare management and 
veterinary services in registered animal shelters 
under the Cruelty Prevention and Welfare of 
Animal Act 2014)

บุณฑริกา ศรีเสาวลักษณ์
ชัญญภรณ์ พงศ์ชันศรีกุล

ปศุสัตว์เขต ๒ ย้ายหน่วยงานแล้ว

123 กษ ๐๖๐๒/๒๕๓๕ ลว ๔ มิ.ย. ๖๓ ๒๘ ลว ๘ มิ.ย. ๖๓ การจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อทดแทนการเกษียณอายุของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-
๒๕๖๓

ศศิธร จารุพงศกร กองการเจา้หน้าที่

124 การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการ
 การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์

ลินดาวรรณ ทะสะระ กองการเจา้หน้าที่

125 กษ ๐๖๐๑/๑๒๐๕ ลว ๘ มิ.ย. ๖๓ ๓๑ ลว ๙ มิ.ย. ๖๓ การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานช่วยอ านวยการนักบริหาร
กรมปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์วิกฤต การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19

นงรัตน์ วีระกิจพานิช
สุธิดา สินสุริยะ

ส านักงานเลขานุการกรม

126 การเพิ่มประสิทธิภาพการกล่ันกรองงานเสนอผู้บริหาร กลุ่ม
ช่วยอ านวยการนักบริหารส านักงานเลขานุการกรม

นงรัตน์ วีระกิจพานิช
สุธิดา สินสุริยะ

ส านักงานเลขานุการกรม

127 กษ ๐๖๒๕/๕๒๖ ลว ๘ มิ.ย. ๖๓ ๓๒ ลว ๙ มิ.ย. ๖๓ การส ารวจการจัดสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตว
แพทย์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

บุณฑริกา ศรีเสาวลักษณ์
ชัญญภรณ์ พงศ์ชันศรีกุล

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ

128 การศึกษาผลการหายของแผลผ่าตัดท าหมันในแมวเพศเมีย
ด้วยวิธีการเย็บชั้นใต้ผิวหนังโดยไม่เย็บชั้นผัวหนัง

บุณฑริกา ศรีเสาวลักษณ์
ชัญญภรณ์ พงศ์ชันศรีกุล

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ

129 กษ ๐๖๑๖/๑๐๗๕ ลว ๕ พ.ค. ๖๓ ๓๓ ลว ๙ มิ.ย. ๖๓ ความรู้และทัศคติของเกษตรกรแปลงใหญ่ควายเนื้อต่อการ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในพืนที่
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๖

ปารมี เอี่ยมเชย ปศุสัตว์เขต ๖

130 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรผู้เล้ียง
สุกรในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๖

ปารมี เอี่ยมเชย ปศุสัตว์เขต ๖
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ช่ือผลงำนแบบเสนอโครงกำรวชิำกำร (Concept paper) ประจ ำปีงบประมำณ 2563

131 กษ ๐๖๑๖(๓)/๒๖๐๒ ลว ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ๓๙ ลว ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ศึกษาความชุกทางซีร่ัมวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อโรคแท้ง
ติดต่อในแพะเนื้อ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒

วิชัย กองโฮม ปศุสัตว์เขต ๓

132 ความชุกและปัจจัยเส่ียงของการติดเชื้อปรสิตในกระแสเลือด
ในโคนมอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๒

วิชัย กองโฮม ปศุสัตว์เขต ๓

133 การศึกษาความชุกและปัจจัยเส่ียงต่อการพบผลบวกทางซีร่ัม
ของโรคแท้งติดต่อในฝูงแพะจังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

วิชัย กองโฮม ปศุสัตว์เขต ๓

134 การศึกษาปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค
นมของอ าเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๕๙

สุรสิทธ์ิ วิชัยแสง
วิชัย กองโฮม

ปศุสัตว์เขต ๓

135 การศึกษาปัจจัยเส่ียงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

พิพัฒน์ ดิเรกโภค
สุมิตตา จันทน์วิทยานนท์

ปศุสัตว์เขต ๓

136 กษ ๐๖๑๖/๑๘๐๙ ลว ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ๔๐ ลว ๑๘ มิ.ย. ๖๓ การประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

บรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์เขต ๗

137 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

บรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์เขต ๗

138 กษ ๐๖๐๙/๖๘๑ ลว ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ๔๑ ลว ๒๒ มิ.ย. ๖๓ การตรวจประเมินการปฏิบัติงานในขอบข่ายการตรวจ
วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ที่
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

ชญานี เจนพานิชย์
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

139 กษ ๐๖๐๓/๑๔๖๐ ลว ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ๔๓ ลว ๒๓ มิ.ย. ๖๓ คู่มือการจัดท าประมาณการรายได้แผ่นดินของกรมปศุสัตว์ ริญญาภัท มะลาหอม กองคลัง

140 กษ ๐๖๐๕/ว๒๒๖๖ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ๔๔ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ผลของกากน้ าตาลและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพต่อลักษณะ
คุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ารูซ่ีหมัก

เฉลิมพล ปฏิพันธ์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

141 กษ ๐๖๑๖(๓)/๒๖๙๖ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ๔๖ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ศึกษาความชุกทางซีร่ัมวิทยาและปัจจัยที่มีผลต่อโรคแท้ง
ติดต่อในแพะเนื้อ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒

กัณธสิทธ์ิ การสรรพ์ ปศุสัตว์เขต ๓

142 ปัจจัยเส่ียงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

กัณธสิทธ์ิ การสรรพ์ ปศุสัตว์เขต ๓
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143 ศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิ Haemonchus 
contortus และความไวต่อยา Benzimidazole ที่พบในแพะ
เนื้อเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กัณธสิทธ์ิ การสรรพ์ ปศุสัตว์เขต ๓

144 กษ ๐๖๑๖/๒๐๙๔ ลว ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ๔๗ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรผู้เล้ียงไก่ไข่ ภายใต้
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

สุเทพ สุขผล ปศุสัตว์เขต ๔

145 การศึกษาโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม 
เพื่อส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

สุเทพ สุขผล ปศุสัตว์เขต ๔

146 กษ ๐๖๒๑/๑๖๖๐ ลว ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ๔๙ ลว ๒๕ มิ.ย. ๖๓ แนวทางการปฏิบัติงานท าลายสัตว์ปีกที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ 
กรณีน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยศสรัล ชาลาอาดิศัย
ขวัญระมิงค์ กุญชร

กองสารวัตรและกกักนั

147 กษ ๐๖๒๑/๑๖๖๑ ลว ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ๕๐ ลว ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ความรู้ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเด็นการน าเข้าสุกรมีชีวิตและ
ซากสุกรของเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์

ขวัญระมิงค์ กุญชร
ยศสรัล ชาลาอาดิศัย

กองสารวัตรและกกักนั

148 กษ ๐๖๒๑/๑๖๖๒ ลว ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ๕๑ ลว ๕๑ มิ.ย. ๖๓ คู่มือการฝึกสุนัขดมกล่ินเพื่อตรวจค้นหาซากสัตว์ ณัฐกานต์ คุรุพันธ์ กองสารวัตรและกกักนั

149 กษ ๐๖๑๖(๑)/๑๔๙๗ ลว ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ๕๒ ลว ๒๕ มิ.ย. ๖๓ การเปรียบเทียบคุณภาพน้ านมดิบในถังนมรวมของศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่เข้าร่วมและไม่เข้า
ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๓

ณัฐ สวาสด์ิรัตน์
ทะเนตร แสนพงษ์
จุไรรัตน์ สิงหนาท

ปศุสัตว์เขต ๑

150 การศึกษาย้อนหลังของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของ
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ลัทธพรรณ เฮงตระกูล
กังวาน ถิรธ ารง

ปศุสัตว์เขต ๑

151 การศึกษาการเคล่ือนย้ายโคกระบือของจังหวัดปทุมธานี
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยใช้กากวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคม

ลัทธพรรณ เฮงตระกูล
ปุริษ ออคูณสวัสด์ิ

ปศุสัตว์เขต ๑

152 กษ ๐๖๐๑/๑๑ ลว ๒ ก.ค. ๖๓ ๕๔ ลว ๒ ก.ค. ๖๓ แนวโน้มการพัฒนาสุกรพันธ์ุแลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ นายวิศาล ศรีสุริยะ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
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153 กษ ๐๖๐๕/ว๒๓๖๗ ลว ๒ ก.ค. ๖๓ ๕๖ ลว ๓ ก.ค. ๖๓ ผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมทาจิมะพื้นเมือง

อนุสรณ์ ธิโวงค์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

154 กษ ๐๖๑๖/๒๑๓๖ ลว ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ๕๘ ลว ๙ ก.ค. ๖๓ ความรู้และทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้า
เปื่อยของเกษตรผู้ เล้ียงโคนม อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

มนัสกิจ พลตรี
ฝน สุคันธรัต

ปศุสัตว์เขต ๕

155 ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ระดับพื้นที่ จังหวัดล าพูน

มนัสกิจ พลตรี
ฝน สุคันธรัต

ปศุสัตว์เขต ๕

156 กษ ๐๖๑๖(๔)/๒๗๑๔ ลว ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ๕๙ ลว ๙ ก.ค. ๖๓ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการป้องกันและควบคุม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น

เพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา
ธีรพงศ์ ใจซ่ือ

ปศุสัตว์เขต ๔

157 แรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการน าสุนัขไปรับบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่อ าเภอ
เมือง

เพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา
นพดล วรธงชัย

ปศุสัตว์เขต ๔

158 กษ ๐๖๑๖/๒๒๒๙ ลว ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ๖๐ ลว ๘ ก.ค.๖๓ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในการพัฒนา
คุณภาพน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ 
จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่

ศิริวรรณ สันคม ปศุสัตว์เขต ๕

159 การศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมสหกรณ์โคนมแม่วาง 
จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่

ศิริวรรณ สันคม ปศุสัตว์เขต ๕

160 กษ ๐๖๑๖/๒๔๖๑ ลว ๒๒ ก.ค. ๖๓ ๗๐ ลว ๓ ส.ค. ๖๓ การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และ
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่าง
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
ณัฐวิทย์ อิ่มมาก

ปศุสัตว์เขต ๕

161 กษ ๐๖๐๙/๘๒๒ ลว ๒๙ ก.ค. ๖๓ ๗๑ ลว ๓ ส.ค. ๖๓ การตรวจหาเชื้อ Salmonelle spp. และจ าแนกซีโรวาร์ 
Enteritidis และ Typhimurium จากตัวอย่างมูลไก่ โดยใช้
เทคนิค multiplex PCR: ประเมินวิธีการสกัด DNA สามวิธี

ฤชุดา กาญจนเพ็ญ
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



ล ำดับที่ หนังสืออ้ำงอิง เลขที่รับ กวป. ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน หมำยเหตุ

ช่ือผลงำนแบบเสนอโครงกำรวชิำกำร (Concept paper) ประจ ำปีงบประมำณ 2563

162 กษ ๐๖๑๔/๑๔๗๕ ลว ๓๐ ก.ค. ๖๓ ๗๓ ลว ๓ ส.ค. ๖๓ การติดตามผลการด าเนินโรงการปรับเปล่ียนพื้นที่ท านาไม่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ กรณีศึกษา
การส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ

สุนทร นาดี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

163 กษ ๐๖๐๗/๑๒๕๔ ลว ๑๕ ก.ค. ๖๓ ๖๔ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๓ คู่มือการจัดการให้อาหารไก่พื้นเมืองเพื่อลดต้นทุน อานุภาพ เส็งสาย ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

164 กษ ๐๖๐๗/๑๒๕๕ ลว ๑๕ ก.ค. ๖๓ ๖๕ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๓ การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีท านาย
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารผสมครบส่วน (TMR)

สุวรรณี เกศกมลาสน์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

165 กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๐๐๗ ลว ๒๔ ก.ค. ๖๓ ๗๖ ลว ๔ ส.ค. ๖๓ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๘

วิภาวี ศรีเจริญ
วรรณา ไทยทอง

ปศุสัตว์เขต ๘

166 สภาพการเล้ียงและความต้องการเล้ียงแพะเชิงธุรกิจของ
เกษตรกรในเครือข่ายศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์สุราษฎร์ธานี

วิภาวี ศรีเจริญ
ณัฐชัย จุติอมรเลิศ
ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม
ทวีศิลป์ จีนด้วง

ปศุสัตว์เขต ๘

167 กษ ๐๖๐๓/๑๙๗๘ ลว ๑๓ ส.ค. ๖๓ ๑๐๒ ลว ๑๓ ส.ค. ๖๓ คู่มือการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่านระบบ GFMIS Web
 Online

วันนา มหานาม กองคลัง

168 กษ ๐๖๐๕/ว๒๘๔๙ ลว ๑๔ ส.ค. ๖๓ ๑๐๔ ลว ๑๔ ส.ค. ๖๓ ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของหมูด ากรมปศุสัตว์ ๑ 
ภายใต้การเล้ียงดูของศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

กิตติ อรรคฮาต ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

169 กษ ๐๖๐๕/ว๒๘๔๘ ลว ๑๔ ส.ค. ๖๓ ๑๐๕ ลว ๑๔ ส.ค. ๖๓ สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เหลือหางขาว
กบินทร์บุรีภายใต้สภาพการเล้ียงแบบขังคอกและแบบปล่อย
อิสระ

เดโช ปรากฏรัตน์
บัญชา สืบสีมา

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

170 กษ ๐๖๑๓/๙๐๒ ลว ๒๙ ก.ค. ๖๓ ๑๐๗ ลว ๓ ส.ค. ๖๓ การท านายค่าพันธุกรรมจีโนมของลักษณะที่มีข้อมูลต่อเนื่อง
ส าหรับโคนมไทยโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวด้วยโมเดล
วันทดสอบการถดถอยแบบสุ่ม

สายัณห์ บัวบาน
สมศักด์ิ เปรมปรีด์
มนต์ชัย ดวงจินดา
Mr.Yutaka Masuda

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์
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171 การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมส าหรับลักษณะการ
ให้ผลผลิตน้ านมและสุขภาพเต้านมของโคนมไทยโดยวิธีการ
แบบขั้นตอนเดียวที่มีการถ่วงน้ าหนักด้วยโมเดลวันทดสอบ
การถดถอยแบบสุ่ม

สายัณห์ บัวบาน
เกียรติศักด์ เหล็งหนูด า
วุฒิไกร บุญคุ้ม
เพราพิลาส ภักดีดินแดน

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

172 การตรวจระบุชนิดสุกร ไก่และม้าโดยการวิเคราะห์ยีนไซโต
โครม บี ด้วยวิธี PCR-RFLP

สายใจ ชื่นสุข
มงคลฤกษ์ คุณพระ
สุภาภรณ์ เอิบทวี

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

173 ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของฝูงโคนมทดแทนในช่วงระหว่าง
ปี ๒๕๕๑-๒๕๖๑

นันท์มนัส สีคง
เพชรร้อย เพชรเรียง

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

174 การศึกษาคุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอจากเลือดที่เก็บใน
ภาชนะเก็บความเย็นและระยะเวลาต่างกันเพื่อใช้ในการ
ตรวจดีเอ็นเอ

สายใจ ชื่นสุข
ลักขณา ตลับนาค
นาถนภา กีรติพันธ์

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

175 กษ ๐๖๑๒/๑๕๕๐ ลว ๒๐ ส.ค. ๖๓ ๑๐๘ ลว ๒๔ ส.ค. ๖๓ พัฒนาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค กระบือ แพะ 
แกะ ซีโรไทป์โอ ที่ให้ความคุ้มโรคสูง: ระยะเวลาความคุ้มโรค
ภายหลังการฉีดวัคซีนที่มีปริมาณแอนติเจนต่างกัน

ไชยา สง่าประโคน
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

176 การพัฒนาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดน้ ามัน ส าหรับโค 
กระบือ แพะ แกะ

ไชยา สง่าประโคน
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

177 การพัฒนาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับสุกรชนิดน้ ามัน
 ที่มีประสิทธิภาพความคุ้มโรคสูง: ผลของการเติมสารซา
โปนินในวัคซีนและชนิดของน้ ามันต่อความคุ้มโรคและระดับ
แอนติบอดี

ไชยา สง่าประโคน
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

178 ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมกาฬโรคเป็ดเชื้อชนิดดูดแห้งและ
วัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่เชื้อตายชนิดน้ ามัน

ฤทธ์ิลือชัย ปู่สูงเนิน
วรพร ปู่สูงเนิน

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

179 การพัฒนาวัคซีนรวมกาฬโรคเป็ดและวัคซีนอหิวาต์-ไก่เชื้อ
ตายชนิดน้ ามัน

ฤทธ์ิลือชัย ปู่สูงเนิน
วรพร ปู่สูงเนิน

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์
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180 กษ ๐๖๐๖/๑๓๗๗ ลว ๒๑ ส.ค. ๖๓ ๑๑๑ ลว ๒๔ ส.ค. ๖๓ การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ 
กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
(สงป.๓๐๑)

มณีรัตน์ งามพิพัฒน์มงคล
พงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์

กองแผนงาน

181 การประเมินโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการ
เล้ียงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด าริ

พงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์
มณีรัตน์ งามพิพัฒน์มงคล

กองแผนงาน

182 กษ ๐๖๐๕/ว๓๐๓๖ ลว ๒ ก.ย. ๖๓ ๑๒๔ ลว ๓ ก.ย. ๖๓ ความสัมพันธ์ของยีน DGAT1 กับลักษณะการให้นมในโคนม
ไทยฟรีเชี่ยน

วิชัย ทิพย์วงค์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

183 กษ ๐๖๐๕/ว๓๑๑๓ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๓ ๑๒๕ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๓ สภาพการเล้ียงและต้นทุนการผลิตโคขุนของเกษตรกรราย
ย่อยจังหวัดศรีสะเกษ

จ านง จังอินทร์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

184 กษ ๐๖๐๕/๗๖๗ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๓ ๑๒๖ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๓ คู่มือขั้นตอนการขอรับการรับรองแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับเคร่ือง
รีดนม และการขอรับและออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเคร่ือง
รีดนม

กรองแก้ว บริสุทธ์ิสวัสด์ิ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

185 กษ ๐๖๒๕/๘๔๓ ลว ๑๔ ก.ย. ๖๓ ๑๒๗ ลว ๑๔ ก.ย. ๖๓ คู่มือการตรวจสถานพยาบาลส าหรับเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

เพิ่มศิลป์ บุญน้อม กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ

186 ผลการใช้สมุนไพรพลูคาวในสุนัขที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไข้หัด
สุนัข

เพิ่มศิลป์ บุญน้อม กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ

187 การศึกษาเปรียบเทียบระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลม
หายใจออก (PETC๐2) ในสุนัขที่วางยาสลบด้วยเคร่ืองดม

ยาสลบและวางยาสลบแบบฉีด

เพิ่มศิลป์ บุญน้อม กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ

188 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

นันทศักด์ิ มุสิกศิลป์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ
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189 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๕๗

นันทศักด์ิ มุสิกศิลป์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์

บริการ

190 กษ ๐๖๐๕/ว๓๒๒๐ ลว ๑๖ ก.ย. ๖๓ ๑๓๐ ลว ๑๖ ก.ย. ๖๓ ผลผลิตน้ านมและองค์ประกอบน้ านมของกระบือนมพันธ์ุเม
ซานีและกระบือนมพันธ์ุมูร่าที่เล้ียงในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุ
สัตว์บุรีรัมย์

นายนิกร สางห้วยไพร
เฉลิมพล มหามาตร

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

191 กษ ๐๖๐๕/ว๓๒๑๙ ลว ๑๖ ก.ย. ๖๓ ๑๓๑ ลว ๑๖ ก.ย. ๖๓ การขุนกระบือปลักรุ่นในระยะส้ันโดยใช้อาหารผสมครบส่วน ยุทธนา สรึมงาม ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

192 กษ ๐๖๐๕/ว๓๓๐๔ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๓ ๑๓๖ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๓ การเสริมใบหม่อนหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ของไก่
ลูกผสมโรดไทย-ต าห่วง

อนุสรณ์ ธิโนวงค์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

193 กษ ๐๖๐๕/ว๓๔๒๓ ลว ๒๙ ก.ย. ๖๓ ๑๓๙ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๓ การศึกษาสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก ของไก่ชีท่าพระ
และไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรีเมื่อเล้ียงในระบบขังคอก
และปล่อยอิสระ

อัษฎาวุฒิ พันธเสริม ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

194 กษ ๐๖๑๖/๓๔๖๕ ลว ๒๑ ก.ย. ๖๓ ๑๔๐ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๓ ปัจจัยที่มีผลต่อความย่ังยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย

สันติ พรพิพัฒนสิริ
อมรินทร์ เดชานุวัติ

ปศุสัตว์เขต ๕

195 การศึกษาความพร้อมต่อการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในจังหวัดเชียงราย

สันติ พรพิพัฒนสิริ ปศุสัตว์เขต ๕

196 ความต้องการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเล้ียง
ไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อมรินทร์ เดชานุวัติ
สันติ พรพิพัฒนสิริ

ปศุสัตว์เขต ๕

197 ปัจจัยที่มีผลต่อความย่ังยืนในการเล้ียงโคพื้นเมืองของ
เกษตรกรพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อมรินทร์ เดชานุวัติ ปศุสัตว์เขต ๕

198 การศึกษารูปแบบการเล้ียงและการตลาดแพะเนื้อโครงการ
แพะ-แกะล้านนา

นริทร์ ค าตา ปศุสัตว์เขต ๕

199 ศึกษาความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่
ไม่เหมาะสมปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นริทร์ ค าตา ปศุสัตว์เขต ๕
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200 กษ ๐๖๑๖/๒๒๐๖ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๓ ๑๔๑ ลว ๓ ส.ค. ๖๓ ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูก
พืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗

อดิศักด์ิ ใจหลัก ปศุสัตว์เขต ๗

201 กษ ๐๖๑๒/๑๗๕๑ ลว ๒๕ ก.ย. ๖๓ ๑๔๒ ลว ๒๘ ก.ย. ๖๓ ความคุ้มโรคข้ามของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค 
กระบือแพะ แกะ ไทป์ O๑๘๙ ต่อเชื้อไทป์โอที่ระบาดในพื้นที่

มารุตพงศ์ พุ่มพวง
ไชยา สง่าประโคน

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

202 การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

203 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
Pasteurella multocida ซีไรไทป์ B:๒,๕

เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค
นันทิยา แสงเปล่า

ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

204 กษ ๐๖๑๑/๖๘๓๘ ลว ๓๐ ก.ย. ๖๓ ๑๔๓ ลว ๒ ต.ค. ๖๓ การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาจ านวนโซมาติก
เซลล์ในน้ านมโคดิบโดยเทคนิค Flow cytometry

ปารัช ขุนพรม
สมชาย วงศ์สมุทร

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

205 กษ ๐๖๑๖/๒๒๓๖ ลว ๒๘ ก.ย. ๖๓ ๑๔๗ ลว ๙ ต.ค. ๖๓ การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์และพัฒนา
กระบืออย่างย่ังยืนในจังหวัดอุทัยธานี

เกษมสุข สุขเกษม ปศุสัตว์สัตว์เขต ๖

206 การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมต่อการใช้อาหาร
ผสมครบส่วนเล้ียงโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ทิวาวรรณ อารีพงษ์ ปศุสัตว์สัตว์เขต ๖

207 การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับสัตว์ปีก ภายใต้
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี

ทิวาวรรณ อารีพงษ์ ปศุสัตว์สัตว์เขต ๖

208 กษ ๐๖๑๖(๒)/๓๑๙๙ ลว ๗ ต.ค. ๖๓ ๑๔๘ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๓ การศึกษาสภาพการเล้ียงกระบือและความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศิริยานนท์ ดอกผ้ึง
ศรายุทธ ธานีวัฒน์

ปศุสัตว์สัตว์เขต ๒

209 กษ ๐๖๑๑/๗๒๘๗ ลว ๑๒ ต.ค. ๖๓ ๑๔๙ ลว ๑๔ ต.ค. ๖๓ ศึกษาอิทธิพลของเกลือที่เติมในอาหารเล้ียงเชื้อ Buffer 
peptone water และอุณหภูมิในการบ่มต่อ Background 
flora และความไวในการตรวจพบ Salmonella spp. ในเนื้อ
ไก่ดิบ

ชานนท์ ข าตา
และคณะ

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
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210 การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษจาก
เชื้อรา ๑๗ ชนิดในคราวเดียวในข้าวโพดส าหรับสัตว์โดย
เทคนิค Liquid Chromatography Tandem Mass 
Spectrometry (LC-MS/MS)

ไกรวุฒิ นวลขาว
สุรัตนา บุญใส

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

211 เปรียบเทียบการใช้ค่า  pt ส าหรับโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญรายการทดสอบด้านจุลชีววิทยาเชิงปริมาณที่จัดโดย
กรมปศุสัตว์

ชานนท์ ข าตา
ณัฐวัฒน์ วรรณา

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

212 กษ ๐๖๐๙/๑๑๐๙ ลว ๗ ต.ค. ๖๓ ๑๔๔ ลว ๘ ต.ค. ๖๓ การศึกษายีนที่ก่อความรุนแรงและการด้ือยาต้านจุลชีพของ
เชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโรคเต้านม
อักเสบในโคนมและแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย

เสกสิทธ์ิ สิงห์แจ่ม 
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

213 กษ ๐๖๑๖(๓)/๔๗๕๕ ลว ๑๙ ต.ค. ๖๓ ๑๕๑ ลว ๒๐ ต.ค. ๖๓ การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคล่ือนย้ายสุกรเข้า-
ออก พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๑-
ธันวาคม ๒๕๖๒

เบญญา เบญจศรีรักษ์ ปศุสัตว์เขต ๓

214 กษ 0615/2293 ลว 26 ต.ค. 63 155 ลว 26 ต.ค. 63 การส ารวจสารตกค้างในสุกรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2560-2562

มิรันตี เพ็ญโรจน์ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

215 กษ 0621/2991 ลว 26 ต.ค. 63 156 ลว 28 ต.ค. 63 ความชุกของโรคบรูเซลโลซิลในโคเนื้อส่งออกไปยัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทางด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร 
ระหว่างปี 2560-2563

อัจฉราพร ซาซุม กองสารวัตรและกกักนั

216 กษ 0621/2990 ลว 26 ต.ค. 63 157 ลว 28 ต.ค. 63 คู่มือการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ เพื่อ
การน าเข้า และส่งออก ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศสัตว์

ศุภชาติ โอภาสวัชรานนท์ กองสารวัตรและกกักนั

217 กษ 0621/2989 ลว 26 ต.ค. 63 158 ลว 28 ต.ค. 63 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด่านกักกันสัตว์ผู้ปฏิบัติงานใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในการควบคุม 
และป้องกันโรคระบาดสัตว์

อารีรัตน์ สรวมนาม กองสารวัตรและกกักนั

218 กษ 0621/2983 ลว 26 ต.ค. 63 159 ลว 28 ต.ค. 63 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคล่ือนย้ายโค-
กระบือ ในตลาดนัดโค-กระบือ จ.สระแก้ว

วรพงษ์ รังผ้ึง กองสารวัตรและกกักนั

𝜎
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219 กษ 0621/2985 ลว 26 ต.ค. 63 160 ลว 28 ต.ค. 63 คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กรณีการลักลอบน าสัตว์และซากสัตว์
เข้าราชอาณาจักร

ขวัญใจ แก้วค าภา กองสารวัตรและกกักนั

220 กษ 0621/2984 ลว 26 ต.ค. 63 161 ลว 28 ต.ค. 63 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) จากเนื้อ
โคและเคร่ืองในโคน าเข้าทางด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ระหว่างปี
 พ.ศ.2561-2563

ดวงใจ แสนบุบผา กองสารวัตรและกกักนั

221 กษ 0621/2983 ลว 26 ต.ค. 63 162 ลว 28 ต.ค. 63 คู่มือการส่งออกแพะไปยังประเทศเพื่อนบ้านส าหรับ
เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์

ฐิติมา ศรีค า กองสารวัตรและกกักนั

222 กษ 0621/2986 ลว 26 ต.ค. 63 163 ลว 28 ต.ค. 63 คู่มือการส่งออกโคมีชีวิตไปยังต่างประเทศทางด่านกักกันสัตว์
มุกดาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์

วิชชาเยนตชทร์ เวชอนันต์ฐชัย กองสารวัตรและกกักนั

223 กษ 0621/2988 ลว 26 ต.ค. 63 164 ลว 28 ต.ค. 63

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด่าน
กักกันสัตว์ ระดับปฏิบัติงาน ต่อมาตรการควบคุมและป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ชนุฏพร สีจันทร์เคน กองสารวัตรและกกักนั

224 กษ 0621/2995 ลว 26 ต.ค. 63 165 ลว 28 ต.ค. 63 คู่มือการส่งออกโคเนื้อ จากประเทศไทยไปยังประเทศ
มาเลเซีย ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์

ธัญทิตย์ สิสม กองสารวัตรและกกักนั

225 กษ 0621/3004 ลว 27 ต.ค. 63 166 ลว 28 ต.ค. 63 คู่มือการตรวจสถานประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

เจริญวรรณ มณีพันธ์ุเจริย กองสารวัตรและกกักนั

226 กษ 0621/3008 ลว 27 ต.ค. 63 167 ลว 28 ต.ค. 63 ความชุกของโรคบรูเซลโลซิลในแพะส่งออกนอก
ราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ผ่านทางด่านกักกันสัตว์หนองคาย ระหว่างปี พ.ศ. 
2558-2563

เจริญวรรณ มณีพันธ์ุเจริย กองสารวัตรและกกักนั

227 กษ 0621/3009 ลว 27 ต.ค. 63 168 ลว 28 ต.ค. 63 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ด่าน
กักกันสัตว์ระดับผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อมาตรการควบคุม และ
ป้องกันโรคคอบวมในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

กรกนก ขัตติยัวงศ์ กองสารวัตรและกกักนั
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228 กษ 0621/3007 ลว 27 ต.ค. 63 169 ลว 28 ต.ค. 63 คู่มือการส่งออกสุกรมีชีวิตจากประเทศไทยไปยังประเทศ
กัมพูชา ส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์

วรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ กองสารวัตรและกกักนั

229 กษ 0621/3011 ลว 27 ต.ค. 63 170 ลว 28 ต.ค. 63 ความชุกของเชื้อก่อโรคที่น าโดยเห็บสุนัข ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุนัข
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์

นิพันธ์ รงคะกุลพิพัฒน์ กองสารวัตรและกกักนั

230 กษ 0616(3)/4812 ลว 21 ต.ค. 63 173 ลว 29 ต.ค. 63 ทัศนคติและความพึกพอใจต่อการปฏบัติงานในหน้าที่ของปศุ
สัตว์อ าเภอในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สาวิตรี บุญเพชร ปศุสัตว์เขต 3

231 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 3

สาวิตรี บุญเพชร ปศุสัตว์เขต 3

232 กษ 0621/3055 ลว 29 ต.ค. 63 175 ลว 30 ต.ค. 63 คู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจค้นรับกุมผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
โดยผิดกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

จักรกริศน์ ไกรสนธ์ิ กองสารวัตรและกกักนั

233 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลการเคล่ือนย้ายกระบือ
เข้าในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 8 กับการเกิดโรคแท้งติดต่อ

จักรกริศน์ ไกรสนธ์ิ กองสารวัตรและกกักนั

234 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลการเคล่ือนย้ายกระบือ
เข้าในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 4 กับการเกิดโรคคอบวม

จักรกริศน์ ไกรสนธ์ิ กองสารวัตรและกกักนั

235 กษ 0616(2)/3467 ลว 28 ต.ค. 63 177 ลว 2 พ.ย. 63 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร ของบุคลากรในส านักงานปศุสัตว์ จังหวัด
ชลบุรี และ จังหวัดระยอง (Survey on Knowledge 
Attitude and Practice of African Swine Fever from 
Chonburi and Rayong Provincial Livestock Officers)

ณัชฌารีย์ เจริญศักด์ิ
ณัฐนันท์ ประเสริฐ

ปศุสัตว์เขต 2
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236 กษ 0616(2)/3458 ลว 28 ต.ค. 63 178 ลว 2 พ.ย. 63 การส ารวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสุกร จากโรง
ฆ่าสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนกันยายน 2563 (A survey of Salmonell 
contamination in pork collected from slaughter 
houses in the eastern region of Thailand between 
October 2019 and September 2020)

ภัทร์รวี ทั้งทวีสุข
สุธาทิพย์ สุขส าราญ

ปศุสัตว์เขต 2

237 กษ 0616(2)/3459 ลว 28 ต.ค. 63 179 ลว 2 พ.ย. 63 การศึกษาเปรียบเทียบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เพื่อพัฒนา
สถานที่จ าหน่ายเนื้อไก่จังหวัดตราด ระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 (Study on comparison of
 microbial contaminations for butcher shop 
improvement in Trat province between October 
2019 and September 2020)

สุธาทิพย์ สุขส าราญ
ภัทร์รวี ทั้งทวีสุข

ปศุสัตว์เขต 2

238 กษ 0616(2)/3490 ลว 28 ต.ค. 63 180 ลว 2 พ.ย. 63 การประเมินระดับความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรต่อ
การใช้วัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (Assessment of Knowledge and Practice 
on Vaccination of Native Chicken Owners in Mueang 
District, Chachoengsao Province)

สุพรรษา ศศิมณฑล
วัชรีพร ต๊ะมะโน

ปศุสัตว์เขต 2

239 กษ 0605/ว3921 ลว 2 พ.ย. 63 181 ลว 2 พ.ย. 63 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธ์ุในโคนมสาว
ทดแทน

วิชัย ทิพย์วงค์ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

240 กษ 0616(3)/4884 ลว 26 ต.ค. 63 183 ลว 3 พ.ย. 63 การศึกษาความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเส่ียงต่อโรคแท้ง
ติดต่อในแพะในจังหวัดสุรินทร์ปี 2563

ทัศนา พูนสิรินาวิน
เบญญา เบญจศรีรักษ์
ปรารถนา ทองอินทร์

ปศุสัตว์เขต 3

241 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบททีเรียก่อโรคในเนื้อสุกรจาก
โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างตุลาคม 2561-
กันยายน 2563

ธีระ กงแก้ว
เจริญวรรณ มณีพันธ์ุเจริญ

ปศุสัตว์เขต 3
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242 ความชุกและปัจจัยเส่ียงของการติดเชื้อปรสิตในเลือดในโคนม
ของสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓

ปรารถนา ทองอินทร์
ทัศนา พูนสิรินาวิน
เบญญา เบญจศรีรักษ์

ปศุสัตว์เขต 3

243 กษ 0616(8)/1466 ลว 26 ต.ค. 63 185 ลว 3 พ.ย. 63 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเฮ
โมรายิกเซฟติซีเมียของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ ในพื้นที่
จังหวัดกระบี่

ขวัญกมล ปักการะโน
นุชธิดา ชนะแก้ว

ปศุสัตว์เขต 8

244 ความรู้ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มาตรฐานบังคับ
ส าหรับฟาร์มไก่ไข่ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง

นุชธิดา ชนะแก้ว
ขวัญกมล ปักการะโน

ปศุสัตว์เขต 8

245 การสืบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในโคพื้นเมืองอ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง ระหว่างเดือรกรกฎาคม ถึงกันยายน 2560

อภิชาติ ทรัพย์สิริไพบูลย์ ปศุสัตว์เขต 8

246 กษ 0616/2454 ลว 26 ต.ค. 63 186 ลว 3 พ.ย. 63 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

จารุพรรณ จันทร์ดา ปศุสัตว์เขต 6

247 ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคบรูเซลลา ในโค
นมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

จารุพรรณ จันทร์ดา ปศุสัตว์เขต 6

248 ความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
เต้านมอักเสบการกระบวนการรีดนมของเกษตรกรผู้เล้ียงโค
นมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

กรุณา กาญจนเตมีย์ ปศุสัตว์เขต 6

249 ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเกิดโรคพยาธิใน
เลือดของโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ระหว่างปี พ.ศ. 
2562-2563

กรุณา กาญจนเตมีย์ ปศุสัตว์เขต 6

250 ความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรรายย่อยในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

ไชยยากร ทาดวงตา ปศุสัตว์เขต 6
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251 กษ 0616/4069ลว 29 ต.ค. 63 187 ลว 3 พ.ย. 63 ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่มีต่อความส าเร็จตาม
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน

ประวีณ์นุต สุนะ
พชร ศรีประสาท

ปศุสัตว์เขต 5

252 ความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติต่อปัญหาแบคทีเรียทนร้อนใน
น้ านมดิบของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแห่ง
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2563

กันทรากร นันทวิเชียร
ฉันชนก สุขแสวง

ปศุสัตว์เขต 5

253 ลักษณะพื้นคอกและส่ิงปูรองที่สัมพันธ์กับการเกิดวิการที่
ผิวหนังบริเวณข้อต่อขาหลังในโคนมสหกรณ์โคนมสันก าแพง 
(ป่าตึงห้วยหม้อ) จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่

กันทรากร นันทวิเชียร
พุทธิพล กองสุข

ปศุสัตว์เขต 5

254 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์ม
โคนมในพื้นที่ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

วิทวัส โหมดเทศ
ปรัชญา โสภารัตน์
พรวิมล ปาทา

ปศุสัตว์เขต 5

255 การศึกษาปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนมภายใต้
การดูแลของหน่วยพัฒนาสุภาพและผลผลิตสัตว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 5 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 
2563

พุทธิพล กองสุข
กันทรากร นันทวิเชียร

ปศุสัตว์เขต 5

256 รายงานสัตว์ป่วย : โคนมแสดงอาการขาหลังอ่อนแรงและตาย
ในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พุทธิพล กองสุข
กันทรากร นันทวิเชียร

ปศุสัตว์เขต 5

257 ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกร ต่อการพัฒนา
ฟาร์มเข้าสู่การเล้ียงสัตว์ปอดการใช้ยาปฏิชีวนะในจังหวัด
ล าปาง

วัชรีพร ต๊ะมะโน
สุพรรษา ศศิมณฑล
ปารัช ขุมพรม

ปศุสัตว์เขต 5

258 การประเมินและวิเคราะห์โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 
เพื่อพัฒนาเข้าสู่การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์

พชร ศรีประสาท
ภานุพัฒน์ ราชคมน์

ปศุสัตว์เขต 5

259 ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในการ
เล้ียงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ ในพื้นที่อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

วทันยา ธนวิโรจน์กุล
ภานุพัฒน์ ราชคมน์

ปศุสัตว์เขต 5
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260 ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในจังหวัด
เชียงราย

พรวิมล ปาทา
ปรัชญา โสภารัตน์
วิทวิส โหมดเทศ

ปศุสัตว์เขต 5

261 อุบัติการณ์ และปัจจัยเส่ียงทางระบาดวิทยาของการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัข อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี
 2557 ถึง 2563

ปรัชญา โสภารัตน์
พรวิมล ปาทา
วิทวิส โหมดเทศ

ปศุสัตว์เขต 5

262 ปัจจัยที่มีผลต่อการพบเชื้อซัลโมเนลาในเนื้อสุกรที่เก็บจาก
โรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภานุพัฒน์ ราชคมน์
ประวีณ์นุต สุนะ

ปศุสัตว์เขต 5

263 ผลของการจัดการน้ านมเหลืองต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจ
 ระบบทางเดินอาหารและการตายของลูกโคก่อนหย่านมของ
ฟาร์มโคนมในจังหวัดล าปาง

ณัฐพล มะโนใจ
ศนิกานต์ ทองสวัสด์ิ

ปศุสัตว์เขต 5

264 ความชุกและการจัดการที่ส่งผลต่อการพบปรสิตในฟาร์มผ้ึง
เล้ียงที่ได้รับการรับรองการปฏิบัตทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
ในภาคเหนือตอนบน

ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
ศนิกานต์ ทองสวัสด์ิ
นัฐวุฒิ อินเชื้อ

ปศุสัตว์เขต 5

265 รายงานสัตว์ป่วย : โรคล าไส้อักเสบถ่ายเป็นมูกเลือดจากการ
ติดเชื้อ Clostridium perfringen type A ในโคเนื้อจ านวน 4
 ตัว

ชัชวาลย์ ชนะงาม
วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ

ปศุสัตว์เขต 5

266 ปริมาณความเป็นพิษของไซยาไนด์ในใบมันส าปะหลังต่อ
สุขภาพในเนื้อในอ าเภอนาน้อย จังหวักน่าน

ชัชวาลย์ ชนะงาม
วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ

ปศุสัตว์เขต 5

267 กษ 0616(1)/2793 ลว 30 ต.ค. 63 188 ลว 4 พ.ย. 63 การศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายย่อย
 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อินไข่
สมภัสสร วงษ์แสง

ปศุสัตว์เขต 1

268 การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อของเกษตรกร
ในพื้นที่อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ศิริวัฒน์ อินทร์บุญ
ฉัตรวิไล วิลาลัย

ปศุสัตว์เขต 1
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269 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินโครงการระบบส่งเสริม
การเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ กรณีศึกษา : กลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่แพะ ต าบลล าสมพุง จังหวัดสระบุรี

สมภัสสร วงษ์แสง
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อินไข่
อามีนา แสงจันทร์

ปศุสัตว์เขต 1

270 การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมืองกลุ่มแปลง
ใหญ่ไก่พื้นเมือง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

สมภัสสร วงษ์แสง
อามีนา แสงจันทร์

ปศุสัตว์เขต 1

271 กษ 0609/1218 ลว 4 พ.ย. 63 189 ลว การผลิต recombinant nucleocapsid protein ของเชื้อ
ไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส และศึกษาคุณสมบัติความเป็น
แอนติเจนและอิมมูในเจน

ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์
และคณะ

สถาบันสุภาพสัตว์แห่งชาติ

272 กษ 0609/1295 ลว 17 พ.ย. 63 196 ลว 23 พ.ย. 63 ประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบโรคบรูเซลลาทางซีรัมวิทยา
ในแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยจากการ
ประเมินด้วยแบบจ าลอง Bayesian เพื่อหาความชุกที่แท้จริง
ทางซีรัมวิทยาของโรค พ.ศ. 2560-2562

ภิรมย์ นนทะสร
และคณะ

สถาบันสุภาพสัตว์แห่งชาติ

273 กษ 0619/1925 ลว 1 ธ.ค. 63 209 ลว 1 ธ.ค. 63 คู่มือการขอรับหนังสือเดินทางราชการ (e-passport) และ
การตรวจลงตราประเภทราชการ (official visa) Guideling 
for the official E-passport and official Visa 
application

จารุฉัตร กิติยานันท์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

274 กษ 0619/1926 ลว 1 ธ.ค. 63 210 ลว 1 ธ.ค. 63 คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติ
ราชการ ณ ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ประจ ากรุงโตเกียว

ทิพากร สินชัย กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

275 กษ 0619/1952 ลว 4 ธ.ค. 63 211 ลว 3 ธ.ค. 63 การประเมินความพร้อมของเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปาก
และเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทยก่อนการย่ืน
ขอรับรองเขตปลอดโรคอย่างเป็นทางการจากองค์กรสุขภาพ
สัตว์โลก

นรี เกตุสิงห์
รวินทร์นิภา พิพัฒน์ภากุล

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

276 กษ 0613/1460 ลว 7 ธ.ค. 63 213 ลว 7 ธ.ค. 63 การท านายค่าพันธุกรรมจีโนมของลักษณะการให้ผลผลิต
น้ านมส าหรับโคนมไทยโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวด้วย
โมเดลวันทดสอบการถดถอยแบบบสุ่ม

สายัณห์ บัวบาน
สมศักด์ิ เปรมปรีด์
มนต์ชัย ดวงจินดา

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์
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277 การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมส าหรับลักษณะ
สุขภาพเต้านมของโคนมไทยโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวที่
มีการถ่วงน้ าหนักด้วยโมเดลวันทดสอบการถดถอยแบบสุ่ม

สายัณห์ บัวบาน
เกียรติศักด์ิ เหล็งหนูด า
วุฒิไกร บุญคุ้ม
เพราพิลาส ภักดีดินแดน

ส านักเทคโนโลยีชวีภาพการผลิตปศุสัตว์

กษ 0603/3099 ลว 8 ธ.ค. 63 216 ลว 9 ธ.ค. 63 คู่มือการจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานกรณีจ้างเฉพาะบุคคล
เพื่อท างานเฉพาะอย่าง ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์

ปรารถนา อุนทะอ่อน กองคลัง
เร่ืองส่งมาซ้ า

แนวทางในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specifications) ของกรมปศุสัตว์

ปรารถนา อุนทะอ่อน กองคลัง
เร่ืองส่งมาซ้ า

278 กษ 0609/1349 ลว 8 ธ.ค. 63 217 ลว 9 ธ.ค. 63 โรควัณโรคในโคและกระบือ (Bovine Tuberculosis) กฤดากร วงษ์ทองสารี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

279 กษ 0609/1360 ลว 14 ธ.ค. 63 218 ลว 14 ธ.ค. 63 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกและผลการตรวจ
วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขด้วยวิธี direct fluoresent 
antibody test

ชญานี เจนพานิชย์
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

280 กษ 0619/2009 ลว 16 ธ.ค. 63 219 ลว 16 ธ.ค. 63 แนวทางและขั้นตอนการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจาก
ราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมเวียดนามตาม
เง่ือนไขและกฎระเบียบการน าเข้าของกรมสุขภาพสัตว์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันท์นิภา พิพัฒน์ภานุกุล
นรี เกตุสิงห์

กองความร่วมมอืด้านการปศุสัตว์

ระหว่างประเทศ

281 กษ 0605/ว4445 ลว 16 ธ.ค. 63 220 ลว 16 ธ.ค. 63 คู่มือการจัดการประกวดและตัดสินโคเนื้อ สมพร โชคเจริญ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

282 กษ 0609/1388 ลว 16 ธ.ค. 63 222 ลว 16 ธ.ค. 63 ความชุกและปัจจัยเส่ียงที่มีผลต่อจ านวนเซลล์โซมาติกสูงของ
ถังรวมนมรายฟาร์ม ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562-2563

ชัยยงค์ สาก า
และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

283 กษ 0605/ว4495 ลว 21 ธ.ค. 63 225 ลว 21 ธ.ค. 63 สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฎของค่าการน า
ไฟฟ้าของน้ านมกับการให้ผลผลิตน้ านมในโคนมลูกผสม
โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

วิชัย ทิพย์วงค์
และคณะ

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

284 กษ 0616(3)/5694 ลว 15 ธ.ค. 63 226 ลว 23 ธ.ค. 63 รายงานสัตว์ป่วย : การตายเฉียบพลันของโคและกระบือจาก
การกินใบยางพารา

พิศิษฐ์ สุภาพ
วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์
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285 กษ 0601/34 ลว 23 ธ.ค. 63 227 ลว 24 ธ.ค. 63 แนวโน้มการพัฒนาสุกรณ์พันธ์ุลาร์จไวท์ของกรมปศุสัตว์ วิศาล ศรีสุริยะ
และคณะ

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

286 กษ 0616(1)/3225 ลว 25 ธ.ค. 63 228 ลว 28 ธ.ค. 63 ส ารวจความชุกและปัจจัยเส่ียงของการติดเชื้อปรสิตในกระแส
เลือดของโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1

สถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์
ชัชรี นิยโมสถ

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์


