
ประวัติและผลงานเพื่อจดัท ารายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
(โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน) 

 
ส่วนที่ 1: ประวัติส่วนบุคคล 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) ………เกียรติศักดิ์ .…...............… นามสกุล……........กล่่าเอม.......….………………..…………… 
Name (Mr./Mrs./Miss) …….…Kiatisak……………….… Surname……..Klum-em...........………..……… 
เกิดวันที่……22…………..เดือน…มกราคม…………..พ.ศ………2509…………………..อายุ…………54………….ปี  
ต่าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ…………นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ (ด้านพืชอาหารสัตว์)……………………………………………. 
ได้รับต่าแหน่งผู้เชี่ยวชาญฯ พ.ศ. ……2562.…. เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ………2569……………………. 
หน่วยงาน………ส่านักพัฒนาอาหารสัตว์……………………………………………………………………………... 
สถานที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
โทรศัพท์มือถือ……0894530974………….E-mail……nutrition4@dld.go.th……………………………. 

ส่วนที่ 2 : ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : 
ชื่อปริญญา ………วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  ……………………………………………………………………………… 
สาขาวิชาเอก …………พืชไร่…………………………………………………………………………………………………………………… 
สถาบันการศึกษา ……… มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์……………………………………..…………… 

ประเทศ ………ไทย………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ปริญญาโท : 
ชื่อปริญญา ………………วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)…………………………………………………………… 
สาขาวิชาเอก …………พืชไร่……………………………………………………………………………………………………………………… 
สถาบันการศึกษา ……มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์……………………………………………………………………..…………… 
ประเทศ ………ไทย………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ปริญญาเอก : 
ชื่อปริญญา …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชาเอก ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สถาบันการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
ประเทศ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ส่วนที่ 3 : ความเชี่ยวชาญ 



...............การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการด้านจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จาพืชอาหารสัตว์
และการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์............................... 

 

 

ส่วนที่ 4 : ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(กรุณาแนบผลงานมาด้วย) 

1. การทดสอบผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าสกุล Brachiaria spp. ในพ้ืนที่จังหวัด 
 มุกดาหาร รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2540 กรมปศุสัตว์  

2. ความผันแปรในหญ้ากินนีสีม่วงกับการปรับปรุงพันธุ์ (1) ความผันแปรของลักษณะที่เป็น 
องค์ประกอบผลผลิตเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2540 กรมปศุสัตว์  

3. อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของมิลเลทและข้าวฟ่างอาหารสัตว์  
รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2541 กรมปศุสัตว์  

4. ผลของอัตราปุ๋ยและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของ 
หญ้าเนเปียร์แคระในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2545 กรมปศุสัตว์  
          5. การศึกษาความต้องการใช้น้่าของพืชอาหารสัตว์  รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์  
ประจ่าปี พ.ศ. 2546 กรมปศุสัตว์  

6. ผลของการให้น้่าในปริมาณต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของถั่วไมยรา รายงาน 
ผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์  

7. การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระถินสายพันธุ์กลาบราต้า เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เชิง 
พาณิชย์ 2.3 ผลของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีกระถินสายพันธุ์กลาบราต้า รายงาน
ผลงานวิจัยส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2561 กรมปศุสัตว์  
  8. การจ่าแนกพันธุ์หญ้าเนเปียร์ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมาย 
Inter simple sequence repeat (ISSR) รายงานผลงานวิจัยส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2561  
กรมปศุสัตว์ 
  9. ความถี่ของการตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสี
ม่วง รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2538 กรมปศุสัตว์  
  10. การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (1) ผลของระยะปลูกที่มีผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโพนพิสัย รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2540  
กรมปศุสัตว์  
  11. ผลผลิตหญ้าอาหารสัตว์ 9 พันธุ์ในสวนมะม่วง รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 
2541 กรมปศุสัตว์  



  12. การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (2) ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิต
และคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง ในดินชุดโพนพิสัย รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2541 
กรมปศุสัตว์  
  13. การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (4) ผลของระยะเวลาการตัดหญ้าที่มีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2544 กรมปศุสัตว์  
  14. การศึกษาพืชสกุล Brachiaria เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ (1) ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์
หญ้าในสกุล Brachiaria 21 สายพันธุ์ รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์  
  15.การใช้หญ้าหวายข้อเลี้ยงวัวชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (1) ผลของระยะการตัด และ
อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพหญ้าหวายข้อ รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 
2548 กรมปศุสัตว์  
  16. ผลของระยะเวลาการตัดปิดแปลงหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม รายงาน
ผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2548 กรมปศุสัตว์  
  17. การศึกษาต้นทุนและผลผลิตของการปลูกหญ้ากินนีสีม่วงภายใต้การจัดการแบบประณีต  รายงาน
ผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2549 กรมปศุสัตว์ 
  18. การเพ่ิมคุณภาพของหญ้าแพงโกล่าหมักโดยใช้สารเสริมชนิดต่าง ๆ รายงานผลงานวิจัยกองอาหาร
สัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2549 กรมปศุสัตว์  
  19. การปลูกถั่วอาหารสัตว์ 5 ชนิดหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตจังหวัดสระแก้ว 
รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2550 กรมปศุสัตว์  
  20. ผลของระยะเวลาการพักแปลงเพื่อปล่อยให้เมล็ดร่วงต่อผลผลิต คุณภาพ และต้นทุนการผลิตของถั่ว
คาวาลเคดในปีที่ 2 รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2550 กรมปศุสัตว์  
  21. ผลของระยะปลูกและระยะตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของถั่วคาวาลเคด รายงาน
ผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2550 กรมปศุสัตว์  
  22. ผลของความสูงและความถ่ีในการตัดที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของบุหงานราในชุดดิน
บ้านทอน รายงานผลงานวิจัยส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจ่าปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์  
 

ส่วนที่ 5 : ประสบการณ์อื่น ๆ 
 1. ปฏิบัติงานโครงการพืชอาหารสัตว์เพ่ือเกษตรกรรายย่อย (Forage for Smallholders Project, FSP)  
ทุนสนับสนุนจาก (Australian Agency for International Development , AusAID) ปี พ.ศ. 2538-2542 
           2. ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์กับองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในกิจกรรมโครงการการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2543-2547 
           3. ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์กับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร
นานาชาติประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) ในกิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ปี พ.ศ. 2554-2559 
  4. เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาพืชอาหารสัตว์ โรงเรียนสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2536 



          5. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยด้านอาหารสัตว์แบบเกษตรกรเข้ามา
มีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2539 
          6. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์แบบ
เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2539 
          7. เป็นวิทยากร ฝึกปฏิบัติชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราชปี 
พ.ศ. 2556 
 

ส่วนที่ 6 : รางวัลผลงานที่ได้รับ 
          1. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดท่า ผลงาน การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง ส่งผล
ให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากส่านักงาน ก.พ.ร. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 
   2. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดท่า ผลงาน การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤต (คลังเสบียงอาหาร
สัตว์) ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากส่านักงาน ก .พ.ร. รางวัลภาพรวมมาตรฐาน
บริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ปี พ.ศ. 2556 
  3. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดท่า ผลงาน การบริหารจัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้กรม 
ปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากส่านักงาน ก.พ.ร. รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3) ปี พ.ศ. 2557 
 
 
 


