
ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

1 57(2)-0115-001 การวิเคราะหลําดับ Acetylcholinesterase mRNA ในเลือดเปดโดยใชเทคนิค Real 

time - PCR

มาลี ธีรนุสนธิ์ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

2 57(2)-0115-002 คูมือวิธีตรวจวิเคราะหเบื้องตนพิษวิทยาทางสัตวแพทย มาลี ธีรนุสนธิ์ 

อนุสรณ อยูเย็น

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

3 57(2)-0115-003 การติดเชื้อทริปปาโนโซมา อีแวนซาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มาณวิกา ผลภาค 

สาทิศ ผลภาค

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

4 57(2)-0115-004 คูมือการชันสูตรโรคสัตวใหญเบื้องตน สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการระดับพื้นที่ มาณวิกา ผลภาค สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

5 57(2)-0510-005 เสนทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมปศุสัตวสูความเปนเลิศดาน

กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

ทวีสิฎฐ บุญญาภิบาล กลุมพัฒนาระระบบบริหาร

6 57(2)-0510-006 เบื้องหลังความสําเร็จในการไดรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ของกรมปศุสัตว

ทวีสิฎฐ บุญญาภิบาล กลุมพัฒนาระระบบบริหาร

7 57(2)-0510-007 การเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานดวยจุดแข็ง ทวีสิฎฐ บุญญาภิบาล กลุมพัฒนาระระบบบริหาร

8 57(2)-0206-008 อิทธิพลของสายพันธุที่มีตอลักษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแกะขุน ชํานาญ บุญมี 

พินิจ รอยศรี 

คฑาวุธ ทะหลา

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

9 57(2)-0115-009 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Bacillus anthracis โดยวิธี Multiplex PCR ธวัลรัตน เกียรติยิ่งอังศุลี 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557
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10 57(2)-0510-010 แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาองคกร จุฑารัตน สิงหกุล กลุมพัฒนาระระบบบริหาร

11 57(2)-0208-011 คูมือ “การทดสอบความสมบูรณเพื่อคัดเลือกเปนพอพันธุโคผสมเทียม จิรุตม รัตนเทพ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

12 57(2)-0208-012 คูมือ “การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจอัตลักษณและอณูนิติวิทยาศาสตรทางสัตว ณชัย ศราธพันธุ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

13 57(2)-0208-013 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง กรมปศุสัตว จิราพร พฤกษศรี กลุมตรวจสอบภายใน

14 57(2)-0208-014 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว จิราพร พฤกษศรี กลุมตรวจสอบภายใน

15 57(2)-0208-015 การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว จิราพร พฤกษศรี กลุมตรวจสอบภายใน

16 57(2)-0208-016 ผลการเสริม Equex STM ในน้ํายาเจือจางไขแดงทริสตอคุณภาพน้ําเชื้อกอนและหลัง

การแชแข็ง (Effect of Equex STM Supplements in Egg Yolk Tris Extenders 

on before and after freezing Semen Quality of Dairy Bulls.)

สุทธิวัฒน ชาปญญา 

และคณะ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

17 57(2)-0208-017 การใช Equex STM ในน้ํายาสําเร็จรูปเจือจางน้ําเชื้อไขแดงเพื่อแชแข็งน้ําเชื้อแพะ 

Freezing goat Semen with Equex STM in Egg Yolk one step Extender

วิศิษฐ ทองเที่ยง

และคณะ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

18 57(2)-0312-018 การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆาเชื้อแบคทีเรียของกลูตารัลดีไฮด 

และอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียคลอไรด

ธนิดา หรินทรานนท สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

19 57(2)-0312-019 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนื้อไกจากการคาปลีกถึงการ

บริโภค

บุณิกา จุลละโพธิ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
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20 57(2)-0105-020 การประมาณการจํานวนประชากรสุนัขในพื้นที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการจับมาทํา

เครื่องหมายแลวจับซ้ําป ๒๕๕๔

วิไลภรณ วงศพฤกษาสูง 

การุณ ชนะชัย 

ถนอม นอยหมอ 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

21 57(2)-0116(3)-021 โรคพิษสุนัขบาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ สุรพงษ เสนาใหญ 

และคณะ

ปศุสัตวเขต 3

22 57(2)-0116(3)-022 การศึกษาคุณภาพของเนื้อสัตวจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตวและประกอบอาหาร

จําหนายในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด

ปญญา แววดี 

เสาวนีย พวงไพบูลย

ปศุสัตวเขต 3

23 57(2)-0116(3)-023 การสอบสวนหาความเสี่ยงที่เปนไปไดของการติดเชื้อโรคแทงติดตอในแพะพื้นที่อําเภอ

โนนไทยจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

บุญสม พลรักษา 

และคณะ

ปศุสัตวเขต 3

24 57(2)-0105-024 การกําจัดเชื้อโรคในโรงเรือนสัตวปกอยางมีประสิทธิภาพ อรพันธ ภาสวรกุล สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

25 57(2)-0115-025 ระบาดวิทยาและการศึกษาพันธุกรรมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei สาย

พันธุที่แยกไดจากแพะ กวาง สุกร และดินในจังหวัดราชบุรี ดวยวิธี Pulsed Field Gel

 Electrophoresis

เจษฎา จุลไกวัลสุจริต 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

26 57(2)-0115-026 ศึกษาซีโรไทปของเชื้อ Avibacterium paragallinarum ในไก โดยวิธี Multiplex 

PCR ในประเทศไทย

สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

27 57(2)-0116(4)-027 รายงานสัตวปวย การติดเชื้อ Mannhemia varigena ในลูกโคนมจังหวัดสุโขทัย สุพจน หนูปทยา ปศุสัตวเขต 4
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28 57(2)-0116(4)-028 การเฝาระวังตามกลุมอาการของโรคในสุกรพื้นเมือง โดยการมีสวนรวมของเจาของสุกร

ในจังหวัดมุดาหาร

สุพจน หนูปทยา ปศุสัตวเขต 4

29 57(2)-0115-029 การศึกษาปญหาเฮโมราจิกเซฟติซีเมียในปลาน้ําจืด ทวีวัฒน ดีมะการ 

นพพร โตะมี

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

30 57(2)-0312-030 คูมือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว

สําหรับหนวยตรวจ

บุณิกา จุลละโพธิ 

เอกชัย กอเกียรติสกุลชัย 

วันวิสาข แยมมีกลิ่น

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

31 57(2)-0312-031 คูมือกรมปศุสัตวการรับรองสินคาปศุสัตว นิดารัตน ไพรคณะฮก 

พลกฤษณ อุยตา

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

32 57(2)-0312-032 คูมือกรมปศุสัตว เรื่องการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว พลกฤษณ อุยตา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

33 57(2)-0312-033 หลักเกณฑและเงื่อนไขในการการรับรองระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง

ควบคุม (HACCP) คอมพารทเมนตสําหรับฟารมสัตวปกเนื้อฟารมสัตวปกพันธุ และ

สถานที่ฟกไขสัตวปกเนื้อ

บุณิกา จุลละโพธิ 

ประวิทย ศรีสอาด

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

34 57(2)-0116(3)-034 สถานพยาบาลสัตวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ปนัดดา เนตรพุดซา

กิตติวดี โชติปรายน

ปศุสัตวเขต ๓
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35 57(2)-0115-035 แบคทีเรียแทรกซอนในสุกรปวยตายดวยโรค Porcine Reproductive and 

Respiratory Syndrome (PRRS) ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหวางป 

๒๕๕๒-๒๕๕๕

ชัยยงค สากํา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

36 57(2)-0105-036 ความชุกทางซีรัมและปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยในสัตวเลี้ยง

กีบคูเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

โรจนชนะ ปรากฏชื่อ 

ศิษฏ เปรมัษเฐียร

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

37 57(2)-0105-037 ปจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคพีอารอารเอสในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ระหวางป 

๒๕๕๓-๒๕๕๔

กิติภัทท สุจิต 

ธรรมรัฐ หรพรอม

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

38 57(2)-0105-038 สถานการณโรคระบาดสัตวของประเทศไทยในระบบฐานขอมูลโรคระบาดสัตวระหวาง

ประเทศ (WAHIS)

กิติภัทท สุจิต 

วิไลภรณ วงศพฤกษาสูง

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

39 57(2)-0105-039 ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอย ของ

เกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

ศิษฏ เปรมัษเฐียร 

โรจนชนะ ปรากฎชื่อ

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

40 57(2)-0116(5)-040 การปนเปอนของ E.coli และColiform ในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวของจังหวัดแพร

ระหวางป ๒๕๕๓-๒๕๕๕

ชัยรัตน บัวเลิศ 

ปยะวดี นุมนวล

ปศุสัตวเขต 5

41 57(2)-0116(5)-041 ความชุกและการดื้อยาตานจุลชีพของโรคเตานมอักเสบในโครีดนม จังหวัดแพร 

ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔

ปยะวดี นุมนวล 

ชัยรัตน บัวเลิศ

ปศุสัตวเขต 5

42 57(2)-0501-042 การพัฒนาทุนมนุษยของบุคลากรกรมปศุสัตวในการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน

พัชรนันท จิระวัฒนภิญโญ สํานักเลขานุการ กรม
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43 57(2)-0501-043 คูมือการปฏิบัติงาน : สําหรับบุคลากรกรมปศุสัตวที่จะไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการ

วิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ

อัครินทร โมกไธสง สํานักเลขานุการ กรม

44 57(2)-0116(1)-044 การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของการเคลื่อนยายสุกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กมลทิพย เพ็งหิรัญ 

ชูฤทธิ์ เสนียมโนมัย

ปศุสัตวเขต 1

45 57(2)-0116(1)-045 การศึกษาระดับภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในโคและกระบือ ในระหวางการกัก

และหลังการเคลื่อนยาย

ชูฤทธิ์ เสนียมโนมัย 

กมลทิพย เพ็งหิรัญ

ปศุสัตวเขต 1

46 57(2)-0115-046 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เพาะ

แยกไดจากแพะและดินในฟารมแพะดวยวิธี Pulse fielded gel electrophoresis

อรรถพร จีนพันธ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

47 57(2)-0206-047 คาโลหิตวิทยาและคาชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักที่เปนโรควัณโรค ไพบูลย ศรีสิทธิยานนท

นิกร สางหวยไพร 

สุวิช บุญโปรง

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

48 57(2)-0206-048 คาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของกระบือปลักที่เลี้ยงใน

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลําพญากลาง

กุลภัทร โพธิกนิษฐ 

ไพบูลย ศรีสิทธิยานนท 

นิกร สางหวยไพร 

สุวิช บุญโปรง

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

49 57(2)-0502-049 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางของกรมปศุสัตว ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และในระบบ e-GP

สมคิด แสงตะกรณ กองคลัง



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

50 57(2)-0216(5)-050 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาปศุสัตว (อสป.) ในจังหวัด

เชียงใหม

วีระพงษ พลสยม ปศุสัตวเขต 5

51 57(2)-0216(5)-051 ปจจัยที่มีผลตอบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

วิทยา ปญญาโกษา ปศุสัตวเขต 5

52 57(2)-0116(5)-052 แนวทางควบคุมโรคบรูเซลโลซิสในฟารมโคเนื้อจังหวัดพะเยา เกียรติชัย อุนกาศ

ธีธัชธาวัลย โตบันลือภพ

ปศุสัตวเขต 5

53 57(2)-0116(5)-053 ตนแบบการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและการแกไขปญหาโรคติดตอจาก

สัตวสูคนระดับตําบลในภาคเหนือของประเทศไทย

สมพร พรวิเศษศิริกุล 

เทิดศักดิ์ ญาโน 

สุวิทย โซตินันท 

สุวิชัย โรจนเสถียร

ปศุสัตวเขต 5

54 57(2)-0116(5)-054 การสอบสวนและแนวทางการควบคุมโรคพิษสุนัขบากรณีนําลูกสุนัขสัมผัสเชื้อเขาใน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ชวงเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.๒๕๕๔

มงคล ศรีจันทร 

สมพร พรวิเศษศิริกุล

ปศุสัตวเขต 5

55 57(2)-0116(5)-055 Q fever in Dairy Cattle in Chiang Mai Province, Thailand,2012:A 

Preliminary Study

ปราณี รอดเทียน 

มนตรี นวมจิตต 

มงคล ศรีจันทร 

ภัทรริน โอภาสชัยทัตต 

มนยา เอกทัตร

ปศุสัตวเขต 5



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

56 57(2)-0116(5)-056 การทดสอบวัณโรคโดยวิธีการทดสอบทางผิวหนังรวมกับการตรวจหาแกรมมาอินเตอร

เฟยรอนในโคนมจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.๒๕๕๕

มงคล ศรีจันทร 

มนตรี นวมจิตต 

นัทธิณี กิตติวรรณ

ปศุสัตวเขต 5

57 57(2)-0516(8)-057 สภาพการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเนื้อของเครือขายวิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงแพะใน

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ ๒๕๕๕

บุญสง รัตนพร ปศุสัตวเขต 8

58 57(2)-0516(6)-058 การพัฒนาระบบฐานขอมูลพัฒนาบุคลากร สํานักงานปศุสัตวเขต ๖ อานันท เทพทอง ปศุสัตวเขต 6

59 57(2)-0516(6)-059 การสรางเครื่องมือชวงวัดผลเชิงคุณภาพในการประเมินความเขมแข็งกลุมเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตวในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๖

อานันท เทพทอง ปศุสัตวเขต 6

60 57(2)-0511-060 การบริหารจัดการอัตราวางตําแหนงสัตวแพทย: กรณีการเปลี่ยนเปนตําแหนง

นายสัตวแพทย โดยยกเวนเงื่อนไขการยุบเลิกตําแหนง

ธีระศักดิ์ ดําทองสุก สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

61 57(2)-0216(3)-061 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการสงเสริมอาชีพผูเลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร สุพิน นองมัน ปศุสัตวเขต 3

62 57(2)-0216(3)-062 การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรจังหวัดอํานาจเจริญ พินิจ ศรีเจริญ ปศุสัตวเขต 3

63 57(2)-0216(3)-063 ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือในจังหวัดอุบลราชธานี วรวิทย ธนสุนทรสุทธิ์ ปศุสัตวเขต 3

64 57(2)-0516(4)-064 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันกับองคกรของขาราชการสังกัดสํานักงานปศุสัตวเขต ๔ วาที่รอยตรีพิชิตพล กันทะ ปศุสัตวเขต 4

65 57(2)-0516(4)-065 การพัฒนาแบบวัดปจจัยจูงใจการถายโอนการเรียนรูในการฝกอบรมของขาราชการ

และพนักงานราชการระดับปฏิบัติการในสํานักงานปศุสัตวเขต ๔

วาที่รอยตรีพิชิตพล กันทะ ปศุสัตวเขต 4



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

66 57(2)-0316(4)-066 การศึกษาสภาพการเลี้ยงไกไขของเกษตรกรรายยอยจังหวัดหนองคายเพื่อพัฒนาเขา

ระบบมาตรฐานฟารมเลี้ยงไกไข

คมวุฒิ ธรรมสาร 

ชาคริต ภูมิศรีจันทร

ปศุสัตวเขต 4

67 57(2)-0216(4)-067 การเตรียมความพรอมสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียม

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิรุณ รักษามิตร ปศุสัตวเขต 3

68 57(2)-0221-068 ความพรอมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในพื้นที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาในจังหวัดสุรินทร

ธีรวิทย ขาวบุบผา 

สุพิน นองมัน

กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ

69 57(2)-0502-069 แนวทางการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และการปฏิบัติการในระบบ e-GP วรางครัตน หลําวรรณะ กองคลัง

70 57(2)-0316(1)-070 การศึกษาความชุกของเชื้อแซลโมเนลลาในฟารมไกพันธุของจังหวัดลพบุรี ศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ 

ชาญชัย จุลโลบล

ปศุสัตวเขต 1

71 57(2)-0216(2)-071 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี นรภัทร ออนคลาย 

ยอด วิริยะเสนา

ปศุสัตวเขต 2

72 57(2)-0116(4)-072 การสอบสานหาสาเหตุการแทงในกระบือระหวางเดือนกันยายนถึงตุลาคม ๒๕๕๕ ที่

ตําบลทาบอสงคราม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หฤทัย รุงเรือง 

ประหยัด ศรีโคตร

ปศุสัตวเขต 4

73 57(2)-0116(4)-073 ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของกลุมผูเลี้ยงไกไข ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม ภายหลังการระบาดของโรคไขหวัดนก

หฤทัย รุงเรือง 

ประหยัด ศรีโคตร

ปศุสัตวเขต 4

74 57(2)-0312-074 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนื้อไกจากผูคาปลีกในตลาดสด

ถึงผูบริโภค

บุณิกา จุลละโพธิ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

75 57(2)-0115-075 รายงานสัตวปวย: โรคบาดทะยักในชางเอเชีย (Elephus maximus) ในจังหวัด

เชียงใหม

นัทธิณี กิตติวรรณ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

76 57(2)-0516(5)-076 ความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกและการมีสวนรวมปฏิบัติในการเฝาระวังปองกัน และ

ควบคุมโรคไขหวัดนกของอาสาสมัครปองกันโรคไขหวัดนกภายหลังการระบาด

ระหวางพื้นที่ระบาดครั้งกับพื้นที่ระบาดซ้ําหลายครั้งในภาคเหนือของประเทศไทยเดียว

สมพร พรวิเศษศิริกุล 

เทิดศักดิ์ ญาโน 

สุวิทย โชตินันท 

สุวิชัย โรจนเสถียร

ปศุสัตวเขต 5

77 57(2)-0216(5)-077 ปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแกว นิธิศ จิตนิยม ปศุสัตวเขต 5

78 57(2)-0214-078 การศึกษาเบื้องตนของสมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะซากของโคภูพาน

ลูกผสมพื้นเมือง

ศุภชัย อุดชาชน สํานักพัฒนาอาหารสัตว

79 57(2)-0105-079 Spatial epidemiology of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome in 

Thailand

วีรพงษ ธนพงศธรรม สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

80 57(2)-0120-080 การศึกษาสภาวะการปนเปอนของสารเมลามีนในวัตถุดิบและอาหารสัตวนําเขา ทาง

ดานกักสัตวสุวรรณภูมิปที่ดําเนินการ ๒๕๕๑-๒๕๕๕

นวิยา รักสุภาพ กองสารวัตรและกักกัน 

81 57(2)-0211-081 การศึกษาการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีของประเทศไทย เพลินพรรณ เขตตกัน สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

82 57(2)-0211-082 การเลี้ยงไกประดูหางดําเปนอาชีพเสริมอยางยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโปงพระบาท จรัญ ใจลังกา สํานักสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

83 57(2)-0115-083 การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยการไดรับพิษของสารกําจัดแมลงกลุมคารบาเมทและออรกา

โนฟอสเฟตในตัวอยางปศุสัตวโดยใชพีเอชมิเตอร (Development of method for 

carbamate and organophosphate poisoning diagnosis in livestock 

samples by pH meter)”

จํารัส เลิศศรี สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

84 57(2)-0116(3)-084 สภาวะโรคบรูเซลโลซิสในโคนมและแพะ ภายในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ภูมินทร สุมามาลย  

ศุภธิดา ภิเศก

ปศุสัตวเขต 3

85 57(2)-0115-085 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในแพะ

และแกะในภาคตะวันตกของประเทศไทย

พิไลพร เจติยวรรณ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

86 57(2)-0115-086 โรคอุบัติใหม การติดเชื้อไวรัสอัมพาตของจิ้งหรีดเลี้ยงในประเทศไทย และการ

วิเคราะหทางพันธุกรรม

นพพร โตะมี 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

87 57(2)-0115-087 การศึกษาลําดับสารพันธุกรรมของไวรัสพิษสุนัขบา เชิงสารสนเทศภูมิศาสตรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖

บพิธ ปุยะติ 

จรูญวิทย นะพรรัมย

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

88 57(2)-0115-088 การศึกษาสภาวะของโรคพาราทูเบอรคูโลซิสในโคนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน โดยใชวิธี Complement fixation test (CFT) และ Fecal smear

สุกัญญา นาคสุนทร 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

89 57(2)-0115-089 เปรียบเทียบการทดสอบทางซีรัมวิทยาสําหรับการตรวจแอนติบอดีตอการติดเชื้อ 

Brucella abortus ในโคและกระบือ

สุรพงษ วงศเกษมจิตต 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

90 57(2)-0115-090 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาในภาคใตของประเทศไทย ระหวางป 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖

ศศิวิมล ทองมี 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

91 57(2)-0115-091 การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ Babesia caballi ในมาในประเทศไทย ศศิวิมล อยูเอม 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

92 57(2)-0115-092 การศึกษาโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ โดยใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

กิ่งกานต บุญสุยา สีโย 

นลินี หงสชุมพล

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

93 57(2)-0216(9)-093 การศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะของผูเลี้ยงรายยอยจังหวัดปตตาน:ี โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการเลี้ยงแพะจังหวัดชายแดนภาคใต

สมเกียรติ กิจรุงโรจน 

และคณะ

ปศุสัตวเขต 9

94 57(2)-0216(9)-094 การประมาณความยากจนหลากมิติของผูเลี้ยงปศุสัตวรายยอยจังหวัดปตตานี บรรจง จงรักษวัฒนา 

และคณะ

ปศุสัตวเขต 9

95 57(2)-0216(9)-095 ความหลากหลายรายไดของผูเลี้ยงปศุสัตวรายยอยจังหวัดปตตานี บรรจง จงรักษวัฒนา 

และคณะ

ปศุสัตวเขต 9

96 57(2)-0214-096 ผลการใชหญาเนเปยรปากชอง ๑ หมักทดแทนอาหารขนในอาหารสุกรขุน สมศักดิ์ เภาทอง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

97 57(2)-0206-097 สมการทํานายน้ําหนักตัวกระบือปลักเพศเมียเมื่อโตเต็มวัย วัฒนา เหลาทอง

รุจิรา ศรีจันทร

สํานักพัฒนาพันธุสัตว



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

98 57(2)-0206-098 การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่เกิดจากใชพอพันธุสุกรลูกผสม

ดูร็อค ๗๕% x เปยแตรง ๒๕% และสุกรพอพันธุของฟารมเอกชน

ประภาส มหินชัย 

ธวัชชัย ตุยหลา 

สันติ แพงเมา 

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

99 57(2)-0115-099 ความผันแปรทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดตอในไก

ในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย

นฤพล พรอมขุนทด 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

100 57(2)-0214-100 การใชวัตถุดิบพื้นบานเปนอาหารสุกรและสัตวปก สมศักดิ์ เภาทอง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

101 57(2)-0116(8)-101 ระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบาในสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๘ ระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๖ วิสูตร นวลขาว ปศุสัตวเขต 8

102 57(2)-0116(3)-102 การติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปศุสัตวตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข

แมวลานตัวป ๒๕๕๗ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ปนัดดา เนตรพุดชา 

กิตติวดี โชติปรายน

ปศุสัตวเขต 3

103 57(2)-0214-103 ผลของระยะปลูกตอผลผลิตและคุณภาพของหญากินนีมอมบาซา ศุภวันจักรี ดอนไสว สํานักพัฒนาอาหารสัตว

104 57(2)-0116(3)-104 ความพึงพอใจของผูรับบริการจากโครงการรณรงคผาตัดทําหมันสําหรับสุนัขแมวใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ปนัดดา เนตรพุดซา 

กิตติวดี โชติปรายน

ปศุสัตวเขต 3

105 57(2)-0116(3)-105 การตรวจสอบสภาพความใชไดของรายการตรวจประเมินติดตามสิ่งแวดลอมสําหรับ

ฟารมสุกรในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๓

ทาริกา ประมูลสินทรัพย ปศุสัตวเขต 3

106 57(2)-0107-106 เปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิในการเก็บรักษาเซลล BHK21C13 ชนิดแขวนลอย อนุรักษ ตระการรังสี 

สายพิณ ชุมทรัพย

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

107 57(2)-0116(3)-107 สถานพยาบาลสัตวในจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. ๒๕๕๗ บุญสม พลรักษา 

และคณะ

ปศุสัตวเขต 3

108 57(2)-0116(6)-108 ผลของการเสริมกะเพรารวมกับบอระเพ็ดตอประสิทธิภาพการผลิตและตนทุน

คาอาหารของการเลี้ยงไกเนื้อสายพันธุทางการคา

นายธีระ จันทรแกว ปศุสัตวเขต 6

109 57(2)-0115-109 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ Theileria spp. ในสัตวเคี้ยวเอื้อง มัญชรี ทัตติยพงศ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

110 57(2)-0208-110 สมรรถนะทางสืบพันธุของโคนมทรอปคอลโฮลสไตนในภาคตะวันตกของประเทศไทย สมพงษ แซจอหอ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

111 57(2)-0115-111 ลักษณะทางพันธุกรรมของ Porcine Circovirus type 2 ในภาคใตของไทย สายันต ยอยดํา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

112 57(2)-0115-112 การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

ระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๖

วิลาวรรณ บุตรกูล 

สืบชาติ สัจจวาทิต

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

113 57(2)-0116(4)-113 เสนทางการเคลื่อนยายโคเนื้อและกระบือผานจังหวัดมหาสารคาม ระหวางป ๒๕๕๒-

๒๕๕๕

ศุภธิดา ภิเศษ 

ภูมินทร สุมามาลย

ปศุสัตวเขต 4

114 57(2)-0516(1)-114 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร บุญรอด พัฒนาไพศาล ปศุสัตวเขต 1

115 57(2)-0116(1)-115 รายงานการตรวจพบสารกลุมเบตาอะโกนิสตจากตัวอยางปสสาวะสุกรที่เก็บจากฟารม

สุกรในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖

พงษพิทักษ ตันสมรส ปศุสัตวเขต 6

116 57(2)-0116(1)-116 การเฝาระวังการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวและสถานที่

จําหนายเนื้อสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นันทศักดิ์  มุสิกศิลป ปศุสัตวเขต 6



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

117 57(2)-0216(4)-117 การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร อิทธิพันธ จํารัสบุญหิรัญ

อรรถพล อัครจันทร

ปศุสัตวเขต 4

118 57(2)-0502-118 คูมือการปฏิบัติงานดานเบิกจายเงินผาน GFMIS Web Online กรณีจายตรงผูขายผาน

ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) สําหรับหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว

อําภาพร ตันยง กองคลัง

119 57(2)-0502-119 คูมือการจัดทําแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและการขออนุมัติ

เพิ่มเติมระหวางป

ชนิดา กงไฉ กองคลัง

120 57(2)-0516(1)-120 การศึกษาความชุกของโรคคอนตาเจียด อกาแลคเทีย (Contagious agalactia) ใน

แพะ-แกะ ภายในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๖

ไพฑูรย กอนทอง 

พชรมน ทองเฟอง 

ชัชรี นิยโมสถ 

ชรินทร นาชม 

พัชรี ทองคําคูณ

ปศุสัตวเขต 1

121 57(2)-0516(1)-121 การประเมินและวิเคราะหปญหาอุปสรรคการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ภายในพื้นที่ปศุสัตวเขต ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๖

ไพฑูรย กอนทอง 

สุริยา ผาแสง

ปศุสัตวเขต 1

122 57(2)-0509-122 การประเมินผลสํารวจความคิดเห็นที่มีตอแผนแมบทดานการปศุสัตวไทย พ.ศ. 

๒๕๕๖-๒๕๖๕ ไพโรจน จิ้วบุญสราง 

กองแผนงาน



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

123 57(2)-0509-123 การศึกษาประสิทธิภาพของขอเสนอการวิจัยกรมปศุสัตว ที่เสนอของบประมาณ

รายจายประจําป (ปกต)ิ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในชวงแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ.

 ๒๕๕๖-๒๕๖๐

ไพโรจน จิ้วบุญสราง กองแผนงาน

124 57(2)-0107-124 การทําไวรัสโรคปากและเทาเปอยใหเขมขนโดยใชเครื่องกรองแบบเมมเบรนเสนใยกลวงชนิดโพลี

ซัลโฟน

อมรรัตน สวัสดิ์สิงห 

กิ่งกานต บุญสุยา สีโย

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

125 57(2)-0115-125 การสํารวจโรคโบวายไวรัลไดอะเรียทางซีรัมวิทยาในฟารมไมแสวงกําไรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย

เลิศชัย จินตพิทักษสกุล 

อุดม เจือจันทร

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

126 57(2)-0115-126 คูมือ “เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และ การ

ประยุกตใช

เลิศชัย จินตพิทักษสกุล สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

127 57(2)-0105-127 คูมือ “การพัฒนาระบบสุขภาพสัตว สมภพ จิตตประไพ สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

128 57(2)-0115-128 การศึกษาเกี่ยวกับการแพรกระจายและการขับเชื้อของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน ฐิตวัฒน จันทวร สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

129 57(2)-0115-129 การศึกษาการใหเชื้อพิษทับหลังใหวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดตางๆ ที่ ๓, ๗ และ ๑๔ วัน เกรียงไกร ไชยคํา 

ฐิตวัฒน จันทวร

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

130 57(2)-0115-130 การเลี้ยงและใชสัตวทดลองในการทดสอบชีววัตถุสําหรับสัตว ฐิตวัฒน จันทวร สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

131 57(2)-0105-131 การพัฒนาสุขภาพสัตว กรมปศุสัตว เพื่อการถายโอนภารกิจสูทองถิ่น สมภพ จิตตประไพ 

สุริยัติ ครไชยศรี

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

132 57(2)-0105-132 การประเมินระบบการปองกันโรคเบื้องตนในการเลี้ยงโคนมพื้นที่จังหวัดราชบุรี สมภพ จิตตประไพ 

มนัสชัย วัฒนกุล 

นพวรรณ บัวมีธูป

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว

133 57(2)-0115-133 ความชุกทางซีรัมวิทยาของเชื้อไวรัสกอโรคปากและเทาเปอยในสัตวปาในเขต

ภาคเหนือตอนบนระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นงลักษณ แสนบัวผัน 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

134 57(2)-0206-134 สภาพการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองไทยในอําเภอบานตาก จังหวัดตาก วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย 

วิสุทธิ์ หิมารัตน 

กมล ฉวีวรรณ 

สาธิต อยูยืน

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

135 57(2)-0206-135 การศึกษาการปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวและสถานที่

จําหนายเนื้อสัตวในจังหวัดระยอง ระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สุภลักษณ ตันประยูร 

ปภาสพงษ จงชานสิทโธ

ปศุสัตวเขต 2

136 57(2)-0120-136 คูมือ “สําหรับเจาหนาที่ดานกักกันสัตวเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกสัตวและซากสัตว” ยุทธนา ชัยศักดานุกูล กองสารวัตรและกักกัน 

137 57(2)-0404-137 Application of Near Infrared Spectroscopy for Determination of Nutrient 

Content in Fish Meal and Fish Meal Adulterated with Feather Meal

สุทธิพร พิริยายน สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

138 57(2)-0404-138 การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวดานสารพิษ สารตกคาง และสารปนเปอนในอาหาร

สัตวตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕: ๒๐๐๕

สุทธิพร พิริยายน สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

139 57(2)-0214-139 ผลของการใชกากมันสําปะหลังหมักยีสตทดแทนอาหารขนในสูตรอาหารโคขุนพันธกบินทรบุรีที่มี

ตอสมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซาก

ศุภชัย อุดชาชน สํานักพัฒนาอาหารสัตว

140 57(2)-0116(3)-140 ระบาดวิทยาและสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตรของโรคพิษสุนัขบาในจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางป

 พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗

สุรพงษ เสนาใหญ 

บพิต ปุยะติ

ปศุสัตวเขต 3

141 57(2)-0316(3)-141 การศึกษาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในเนื้อสัตวจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว โครงการเนื้อสัตว

อนามัย โครงการสถานที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดตาก ระหวางป ๒๕๕๔-

๒๕๕๖

จํารัส เขงวา ปศุสัตวเขต 6

142 57(2)-0116(3)-142 การศึกษาการนําเทคนิค Vasectomy มาใชในการทําหมันแมวจรจัดเพศผูพื้นที่

จังหวัดนครนายก

ทรงธรรม สุขประสงค ปศุสัตวเขต 2

143 57(2)-0116(3)-143 การศึกษาผลขางเคียงจากการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดพื้นที่จังหวัดนครนายก ดวย

การทดลองนํา Burdizzo มาใชในการทําหมันสุนัขจรจัดเพศผู

ทรงธรรม สุขประสงค ปศุสัตวเขต 2

144 57(2)-0206-144 Dairy Production in Thailand แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 

สุวิทย อโนทัยสินทวี

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

145 57(2)-0206-145 Estimates of Genetic Parameters for KLEIBER Ratio form Birth to Weaning 

in Thai Native Goats 

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 

มงคล เทพรัตน

สํานักพัฒนาพันธุสัตว



ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ
ชื่อผลงานวิชาการ

คณะผูจัดทํา หนวยงาน

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2557

146 57(2)-0206-146 Dairy Goats in Thailand: Potentials, opportunities and challenges แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ 

สาธิต อยูยืน 

ธํารง ทองจํารูญ

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

147 57(2)-0316(6)-147 ปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปอนในน้ํานมดิบโค ที่พบใน

จังหวัดนครสวรรค ระหวางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ตุลาคม ๒๕๕๖

อารัมภีร อุทาน ปศุสัตวเขต 6

148 57(2)-0216(3)-148 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความพึงพอใจของผูบริโภคในตลาดสีเขียวของพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ประสิทธิ์ ศรีสอง 

จํานงค จังอินทร

ปศุสัตวเขต 3

149 57(2)-0216(3)-149 สภาพการเลี้ยงและตนทุนการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จํานงค จังอินทร 

ประสิทธิ์ ศรีสอง

ปศุสัตวเขต 3

150 57(2)-0216(3)-150 ความพึงพอใจของเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมจังหวัดสุรินทร ศิวเทพ วงศพรม ปศุสัตวเขต 3

151 57(2)-0216(3)-151 ความคิดเห็นตอกิจกรรมการผลิตโคเนื้อลูกผสม แจแปนนิซแบลค ของเกษตรกรรายยอย ศิวเทพ วงศพรม ปศุสัตวเขต 3
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