
ลําดับ

ที่

เลขทะเบียน

ผลงานวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ คณะผูจัดทํา หนวยงาน

1 58(2)-0116(3)-001 การระบาดของโรคเซอราในโคนมที่บานสายชลพัฒนา อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 

๒๕๕๗

บุญสม พลรักษา ปศุสัตวเขต 3

2 58(2)-0211-002 การศึกษาการใชเนื้อสุกรสวนขาหนาและขาหลังของสุกรแมพันธุคัดทิ้งในการทําลูกชิ้น อําพล วริทธิธรรม กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

3 58(2)-0211-003 ผลการใชแปงมันสําปะหลัง แปงสาลี และแปงขาวโพดที่มีตอคุณภาพของหมูยอ อําพล วริทธิธรรม กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

4 58(2)-0206-004 Contribution of Small Livestock in Developing Resilient Food Systems for Urban 

and Periurban Agriculture in Thailand

แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ สํานักพัฒนาพันธุสัตว

5 58(2)-0221-005

คาอัตราพันธุกรรมและคาการผสมพันธุของลักษณะทางเศรษฐกิจในไกไขพันธุเล็กฮอรนขาว

สุรียรัตน สืบสุนทร กองงานพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

6 58(2)-0211-006 การศึกษาขอมูลดานความสมบูรณพันธุของโคนมในประเทศไทย พรพมล ปทมานนท กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

7 58(2)-0221-007 สหสัมพันธทางพันธุกรรมและสหสัมพันธลักษณะปรากฏของลักษณะทางเศรษฐกิจในไกไขพันธุ

เล็กฮอรนขาว

กาญจนา ธรรมรัตน กองงานพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

8 58(2)-0116(8)-008การควบคุมโรค Bovine Tuberculosis ในฟารมกระบือในจังหวัด

สุราษฎรธานี

สุรวัฒน คูหพันธ ปศุสัตวเขต 8

9 58(2)-0116(8)-009ความชุกของโรคเซอราของชางในปางชาง จังหวัดพังงา วิศรุต จิระสุทัศน ปศุสัตวเขต 8

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจําปงบประมาณ 2558



10 58(2)-0115-010

การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea ดวยการใช Nancy-520 ใน

เทคนิค real-time RT-PCR

แสงจันทร ศรีศิลปอุดม 

บัณฑิต นวลศรีฉาย

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

11 58(2)-0115-011

การตรวจโรคเซอรโคไวรัสชนิดที่ ๒ และโรคพิษสุนัขบาเทียมในสุกรดวยเทคนิค duplex 

real-time PCR

แสงจันทร ศรีศิลปอุดม 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

12 58(2)-0206-012 โปรแกรมฐานขอมูลแพะแกะ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ สํานักพัฒนาพันธุสัตว

13 58(2)-0206-013 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของไกประดูหางดําเชียงใหมเมื่อเลี้ยงในระบบขังคอกและปลอยอิสระ เจนรงค คํามงคุณ 

ดรุณี โสภา 

อํานวย เลี้ยวธารากุล

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

14 58(2)-0206-014 ลักษณะภายนอกและสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมือง (ประดูหางดําเชียงใหม) พันธุแทและ

ลูกผสม

อํานวย เลี้ยวธารากุล 

ดรุณี โสภา 

เจนรงค คํามงคุณ

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

15 58(2)-0216(3)-015

ความพึงพอใจตอโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริของสมาชิกกลุม

เกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๓

สุรชัย สีน้ําคํา

นิคม สนั่นเครื่อง

ปศุสัตวเขต 3

16 58(2)-0216(3)-016การศึกษาปญหา สาเหตุ และทางแกไขการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการ

เกษตรกรตามพระราชดําริ จังหวัดยโสธร

นิคม สนั่นเครื่อง 

สุรชัย สีน้ําคํา

ปศุสัตวเขต 3

17 58(2)-0119-017 แนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อรองรับแหลงผลิตสัตวพันธุในตางประเทศ ที่ตองการ

สงออกมายังประเทศไทยสําหรับเจาหนาที่กรมปศุสัตว

พจณา สากระแสร กองความรวมมือดานการปศุสัตว

ระหวางประเทศ



18 58(2)-0119-018 คูมือการปฏิบัติงานนําเขา และสงออกสัตวเลี้ยงของประเทศไทย สําหรับเจาหนาที่ พจณา สากระแสร กองความรวมมือดานการปศุสัตว

ระหวางประเทศ

19 58(2)-0216(3)-019

ปศุสัตว

จรูญวิทย นะพรรัมย 

เชื้อชาย ธงชัย

ปศุสัตวเขต 3

20 58(2)-0107-020 ประสิทธิภาพของวัคซีนแบลคเลกที่ลดปริมาตรฉีดในโคและแพะ รัชนี อัตถิ 

วันชัย ตีรถะวรวรรณ 

วีรชาย ปูสูงเนิน 

อารีรัตน แพงเพ็ง

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

21 58(2)-0116(3)-021ปจจัยที่มีผลตอระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลในไกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เชื้อชาย ธงชัย 

จรูญวิทย นะพรรัมย

ปศุสัตวเขต 3

22 58(2)-0115-022

ผลของการใหอาหารที่มีวิตามินอีและซีลีเนียมต่ําตอพยาธิสภาพของหานและเปดเทศ” (Effects of

 vitamin E and Selenium deficient diets on the pathology of geese and Muscovy 

ducks)

สนทนา มิมะพันธุ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

23 58(2)-0516(4)-023ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๔ พัชรนันท จิระวัฒนภิญโญ ปศุสัตวเขต 4

24 58(2)-0120-024

การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนําเขาและแพรกระจายเชื้อไวรัสไขหวัดนก ชนิดสาย

พันธุรุนแรง (HPAI) ในลูกไกพันธุมีชีวิตที่นําเขาจากประเทศเนเธอรแลนด

วนิดา แจงประจักษ กองสารวัตรและกักกัน

25 58(2)-0120-025 การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการนําเขาสินคาปศุสัตวที่สําคัญของประเทศไทยกับประเทศ

ออสเตรเลีย

วนิดา แจงประจักษ กองสารวัตรและกักกัน



26 58(2)-0115-026 การประเมินเบื้องตนของชุดทดสอบโรคเมลิออยดในปศุสัตว โดยวิธี Indirect Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay

สุรพงษ วงศเกษมจิตต สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

27 58(2)-0316(6)-027

การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของผูคาโค-กระบือ ตอการผลิตเนื้อสัตวปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด

ตากระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

จํารัส เขงวา ปศุสัตวเขต 6

28 58(2)-0216(3)-028ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ

รองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จํานง จังอินทร 

สุรียรัตน สืบสุนทร

ปศุสัตวเขต 3

29 58(2)-0214-029 ผลผลิตคุณภาพ และตนทุนการผลิตน้ํานมของโคนมที่ไดรับหญาเนเปยรปากชอง ๑ หมัก เปน

อาหารสัตวหยาบหลักภายใตสภาพการจัดการของเกษตรกร

อรวิมล แกวเกลี้ยง สํานักพัฒนาอาหารสัตว

30 58(2)-0116(5)-030การประยุกตใชระบาดวิทยาแบบมีสวนรวมในการระบุปญหาและแนวทางปองกันแกไขปญหา

สุขภาพในโค และกระบือที่เลี้ยงปลอยอิสระในพื้นที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. ๒๕๕๗

ปภาสพงษ จงชานสิทโธ  

จํารัส เขงวา  

อนุวัตน วิรัชสุดากุล  

ขวัญชาย เครือสุคนธ 

วรางคณา ไชยซาววงษ

ปศุสัตวเขต 5

31 58(2)-0503-031 คูมือปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณขาราชการกรมปศุสัตว ชื่นกมล มงคลศิลป กองการเจาหนาที่

32 58(2)-0503-032 คูมือปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพเจาหนาที่กรมปศุสัตว ชื่นกมล มงคลศิลป กองการเจาหนาที่

33 58(2)-0206-033 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและความสมบูรณพันธุของโคพันธุซาฮิวาล ในฟารมเครือขาย จิรวรรณ จุยวัดเลา 

เฉลิมชัย จันทศร

สํานักพัฒนาพันธุสัตว



34 58(2)-0116(7)-034ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อบรูเซลลาในแพะเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดราชบุรี จําลอง วรศรี ปศุสัตวเขต 7

35 58(2)-0116(7)-035การสอบสวนโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อและกระบือ ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัด

กาญจนบุรี ๒๕๕๖

พรศักดิ์ ประสมทอง ปศุสัตวเขต 8

36 58(2)-0216(2)-036การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ และความตองการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอําเภอ

บานคาย อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง และอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ดนัยศักดิ์ เย็นใจ 

ภาณุ อินทฤทธิ์

ปศุสัตวเขต 2

37 58(2)-0216(2)-037การศึกษาสภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง และความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร

ในจังหวัดระยอง

ดนัยศักดิ์ เย็นใจ 

สายญาติ สินนาค

ปศุสัตวเขต 2

38 58(2)-0518-038

การสํารวจครุภัณฑคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อจัดทําแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรกรมปศุสัตว

จีรพรรณ ทองแทน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

39 58(2)-0518-039

การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอแผนการจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอรพื้นฐานของกรมปศุสัตว

จีรพรรณ ทองแทน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

40 58(2)-0518-040

การพัฒนาโปรแกรมคํานวณการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน (Prosal)

จีรพรรณ ทองแทน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

41 58(2)-0116(1)-041การสํารวจความชุกของโรคบรูเซลโลซิสของจังหวัดลพบุรี บุษบา ถานอาดนา ปศุสัตวเขต 1

42 58(2)-0216(2)-042

การศึกษาสภาพการเลี้ยงควายและความพึงพอใจของเกษตรกรผูเลี้ยงควายในอําเภอเมืองชลบุรี 

อําเภอบานบึง อําเภอพนัสนิคม อําเภอบอทอง และอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี

นรภัทร ออนคลาย 

นราพร นาเอก

ปศุสัตวเขต 2

43 58(2)-0214-043

สมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองที่เลี้ยงเสริมดวยกากมันหมักยีสต

วรรณา อางทอง สํานักพัฒนาอาหารสัตว



44 58(2)-0115-044 การตรวจเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอยางอวัยวะสงตรวจ ดวยวิธี Real-Time 

PCR

กัญญธนิศ ลิ้มวิบูลพงศ 

และคณะ

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

45 58(2)-0404-045 การพัฒนาและตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวกลุมออรแกโน

คลอรีน ๑๗ ชนิด และสารกลุมโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟนิล ๖ ชนิดในคราวเดียวกันในไขไกดวยวิธี 

GC-MS/MS

วงศขวัญ จิตนุพงศ 

สราวุธ ชูกระชั้น

สํานักตรวจสอบคุณภาพ

สินคาปศุสัตว

46 58(2)-0105-046 คูมือฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตว สําหรับเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอป ๒๕๕๗: การ

นําเสนอผลงาน-สื่อสารขอมูลการสอบสวนโรค และการใชงานโปรแกรมระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ

อุบลวรรณ จตุรพาหุ 

ปราณี พาณิชยพงษ

สํานักควบคุม ปองกัน

และบําบัดโรคสัตว

47 58(2)-0214-047 การใชผลพลอยไดจากมันสําปะหลังเปนอาหารโค-กระบือ ศุภชัย อุดชาชน สํานักพัฒนาอาหารสัตว

48 58(2)-0206-048 แนวโนมทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณพันธุของกระบือปลักไทย วัฒนา เหลาทอง 

นิกร สางหวยไพร

สํานักพัฒนาพันธุสัตว

49 58(2)-0216(3)-049การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณสมบัติของเนื้อโคลูกผสมลิมูซิน-

พื้นเมือง

ลิขิต อุปมา ปศุสัตวเขต 3

50 58(2)-0116(5)-050การเฝาระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนวทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะจังหวัดลําปาง พ.ศ.

 ๒๕๕๔-๒๕๕๗

ศศิธร ติคํารัมย 

วีรพล เอี่ยมสวัสดิ์

ปศุสัตวเขต 5

51 58(2)-0211-051 การพัฒนาผลิตภัณฑไกดําซอสกระเทียมบรรจุกระปอง วุฒิชัย ลัดเครือ 

เอื้องพลอย ใจลังกา 

อําพล วริทธิธรรม

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว



52 58(2)-0211-052 การพัฒนาผลิตภัณฑไกดําซอสน้ําแดงบรรจุกระปอง เอื้องพลอย ใจลังกา 

วุฒิชัย ลัดเครือ 

อําพล วริทธิธรรม

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

53 58(2)-0115-053 ลักษณะทางพันธุกรรมและความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อกอโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียที่ระบาด

ในป พ.ศ. ๒๕๕๗

พัชรี ทองคําคูณ  

เนตรชนก จิวากานนท  

เสกสิทธิ์ สิงหแจม  

วัฒนศักดิ์ จําละคร

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

54 58(2)-0115-054 การรับรูขาวสารและทัศนคติเกี่ยวกับสารเรงเนื้อแดงของผูเลี้ยงสุกร ผูประกอบการ และผูบริโภค

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

สืบชาติ สัจจวาทิต

นันทศักดิ์ มุสิกศิลป

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

55 58(2)-0214-055 ผลผลิตและสวนประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวง หญากินนีมอมบาซา และหญากินนีโคโล

เนียวในดินชุดบานทอน

สมเกียรติ กิจรุงโรจน สํานักพัฒนาอาหารสัตว

56 58(2)-0115-056 การชันสูตรโรคและแนวทางการควบคุมวัณโรคในปศุสัตว สุรพงษ วงศเกษมจิตต สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

57 58(2)-0115-057 Serotypes of Streptococcus suis  isolated from healthy pigs in Phayao Province, 

Thailand

Pacharee Thongkamkoon  

Thawanrut 

Kiatyingangsulee 

  

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
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