
ล ำดับ

ที่

เลขทะเบียน
ผลงำนวิชำกำร

ชื่อผลงำนวิชำกำร คณะผู้จดัท ำ หน่วยงำน

1 60(2)-0513-001 การด าเนนิคดีปกครอง คดีพพิาทเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคล กรณีศึกษา

นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ ฟอ้ง กรมปศุสัตว์ ในการออกค าส่ังยา้ยขา้ราชการ
สุเทพ ยิ้มละมลุ 

ปยินชุ ศรีคอนไทย

ส านกักฎหมาย

2 60(2)-0513-002 การด าเนนิคดีปกครอง คดีพพิาทเกี่ยวกบัสัญญาทางปกครอง กรณีศึกษา กรมปศุสัตว์ 

ฟอ้ง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ผิดสัญญาลาศึกษา
สุเทพ ยิ้มละมลุ 

ปยินชุ ศรีคอนไทย

ส านกักฎหมาย

3 60(2)-0502-003 คู่มอืการตรวจสอบพสัดุประจ าปขีองหนว่ยงานในสังกดักรมปศุสัตว์ นภิาภรณ์ พนิจิ กองคลัง

4 60(2)-0206-004 Genetic Parameter Estimation for Weight Traits of Goat Populations in 

Thailand
จงรัตน ์ภมูโิคกรักษ ์ 

อญัชลี เจอืหอม 

แสนศักด์ิ นาคะวิสุทธิ์

ส านกัพฒันาพนัธุ์สัตว์

5 60(2)-0115-005 คู่มอืความเปน็พษิและการขาดแร่ธาตุอาหารในปศุสัตว์พร้อมวิธีการตรวจวิเคราะหท์าง

หอ้งปฏบิติัการ
สนทนา มมิะพนัธ์ 

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

6 60(2)-0516(4)-006 แรงจงูใจในการปฏบิติังานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๔ ว่าที่ ร.ต.พชิติพล กนัทะ ปศุสัตว์เขต ๔

7 60(2)-0516(4)-007 คู่มอืการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 

และการประยกุต์ใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (Geographic information System :

 GIS)
ว่าที่ ร.ต.พชิติพล กนัทะ

ปศุสัตว์เขต ๔

8 60(2)-0516(4)-008 ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการปศุสัตว์ในหนว่ยงานสังกดั

ส านกังานปศุสัตว์เขต ๔
ว่าที่ ร.ต.พชิติพล กนัทะ

ปศุสัตว์เขต ๔

9 60(2)-0516(4)-009 คู่มอือาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๔ พชัรนนัท ์จริะวัฒนภญิโญ ปศุสัตว์เขต ๔

10 60(2)-0516(4)-010 คู่มอืส าหรับผู้ปฏบิติังานด้านการพฒันาบคุลากรกรมปศุสัตว์ พชัรนนัท ์จริะวัฒนภญิโญ ปศุสัตว์เขต ๔

11 60(2)-0316(4)-011 ตรวจประเมนิคุณภาพน้ านมดิบของศูนยร์วบรวมน้ าดิบในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน ส านกังานปศุสัตว์เขต ๔
ธีรพงศ์ ใจซ่ือ 

นรุิตต์ ศรีสร้อย

ปศุสัตว์เขต ๔

12 60(2)-0116(3)-012 การเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการของโรคสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ปนดัดา เนตรพดุซา 

กติติวดี โชติปรายน

ปศุสัตว์เขต ๓

13 60(2)-0316(4)-013 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสุกรจากโรงฆา่สัตว์ และสถานที่จ าหนา่ย

เนื้อสัตว์สะอาด(เขยีงสะอาด) ในจงัหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปงีบประมาณ ๒๕๕๕ ถงึ 

๒๕๕๗
นรุิตต์ ศรีสร้อย 

ปศุสัตว์เขต ๔

14 60(2)-0115-014 เปรียบเทยีบวิธีปฏกิริิยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส (PCR) กบัวิธีตรวจเลือดปา้ยสไลด์แบบบาง 

(Stained thin smear) ในการตรวจหาเชื้อปรสิตในเลือดโค
ปริญญาพร เพราะดีสกลุ 

และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

15 60(2)-0206-015 Effect of beta-carotene supplementation in diet on blood beta-carotene 

concentration and enzyme activity in dairy heifers
เสาวลักษณ์ แยม้หมื่น

อาจ

ธวัชชยั แถวถาท า  

ทศพล มลูมณี  

โสภารักษ ์เขมราช 

กรองแกว้ บริสุทธิ์สวัสด์ิ

ส านกัพฒันาพนัธุ์สัตว์

16 60(2)-0105-016 การวิเคราะหเ์ครือขา่ยทางสังคมของการเคล่ือนยา้ยสุกรมชีวีิตในประเทศไทยระหว่างปี

 พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
สุขมุ สนธิพนัธ์ 

พมิาลา เกษมสุข

ส านกัควบคุม ปอ้งกนั

และบ าบดัโรคสัตว์

17 60(2)-0116(4)-017 การรายงานสัตว์ปว่ยโรคอะนาพลาสโมซีสในโคนมในพื้นที่จงัหวัดหนองบวัล าภรูะหว่าง

เดือนกรกฎาคมถงึเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
กฤษณะ ผลไสว 

รัชภมู ิเขยีวสนาม

ปศุสัตว์เขต ๔

18 60(2)-0116(3)-018 การศึกษาปจัจยัเส่ียงการระบาดของโรคปากและเทา้เปื่อยในพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา รัชภมู ิเขยีวสนาม 

กฤษณะ ผลไสว

ปศุสัตว์เขต ๔

เลขทะเบียนและรำยชื่อผลงำนวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560



19 60(2)-0116(5)-019 ปจัจยัที่ส่งผลต่อปริมาณเซลล์โซมาติกในฟาร์มโคนมของจงัหวัดเชยีงราย ระหว่าง

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถงึ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ธีรัชธาวัลย ์โตบนัลือภพ 

เกยีรติชยั อุ่นกาศ

ปศุสัตว์เขต ๕

20 60(2)-0116(5)-020 ผลของปริมาณเซลล์โซมาติกต่อการสูญเสียผลผลิตน้ านมดิบของจงัหวัดเชยีงราย ธีรัชธาวัลย ์โตบนัลือภพ 

เกยีรติชยั อุ่นกาศ

ปศุสัตว์เขต ๕

21 60(2)-0316(4)-021 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสุกรจากโรงฆา่สัตว์ภายในประเทศในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน
ปญัญาวัฒน ์ใสกาง 

จฬุฉตัร จ าปรัีตน์

ปศุสัตว์เขต ๔

22 60(2)-0316(4)-022 การสอบสวนโรคพษิสุนขับา้ในพื้นที่ต าบลร่องจกิ อ าเภอภเูรือ จงัหวัดเลย ระหว่างเดือน

มกราคม-กมุภาพนัธุ์ ๒๕๕๘
ปญัญาวัฒน ์ใสกาง 

คณายศ กริอณุะ

ปศุสัตว์เขต ๔

23 60(2)-0216(4)-023 ปจัจยัที่มผีลต่อความยั่งยนืในการเล้ียงกระบอืของเกษตรกร ลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง อนรัุกษ ์ถาบตุร 

สมยั ศรีผาวงศ์

ปศุสัตว์เขต ๔

24 60(2)-0216(4)-024 ความคิดเหน็ต่อปจัจยัที่มผีลต่อความยั่งยนื ในการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรจงัหวัด

มหาสารคาม
อนรัุกษ ์ถาบตุร  

เกชา นนตา 

ดร.สุวัฒน ์มตัราช

ปศุสัตว์เขต ๔

25 60(2)-0208-025 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมสายแมใ่นโคพื้นเมอืงไทยด้วยการวิเคราะห ์ไมโทคอนเด

รีย ดีเอน็เอ (Genetic diversity of maternal lineages in Thai-native cattle by

 mitochondrial DNA analysis)
ณชยั ศราธพนัธุ์ 

ส านกัเทคโนโลยชีวีภาพ

การผลิตปศุสัตว์

26 60(2)-0208-026 คู่มอื: การใชดี้เอน็เอเทคโนโลยใีนการผลิตปศุสัตว์ (Application of DNA 

technologies in Livestock Production)
ณชยั ศราธพนัธุ์ 

ส านกัเทคโนโลยชีวีภาพ

การผลิตปศุสัตว์

27 60(2)-0216(4)-027 การศึกษาทศันคติต่อการบริโภคไกง่วงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน อไุร แสนคุณทา้ว  

ชชัวาล ประเสริฐ  

ศลญา คอนสลัด

ปศุสัตว์เขต ๔

28 60(2)-0216(4)-028 การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไกพ่ื้นเมอืงในพื้นที่จงัหวัดมหาสารคาม อไุร แสนคุณทา้ว  

ชชัวาล ประเสริฐ  

เกชา นนตา

ปศุสัตว์เขต ๔

29 60(2)-0222-029 การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกากดีดีจเีอสที่น าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี

 ๒๕๕๖-๒๕๕๗

อรพรรรณ วงศ์ค า 

ประเสริฐ ซาเฮ้า
กองอาหารและยาสัตว์

30 60(2)-0222-030 การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกลูเทนขา้วโพดน าเขา้ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ประเสริฐ ซาเฮ้า 

อรพรรรณ วงศ์ค า

กองอาหารและยาสัตว์

31 60(2)-0316(7)-031 เปรียบเทยีบการปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสุกรจากสถานที่จ าหนา่ยประเภทต่างๆ 

ในพื้นที่จงัหวัดราชบรีุ
สุวัฒน ์มลิจารย ์

ศิรินทร์ทพิย ์วนา

ประเสริฐศักด์ิ

ปศุสัตว์เขต ๗

32 60(2)-0316(7)-032 การปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆา่สัตว์ของจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

ระหว่างป ี๒๕๕๓-๒๕๕๗
ศิรินทร์ทพิย ์วนา

ประเสริฐศักด์ิ

สุวัฒน ์มลิจารย์

ปศุสัตว์เขต ๗

33 60(2)-0116(4)-033 การระบาดของโรคพษิสุนขับา้ จงัหวัดมหาสารคาม มนีาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘ ศุภธิดา ภเิศก 

อญัชลี ค าใสย ์

มานะศักด์ิ สุดจริง

ปศุสัตว์เขต ๔

34 60(2)-0116(4)-034 การสอบสวนการระบาดของโรคเฮโมรายกิเซพติซีเมยี จงัหวัดมหาสารคาม มถินุายน 

กนัยายน ๒๕๕๗
ศุภธิดา ภเิศก 

อญัชลี ค าใสย ์

มานะศักด์ิ สุดจริง

ปศุสัตว์เขต ๔

35 60(2)-0115-035 ลักษณะทางพนัธุกรรมของไวรัสเบอร์ซาอกัเสบติดต่อในไกไ่ขใ่นจงัหวัดก าแพงเพชรและ

นครสวรรค์ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ธรรมรัฐ สุจติ 

และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ



36 60(2)-0208-036 แนวโนม้ทางพนัธุกรรมส าหรับการใหผ้ลผลิตน้ านมและองค์ประกอบของน้ านมของโค

นมลูกผสมโฮลสไตนฟ์รีเชี่ยนในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (Genetic Trend 

for Milk Yield and Milk Composition of Holstein Friesian Crossbred Dairy 

Cattle in Western Part of Thailand)

เริงวุฒิ วรวุฒิ 

สมศักด์ิ เปรมปรีด์ิ

ส านกัเทคโนโลยชีวีภาพ

การผลิตปศุสัตว์

37 60(2)-0208-037 ผลกระทบของอทิธิพลร่วมระหว่างพนัธุกรรมกบัส่ิงแวดล้อมต่อการใหผ้ลผลิตน้ านมของ

โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟ์รีเชี่ยนในภาคตะวันตกของประเทศไทย (Impact of 

Interaction between Genetic and Environmental Effects on Milk 

Production of Holstein Friesian Crossbred Dairy Cattle in Western Part of 

Thailand)

สมศักด์ิ เปรมปรีด์ิ 

เริงวุฒิ วรวุฒิ

ส านกัเทคโนโลยชีวีภาพ

การผลิตปศุสัตว์

38 60(2)-0116(1)-038 ผลตรวจโรควัณโรคโดยการทดสอบทางผิวหนงัร่วมกบัการตรวจหาสารแกมมา่อนิเตอร์

เฟยีรอนในกระบอืปลัก
สุริยา ผาแสง 

กญัยา อาษายทุธ

ปศุสัตว์เขต 1

39 60(2)-0516(1)-039 คู่มอืการบริหารงานพนกังานราชการส าหรับเจา้หนา้ที่ส านกังานปศุสัตว์เขต ๑ มยรีุ ประทมุแกว้ ปศุสัตว์เขต 1

40 60(2)-0115-040 โรคเฮอร์ปส์ีไวรัสในชา้งและการตรวจวินจิฉยัทางหอ้งปฏบิติัการ ปฏพิร ฐาปนกลุศักด์ิ สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

41 60(2)-0116(6)-041 การศึกษาระดับภมูคุ้มกนัโรคนวิคาสเซิลในไกพ่ื้นเมอืงภายหลังได้รับวัคซีนในพื้นที่

จงัหวัดพจิติร
กมลทพิย ์เสนาชยั 

ธรรมรัฐ สุจติ

ปศุสัตว์เขต ๖

42 60(2)-0122-042 การศึกษาเปรียบเทยีบระหว่างการใหย้าทลิมโิคซิน (Tilmicosin) อะมอ็กซีซิลลิน 

(Amoxicillin) และอาหารเสริมต่อคุณลักษณะของไกเ่นื้อ
ศศิ เจริญพจน ์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

43 60(2)-0501-043 การจดัสรรงบประมาณค่าเชา่บา้นใหห้นว่ยงานในภมูภิาค ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 

๒๕๕๘
สุวิภา ภารัตตะ 

ส านกัเลขานกุารกรม


