
ล ำดับที่ เลขทะเบียน
ผลงำนวิชำกำร

ชื่อผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน

1 61(2)-0115-001 การตรวจสอบการด้ือยาโคลิสตินและยีน mcr-1 ในเชื้อ 
Salmonella ที่แยกได้จากมูลสัตว์ปีกในภาคตะวันตกของประเทศ
ไทยระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ " (Detection of Colistin 
Resistance and mcr-1 Gene in Salmonella isolated from 
Feces of Poultry in Western Thailand during 2013-2016)

เพชรรัตน์ ศักดินันท์ 
นิรมล ศรีวงษา 
ศิริจันทร์ วงษ์มุข

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

2 61(2)-0214-002 อิทธิพลของความหนาแน่นของต้นถั่วท่าพระสไตโลต่อผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์

อรวิมล แก้วเกล้ียง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

3 61(2)-0116(6)-003 ปัจจัยเส่ียงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของ
จังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕๙

ทวีโชค ละม้ายศรี 
กวินนาถ บูรณตระกูล

ปศุสัตว์เขต 6

4 61(2)-0116(6)-004 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคปากและเท้าเปื่อย
ของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในจังหวัดสุโขทัย

ทวีโชค ละม้ายศรี 
กวินนาถ บูรณตระกูล

ปศุสัตว์เขต 6

5 61(2)-0116(6)-005 ประสิทธิภาพของสมุนไพร ดีปลี ลูกใต้ใบและบอระเพ็ดเปรียบเทียบ
กับยาถ่ายพยาธิเตตรามิซอลในการก าจัดไข่พยาธิตัวกลมของไก่
พื้นเมือง

กวินนาถ บูรณตระกูล 
ทวีโชค ละม้ายศรี

ปศุสัตว์เขต 6

6 61(2)-0214-006 การส ารวจวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อจัดท าปฏิทินอาหารสัตว์ใช้เล้ียงโค
นม ในพื้นที่หมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

อภินันท์ จินดานิรดุล ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

7 61(2)-0513-007 การจัดท าประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์
สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

แสนศักด์ิ เหลืองเกื้อกูลชัย
พงษ์เทพ เอกอุดมชัย

ส านักกฎหมาย

8 61(2)-0513-008 การจัดท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการอนุมัติแผนงานการจัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

แสนศักด์ิ เหลืองเกื้อกูลชัย 
สุทธิพร อนันต์จินดา

ส านักกฎหมาย

9 61(2)-0206-009 สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและคุณภาพซากของ
เป็ดเทศพื้นเมืองและเป็ดเทศลูกผสมกบินทร์บุรี-พื้นเมือง

เฉลิมชัย จันทศร 
ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ 
ช านาญ บุญมี

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

10 61(2)-0206-010 " ผลของระบบการเล้ียงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ต่อ
สมรรถนะการสืบพันธุ์ในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย

อัษฎาวุฒิ พันธะเสริม 
จิระนันท์ อินทรีย์

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

11 61(2)-0206-011 กราฟการเจริญเติบโตเนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรมในโคนมไทยฟรี
เชี่ยน

กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสด์ิ
วิชัย ทิพย์วงค์ 
ธวัชชัย ตุ้ยหล้า

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

12 61(2)-0206-012 คู่มือ "การเล้ียงโคนมอินทรีย์ กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสด์ิ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์
13 61(2)-0116(4)-013 ผลการใช้ใบฝร่ังแห้งบดเพื่อลดปริมาณเชื้อ E. coli ในไก่ไข่ " (Effect

 of Guava leaves to reduce E. coli in layer:)
คณายศ กริอุณะ  
กุลนรี ค าสี 
ประพฤทธิ์ จงใจภักด์ิ

ปศุสัตว์เขต 4

14 61(2)-0116(4)-014 การส ารวจความชุกของโรคมาลาเรียไก่งวงในพื้นที่จังหวัดเลย " 
(Prevalence of Plasmodium in Turkey in Loei Province:)

คณายศ กริอุณะ 
อาจอง อ่อนหวาน

ปศุสัตว์เขต 4

15 61(2)-0116(4)-015 ความรู้ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเฮโมรายิก
เซฟติซีเมีย(โรคคอบวม) ของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

ชนินทร์ น่าชม 
หฤทัย รุ่งเรือง

ปศุสัตว์เขต 4

เลขทะเบยีนและรำยชือ่ผลงำนวิชำกำรประจ ำปงีบประมำณ 2561
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16 61(2)-0116(4)-016 การศึกษาปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอ
บวม) ในกระบือและโคเนื้อ ต าบลก้านเหลือง อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม, พ.ค.-มิ.ย.๒๕๕๘

หฤทัย รุ่งเรือง
ชนินทร์ น่าชม

ปศุสัตว์เขต 4

17 61(2)-0116(4)-017 การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับความควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่
เกิดโรค จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม ๒๕๕๗-มีนาคม ๒๕๖๐

ศุภธิดา ภิเศก
อัญชลี ค าใสย์

ปศุสัตว์เขต 4

18 61(2)-0116(4)-018 การสอบสวนการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ต าบลขามป้อม 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มกราคม ๒๕๖๐

ศุภธิดา ภิเศก 
อัญชลี ค าใสย์

ปศุสัตว์เขต 4

19 61(2)-0116(4)-019 การสอบสวนการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติวีเมียของโคเนื้อและกระบือ
 และความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรค
ของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๗

ศุภธิดา ภิเศก 
อัญชลี ค าใสย์

ปศุสัตว์เขต 4

20 61(2)-0316(1)-020 การศึกษาคุณภาพน้ านมดิบของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจังหวัดสระบุรี
 ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐

นิยม ดาวศรี ปศุสัตว์เขต 1

21 61(2)-0214-021 โภชนะที่ย่อยได้และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของเมล็ดฝ้าย วรรณา อ่างทอง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์
22 61(2)-0214-022 การทดสอบการใช้อาหารผสมครบส่วนเล้ียงแพะขุนในฟาร์ม

เกษตรกรจังหวัดชัยนาท
คัมภีร์ ภักดีไทย ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

23 61(2)-0312-023 การรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดี ส าหรับห้องเย็นเก็บสินค้าปศุ
สัตว์แช่แข็งเพื่อการส่งออก

โอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

24 61(2)-0115-024 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

นิตญา จันทร์เสถียร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

25 61(2)-0206-025 สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์
บุรีในสภาพฟาร์มรัฐบาลและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สุรศักด์ิ โสภณจิตร 
ธีระชัย ช่อไม้

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

26 61(2)-0116(7)-026 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคล่ือนย้ายโคเนื้อเข้าและ
ออกพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

พิมาลา เกษมสุข ปศุสัตว์เขต ๗

27 61(2)-0312-027 การศึกษาองค์ประกอบของน้ านมดิบในระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์ที่ได้
รับรองจากกรมปศุสัตว์

วันวิสาข์ แย้มมีกล่ิน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

28 61(2)-0312-028 คู่มือการตรวจประเมินและ การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

วันวิสาข์ แย้มมีกล่ิน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

29 61(2)-0322-029 การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์ม ใน
พื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

บัญชา ชุติมันตานนท์ 
กุลนรี ค าสี

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

30 61(2)-0115-030 ระบาดวิทยาของโรคไข้คิวในสัตว์เค้ียวเอื้อง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคภาคเหนือของประเทศไทยปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๖

ภัทริน โอภาสชัยทัตต์  
ลัขณา รมริน  
Samuel yingst

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

31 61(2)-0115-031 โรคติดเชื้อที่ส าคัญในเป็ดและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ นฤพล พร้อมขุดทด สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
32 61(2)-0115-032 การแยกเชื้อ Avian coronaviruses ในเป็ด คร้ังแรกในประเทศ

ไทย” (Isolation of Avian Coronaviruses in ducks in 
Thailand: the first report)

นฤพล พร้อมขุดทด  
ชัยณรงค์ กุลฉิม
ขนิษฐา รัตนบุรี 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

33 61(2)-0208-033 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าองค์ประกอบน้ านมกับลักษณะความ
สมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย

วิโรจน์ สัมพันธ์พร
สมศักด์ิ เปรมปรีด์ิ

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

34 61(2)-0105-034 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการบริการผ่าตัดท า
หมันสุนัข-แมว ของศูนย์ควบคุมพาหะน าโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

สินีพรรณ ภูวนันท์ ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์
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35 61(2)-0115-035 ความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli และ 
Enterococcus spp. และยีนด้ือยาที่พบในมูลสุกร ระหว่างฟาร์มที่
มีระบบการเล้ียงปกติ และฟาร์มกึ่งอินทรีย์

กมลสิริ ภูมิภมร  
ประภัสสร เชาวนสกุล  
ประสบพร ทองนุ่น 
อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

36 61(2)-0206-036 อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจสุกรพันธุ์ดูร๊อค
ของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

นายณรงค์ วีรารักษ์  
นายอมรกฤต อินตา 
ประภาส มหินชัย 
สาธิต อยู่ยืน

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

37 61(2)-0206-037 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์
แลนด์เรซของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

นายณรงค์ วีรารักษ์  
นายอมรกฤต อินตา 
ประภาส มหินชัย 
สาธิต อยู่ยืน

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

38 61(2)-0510-038 การศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของกรมปศุสัตว์

เบญจวรรณ นาคนาโส  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

39 61(2)-0208-039 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการผสมเทียมแพะในพื้นที่ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย

จิตศักด์ิ เมืองเขียว
สุรศักด์ิ เพชรรัตน์ 
วิโรจน์ สัมพันธ์พร

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

40 61(2)-0115-040 การวินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคฝีดาษ
เปียกในไก่โดยวิธี multiplex PCR

นฤพล พร้อมขุดทด  
ขวัญศนีย์ สุขเนาว์ 
ขนิษฐา รัตนบุรี 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

41 61(2)-0316(6)-041 การศึกษาคุณภาพน้ าเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์จังหวัดพิจิตร 
ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐

ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ 
สืบชาติ สัจจวาทิต

ปศุสัตว์เขต 6

42 61(2)-0316(6)-042 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย และการตกค้างของยา
ปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ใน
จังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ 
สืบชาติ สัจจวาทิต

ปศุสัตว์เขต 6

43 61(2)-0316(6)-043 การประเมินความเส่ียงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ จังหวัดพิจิตรปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ 
สืบชาติ สัจจวาทิต

ปศุสัตว์เขต 6

44 61(2)-0503-044 คู่มือการคัดเลือกคุณสมบัติ เพื่อเข้าสู่การประเมินบุคคลและผลงาน สุนิภา ดิษฎาวีระวัฒน์ 
อัครเดช รัตนวิไล

กองการเจ้าหน้าที่

45 61(2)-0516(9)-045 ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๙

อัครเดช รัตนวิไล ปศุสัตว์เขต 9

46 61(2)-0304-046 การวิเคราะห์ความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในเนื้อไก่ดิบต้ังแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร 
กัญยา อาษายุทธ

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

47 61(2)-0304-047 การวิเคราะห์ความชุกของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ดิบต้ังแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร 
จณัญญา สุขเพสน์

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

48 61(2)-0316(1)-048 กรณีศึกษาปริมาณแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ านมดิบของเกษตรกรผู้
เล้ียงโคนม ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคนมของ
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด

ณัฐ สวาสด์ิรัตน์ 
นิยม ดาวศรี

ปศุสัตว์เขต 1

49 61(2)-0115-049 ระบาดวิทยาและพยาธิวิทยาของโรคเมลิออยด์ในแพะในภาค
ตะวันตกของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙

รัตติยา นาคสุวรรณ 
ตระการศักด์ิ แพไธสง

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



ล ำดับที่ เลขทะเบียน
ผลงำนวิชำกำร

ชื่อผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน
เลขทะเบยีนและรำยชือ่ผลงำนวิชำกำรประจ ำปงีบประมำณ 2561

50 61(2)-0115-050 การตรวจหาเชื้อ Mycobacterium bovis โดยใช้เทคนิค in situ 
hybridizationในอวัยวะของกระบือ

ลัขณา รามริน 
นิตยา ศรีแก้วเขียว   
เรขา คณิตพันธ์ 
เจษฎา รัตโณภาส

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

51 61(2)-0107-051 ความคุ้มโรคข้ามกันของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยส าหรับโค 
กระบือ แพะ แกะซีโรไทป์เอ สเตรน ต่างๆ

ไชยา สง่าประโคน 
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

52 61(2)-0206-052 การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และสหพันธ์ทาง
พันธุกรรมแพะพื้นเมืองภาคใต้ของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง

สวัสด์ิ คงหนู
ด ารัส ชาตรีวงศ์ 
สุวิทย์ อโนทัยสินทวี

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

53 61(2)-0206-053 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทน
ของการให้นมโคนมไทยฟรีเชียน

ธวัชชัย ตุ้ยหล้า 
เมืองนนท์ เสาวคตภูมิ

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

54 61(2)-0215-054 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในปศุสัตว์ ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

56 61(2)-0211-056 ผลของการใช้ใบหม่อนหมักในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต 
คุณภาพไข่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

57 61(2)-0115-057 การด้ือต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli จากซีกัมสุกร
และไก่เนื้อในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

กมลสิริ ภูมิภมร 
จุฑามาส ค าแหง  
ลลิตา บุญปราบ 
ชาลิณี พัวพัน

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

58 61(2)-0115-058 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Chicken Anemia Virus ในซีรัมด้วย
เทคนิค Direct Real Time-Loop Mediated Isothermal 
Amplification

ศรุดา หวังอนุรักษ์กุล  
กัญญ์ธนิศ ล้ิมบูลพงษ์  
มุทิตะ ชลามาตย์  
จิระวุฒิ จันทร์งาม  
เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล 
วันชัย อัศวลาภสกุล

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

59 61(2)-0206-059 แนวโน้มทางพันธุกรรมส าหรับลักษณะน้ าหนักตัวของโคบราห์มัน
และโคลูกผสมบราห์มัน

นันทพงศ์ ค าประเสริฐ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

60 61(2)-0206-060 ผลของการใช้ข้าวโพดหมักและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ต่อปริมาณ
และคุณภาพน้ านมในกระบือนมพันธุ์เมซานา

พิเศษ แสดกระโทก ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

61 61(2)-0214-061 ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ 
เพื่อจ าหน่ายของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

62 61(2)-0115-062 การส ารวจโรคเลปโตสไปโรสิสในเป็นไล่ทุ่งในประเทศไทย ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ  
บุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์ 
ทวีศักด์ิ ส่งเสริม

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

63 61(2)-0115-063 คู่มือวิธีการส ารวจประชากรสุนัข วันดี คงแก้ว สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
64 61(2)-0513-064 คู่มือปฏิบัติงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

กรณีอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้
นฤมล เจริญพักตร์ ส านักกฎหมาย

65 61(2)-0513-065 การก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีศาล
พิพากษาให้เพิกถอนค าส่ังกรมปศุสัตว์ที่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แกทางราชการในส่วนที่เกินจากศาลที่ก าหนด

นฤมล เจริญพักตร์ ส านักกฎหมาย

66 61(2)-0206-066 การเจริญเติบโต และคุณภาพซากบางประการของกระบือนมพันธุ์เม
ซานาเพศผู้ที่ขุนในระยะส้ัน

พิเศษ แสดกระโทก 
เฉลิมพล มหามาตร

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์

67 61(2)-0513-067 คู่มือการจัดท าร่างกฎกระทรวง กลัยาศิริ กล่ินอวล ส านักกฎหมาย



ล ำดับที่ เลขทะเบียน
ผลงำนวิชำกำร

ชื่อผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน
เลขทะเบยีนและรำยชือ่ผลงำนวิชำกำรประจ ำปงีบประมำณ 2561

68 61(2)-0513-068 การจัดท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการแจ้งเลิกกิจการ จ านวนอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่
เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการแจ้งการท าลายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙

กลัยาศิริ กล่ินอวล ส านักกฎหมาย

69 61(2)-0216(5)-069 การศึกษาโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายโคเนื้อ
คุณภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๘

ณัฐพันธุ์ กันธิยะ ปศุสัตว์เขต 5

70 61(2)-0208-070 ผลของการเหนี่ยวน าการตกไข่โดยใช้ Progesterone และ PGF2α 

ร่วมกับ GnRH หรือ hCG ในการผสมเทียมแบบก าหนดเวลาต่อ
อัตราการต้ังท้องของโคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองไทย

ปกรณ์เกียรติ โมฬา 
ณรงค์กร เกษมสุข

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

71 61(2)-0216(1)-071 ความต้องการรับการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย 
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๑

ประดิษฐ์ ไชยหันขวา ปศุสัตว์เขต 1

72 61(2)-0216(1)-072 ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการ
ฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชด าริ กรณีศึกษา: พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๑

ประดิษฐ์ ไชยหันขวา ปศุสัตว์เขต 1

73 61(2)-0216(2)-073 การศึกษาสภาพการเล้ียงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้
เล้ียงกระบือในจังหวัดปราจีนบุรี

อดิศร กมลกลทีป์ 
วรลักษณ์ เทียมเก่า

ปศุสัตว์เขต 2

74 61(2)-0115-074 การหา genotype ของเชื้อ Coxiella burnetii จากรกสัตว์เค้ียว
เอื้องด้วยวิธี Single-Nucleotide Polymorphism (SNP)

ภัทริน โอภาสชัยทัตต์ 
ลัขณา รามริน  
สุนิสา กุลอ่อน  
สรรยา หนูเอียด 
Samuel L.Yingst

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

75 61(2)-0115-075 การสอบสวนโรคทางอณูชีววิทยาของโรคมาเร็กซ์ในฟาร์มไก่ไข่ใน
จังหวัดระนอง

นันทพร วันดี
ใกล้รุ่ง ทนสระน้อย  
อาภาพร ดอกพุฒ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

76 61(2)-0214-076 การใช้กากเมล็ดไนเจอร์ในอาหารไก่ประดู่หางด า รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์  ส านักพัฒนาอาหารสัตว์
77 61(2)-0214-077 ทธิพลของการเสริมสมุนไพร ๓ ชนิดต่อสมรรถนะการผลิตและภูมิ

ต้านทานของไก่ลูกผสมพื้นเมือง
พรพิมล บุญวงค์  ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

78 61(2)-0322-078 การศึกษาประเมินเปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของพรีไบ
โอติกและโปรไบโอติกหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะส าหรับใช้เร่งการ
เจริญเติบโตชนิดต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเล้ียงไก่กระทง

อดิลักข์ เล็บนาค 
ยุวเรศ เรืองพาณิช  
บาชาราท สายิด

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

79 61(2)-0322-079 ความน่าจะเป็นในการรับสัมผัสเชื้อซัลโมเนลลา สปีชี่ อี.โคไล และ 
เค.นิวโมนิอี่ ที่ด้ือยาต้านจุลชีพจากอาหารสุกร

อดิลักข์ เล็บนาค
อดุลย์ เพิ่มผล

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

80 61(2)-0322-080 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.
 ๒๕๕๘

อดิลักข์ เล็บนาค กองควบคุมอาหารและยาสัตว์


