
ล ำดับที่ เลขทะเบียนผลงำนวิชำกำร ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน

1 62(2)-0115-001 การตรวจหายีน mcr-1 mcr-2 และ mcr-3 ที่ด้ือต่อยา colistin จากพลาสมิดของ
เชื้อ Escherichia coli และ Solmonella spp. ที่แยกได้จากฟาร์มไก่ในเขตพื้นที่
ภาคกลางของประเทศไทย (Detection of colistin-resistant genes mcr-1, 
mcr-2 and mcr-3 from plasmids of Escherichia coli and Solmonella 
spp. Isolated from chicken farms in Central Region, Thailand)

สุภาพร จ๋วงพานิช สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

2 62(2)-0221-002 ผลการเสริมกากงาม้อนในอาหารไก่เล็กฮอร์นต่อคุณค่าทางโภชนะและสมรรถภาพ
การผลิตไข่

ปฏิพันธ์ อุดมสมุทรหรัิญ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ

3 62(2)-0221-003 ผลของอายุการตัดอ้อยอาหารสัตว์พันธ์ุไบโอเทค ๒ ต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ ปฏิพันธ์ อุดมสมุทรหรัิญ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ

4 62(2)-0214-004 การส ารวจและประเมินประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของฟาร์มโคนมเกษตรกร
จังหวัดขอนแก่น

อรวิมล แก้วเกล้ียง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

5 62(2)-0206-005 สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบรูณ์พันธ์ุ และการใหผ้ลผลิตน้ านมคร้ังแรก

ของกระบอืนมพันธ์ุเมซานีที่เล้ียงในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์บรีุรัมย์

เฉลิมพล มหามาตร ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

6 62(2)-0216(6)-006 การศึกษาสภาพการผลิตและการใช้อาหารหยาบของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมจังหวัด
สุโขทยั

สุนิสา แปน้งาม 
รุ่งวสันต์ เพ็งสุพรรณ์

ปศุสัตว์เขต ๖

7 62(2)-0206-007 นวัตกรรมการพัฒนาพันธ์ุแพะในเขตร้อนชื้นอย่างย่ังยืน สุวิทย์ อโนทยัสินทวี ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

8 62(2)-0216(3)-008 การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อจังหวัดบรีุรัมย์ พิสมัย พงษ์วัน 
นิรุจน์ พันธ์ศรี

ปศุสัตว์เขต ๓

9 62(2)-0216(3)-009 ปจัจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการเล้ียงแพะในพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์ นิรุจน์ พันธ์ศรี 
พิสมัย พงษ์วัน

ปศุสัตว์เขต ๓

10 62(2)-0216(3)-010 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปล่ียนพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเล้ียงกระบอื (ภายใต้โครงการ ธคก.) 
ในจังหวัดชัยภูมิ

อาทยิา แปลงใจ ปศุสัตว์เขต ๓

11 62(2)-0216(3)-011 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อาทยิา แปลงใจ ปศุสัตว์เขต ๓

12 62(2)-0221-012 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะเมื่อใหไ้ข่ฟองแรกของไก่ลูกผสมประดู่หาง
ด าเชียงใหม่ - เล็กฮอร์นขาว

มนทกานต์ิ กันแก้ว กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ

13 62(2)-0205-013 คู่มือการตรวจสอบใบส าคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ สุภัทนารี จันทร์วัน กองคลัง

14 62(2)-0205-014 คู่มือการใช้เทคโนโลยีก้าวล้ าเพิ่มปริมาณน้ านมของโคนม สาโรช งามข า ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

15 62(2)-0205-015 คู่มือวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในปศุสัตว์ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ สายใจ ชื่นสุข ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

16 62(2)-0206-016 การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธ์ุ
ดีกรมปศุสัตว์

จิรัสย์ชา กองแก้ว 
ประไพ สังฆะมณี 
เยาวลักษณ์ เลไพจิตร

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

17 62(2)-0503-017 คู่มือการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการกรมปศุสัตว์ ทศันีย์ ภูเขาทอง
รวีวรรณ มรรควิน

กองการเจ้าหน้าที่

18 62(2)-0503-018 คู่มือการใช้โปรแกรมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการกรมปศุสัตว์ สุนิภา ดิษฎาวีระวัฒน์ 
ทศันีย์ ภูเขาทอง

กองการเจ้าหน้าที่

19 62(2)-0503-019 คู่มือสรรหาและเลือกสรรบคุคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันของ
กรมปศุสัตว์

รวีวรรณ มรรควิน 
ทศันีย์ ภูเขาทอง

กองการเจ้าหน้าที่

20 62(2)-0105-020 การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของการน าเข้าเชื้อไวรัสปากและเทา้เปื่อยเข้า
ฟาร์มโคนมที่มีระบบการปอ้งกันโรคและการเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม (Good farming
 management)

นพวรรณ บวัมีธูป 
ณัฐวดี ภมรานนท์

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

21 62(2)-0105-021 คู่มือหลักการจัดการสุขภาพและผลิตในฟาร์มโคนม นพวรรณ บวัมีธูป ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

22 62(2)-0115-020 การศึกษาค่าชีวเคมีในซีรัมม้าพันธ์ุลูกผสมโทโรเบรด ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

ทวี พงษ์สุพรรณ์ 
ปริญญาพร ทมิเมอร์แมนน์ 
ศิริประภา ค าโคตร

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

23 62(2)-0105-022 การประเมินมาตรการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาในโคนมโดยใช้ตัวอย่างซีรัมและน้ านม นพวรรณ บวัมีธูป  
มนัสชัย วัฒนกุล  
ชัชรี นิยมโมสถ  
เรขา คณิตพันธ์ 

มนยา เอกทตัร์

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

เลขทะเบียนและรำยช่ือผลงำนวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562



ล ำดับที่ เลขทะเบียนผลงำนวิชำกำร ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน

เลขทะเบียนและรำยช่ือผลงำนวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562

24 62(2)-0116(5)-023 การปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ระหว่างป ี๒๕๕๘-๒๕๖๐

ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ 
ณัฐวิทย์ อิ่มมาก

ปศุสัตว์เขต ๕

25 62(2)-0116(3)-023 การศึกษาปจัจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคปากและเทา้เปื่อยในโคนมของอ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ป ี๒๕๕๙

สุรสิทธ์ิ วิชัยแสง 
วิชัย กองโฮม

ปศุสัตว์เขต ๓

26 62(2)-0116(3)-024 สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาของโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
ระหว่างป ี๒๕๕๕-๒๕๖๐

วิชัย กองโฮม 
สุรสิทธ์ิ วิชัยแสง

ปศุสัตว์เขต ๓

27 62(2)-0221-025 คู่มือการปฏิบติังานโครงการธนาคารโค-กระบอืเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ ว่าที่ ร.ต.สมยส ชุนเกษา กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ

28 62(2)-0516(4)-026 ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาลของบคุลากรกรมปศุสัตว์
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต ๔

พัชรนันท ์จิระวัฒนภิญโญ ปศุสัตว์เขต ๔

29 62(2)-0206-027 สภาพการเล้ียงแพะและความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ จิรัสย์ชา กองแก้ว 
จงรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ 
เยาวลักษณ์ เลไพจิตร

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

30 62(2)-0214-028 คู่มือการจัดการใหอ้าหารโคขุนเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูง วิทยา สุมามาลย์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

31 62(2)-0116(3)-029 ความชุกของเชื้อแบคทเีรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนมและความไวต่อยา
ปฏิชีวนะสหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัดระหว่างป ี๒๕๖๐-๒๕๖๑

ทศพล สวัสด์ิ 
และคณะ

ปศุสัตว์เขต ๓

32 62(2)-0116(3)-030 การวิเคราะหเ์ครือข่ายทางสังคมตามรูปแบบกิจกรรมฟาร์มโคนม สหกรณ์โค
นมพิมาย จ ากัด; ปทีี่ด าเนินการ : ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ทศพล สวัสด์ิ 
และคณะ

ปศุสัตว์เขต ๓

33 62(2)-0122-031 การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสม
ส าเร็จรูปในสหกรณ์โคนม

จุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์ 
นลิน บญุสพ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

34 62(2)-0122-032 คู่มือตรวจประเมินระบบ HACCP ในโรงงานผลิตปลาปน่ พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล 
แสงรัตน์ ครุฑสนธ์ิ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

35 62(2)-0122-033 คู่มือตรวจประเมินระบบ GMP ในโรงงานผลิตปลาปน่ แสงรัตน์ ครุฑสนธ์ิ
พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

36 62(2)-0501-034 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคพิษสุนัขบา้ของส่ือมวลชน เพ็ญศิริ ดวงอุดม ส านักงานเลขานุการกรม

37 62(2)-0501-035 คู่มือการปฏิบติัการจัดงานแถลงข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม ส านักงานเลขานุการกรม

38 62(2)-0206-036 การศึกษาสภาพการเล้ียงและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อ
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

ประไพ สังฆะมณี 
จิรัสย์ชา กองแก้ว

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

39 62(2)-0211-037 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ป ี๒๕๖๐ (อาชีพการเล้ียงแพะ)

ชูศักด์ิ ทองแดง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

40 62(2)-0211-038 การศึกษาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ านมดิบของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมภายใต้ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ใช้ระบบการรีดนมแบบทอ่ล าเลียงนม

ณัฐ สวาสด์ิรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1

41 62(2)-0214-039 ผลของอัตราส่วนและอายุการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพการหมักและคุณค่าทาง

โภชนะของหญ้าเนเปยีร์ปากช่อง ๑ หมักร่วมกับกระถินสายพันธ์ุกลาบราต้า

สัมพันธ์ มาศโอสถ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

42 62(2)-0214-040 แนวทางในการควบคุมหลักประกันสัญญา ของกรมปศุสัตว์ มัณฑนา จินตกานนท์ กองคลัง

43 62(2)-0214-041 การพัฒนาระบบงานการเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 

ของกรมปศุสัตว์

มัณฑนา จินตกานนท์ กองคลัง

44 62(2)-0205-042 การวิเคราะหห์าพื้นที่เส่ียงของโรคไข้สมองอักเสบนิปาหใ์นสุกร โดยใช้โมเดลเชิงพื้นที่ วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม
และคณะ

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

45 62(2)-0205-043 คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ ธานี ภาคอุทยั กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

46 62(2)-0211-044 การวิเคราะหค์วามคุ้มทนุทางเศรษฐกิจส าหรับการเขียนโครงการด้านปศุสัตว์ วรางคณา โตรส กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

47 62(2)-0116(5)-045 ความแตกต่างขององค์ประกอบน้ านมดิบและจ านวนเซลล์โซมาติก ระหว่างนมมื้อ
เช้าและมื้อเย็นในถังนมรายฟาร์มของเกษตรกร ในพื้นที่อ าเภอสันก าแพงและ
อ าเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชียงใหม่

กันทรากร นันทวิเชียร 
พุทธิพล กองสุข

ปศุสัตว์เขต 5

48 62(2)-0116(3)-046 ศึกษาการควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ในพื้นที่จังหวัดบรีุรัมย์ วิเชียร ผิวค า 
และคณะ

ปศุสัตว์เขต 3

49 62(2)-0116(3)-047 การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรจังหวัดบรีุรัมย์ระหว่างปงีบประมาณ ๒๕๕๕-
๒๕๕๙

วิเชียร ผิวค า 
และคณะ

ปศุสัตว์เขต 3

50 62(2)-0206-048 การใหผ้ลผลิตของโคนมพันธ์ุทเีอ็มแซต ที่เล้ียงในเขตมรสุมร้อนชื้นของประเทศไทย สุรศักด์ิ เพชรรัตน์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

51 62(2)-0206-049 การศึกษาผลผลิตน้ านมในกระบอืนม ลูกผสมและกระบอืปลักในฟาร์มเกษตรกร
เครือข่ายของกรมปศุสัตว์

สุรศักด์ิ เพชรรัตน์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์



ล ำดับที่ เลขทะเบียนผลงำนวิชำกำร ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน

เลขทะเบียนและรำยช่ือผลงำนวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562

52 62(2)-0105-050 การส่ือสารความเส่ียงในการควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ (Risk Communication to 
Control Rabies)

ปราณี พาณิชย์พงษ์ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

53 62(2)-0115-051 คู่มือการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบนั
สุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

นิตญา จันทร์เสถียร สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

54 62(2)-0211-052 สภาพการผลิตและการตลาดเปด็เทศในประเทศไทย ปรีชา บวัทองจันทร์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

55 62(2)-0211-053 การศึกษาสภาพการไก่พื้นเมืองเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย ปรีชา บวัทองจันทร์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

56 62(2)-0211-054 การตัดสินและการจัดการประกวดไก่พื้นเมืองเชิงอนุรักษ์ ปรีชา บวัทองจันทร์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

57 62(2)-0116(2)-055 การส ารวจพยาธิทางเดินอาหารของโคเนื้อในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

นันทรัตน์ รัตนถิตะกุล
ศินี ชานวาทกิ

ปศุสัตว์เขต ๒

58 62(2)-0516(7)-056 การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗

ธนกร ซ้ิมเกษม ปศุสัตว์เขต ๗

59 62(2)-0523-057 การบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

วิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

60 62(2)-0105-058 การวิเคราะหก์ารระบาดเชิงพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบา้ในสัตว์ในประเทศไทย ปราณี พาณิชย์พงษ์ 
วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

61 62(2)-0105-059 การศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั ของเจ้าของสัตว์เล้ียงในพื้นที่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา้

ปราณี พาณิชย์พงษ์ 
วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

62 62(2)-0116(4)-060 การเฝ้าระวังการใช้สารเบต้าอะโกนิสทใ์นสุกรจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปงีบประมาณ ๒๕๕๖
 - ๒๕๖๐

เกศวดี โคตรภูเวียง
ประหยัด ศรีโคตร

ปศุสัตว์เขต ๔

63 62(2)-0216(5)-061 ปจัจัยที่มีผลต่อความย่ังยืนของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบอื โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิตกระบอื ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัด

ล าพูน

ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ ธนารัตน
เฉลิมพล ศรีโพลา

ปศุสัตว์เขต ๕

64 62(2)-0216(5)-062 ผลตอบแทนการเล้ียงควายของเกษตรตามระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัด
ล าปาง

เฉลิมพล ศรีโพลา
ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ ธนารัตน

ปศุสัตว์เขต ๕

65 62(2)-0216(5)-063 การศึกษาสภาพการเล้ียงไก่พื้นเมืองและความต้องการส่งเสริมการเล้ียงไก่พื้นเมือง
ของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง

วิจิตร จิตอารี ปศุสัตว์เขต ๕

66 62(2)-0216(5)-064 การศึกษาระบบการผลิตปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร
โครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โคเนื้อ กรณีศึกษาอ าเภอเชียงกลาง 

จังหวัดนาน

ณัฐพันธ์ุ กันธิยะ ปศุสัตว์เขต ๕

67 62(2)-0216(5)-065 การศึกษาความส าเร็จโครงการประชารัฐ-สานพลังงาน จังหวัดน่าน ณัฐพันธ์ุ กันธิยะ ปศุสัตว์เขต ๕

68 62(2)-0216(5)-066 การศึกษาองค์ประกอบน้ านมดิบของสหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ อนุชาติ ค ามา ปศุสัตว์เขต ๕

69 62(2)-0216(5)-067 ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เพื่อการค้า

วุฒิชัย ค าดี
ภานุพันธ์ ประภาติกุล

ปศุสัตว์เขต ๕


