
ล ำดับ
ที่

เลขทะเบียนผลงำน
วิชำกำร

ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน

1 63(2)-0516(7)-001 การประเมินผลระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ธนกร ซ้ิมเกษม ปศุสัตว์เขต ๗

2 63(2)-0516(7)-002 ความชุก ยีนด้ือยา และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่
สร้างเอนไซม์ที่มีฤทธ์ิขยายการด้ือยากลุ่ม beta-lactams สายพันธ์ุที่แยกได้จากไก่
เนื้อและสุกรในภาคตะวันตกของประเทศไทย ป ี๒๕๕๙-๒๕๖๑

วนารัตน์ บารมีรังสิกุล ปศุสัตว์เขต ๗

3 63(2)-0501-003 การเพิ่มประสิทธิภาพการกล่ันกรองงานเสนอผู้บริหารกลุ่มช่วยอ านวยการนัก

บริหาร ส านักเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

นงรัตน์ วีระกิจพานิช

สุธิดา สินสุริยะ

ส านักงานเลขานุการกรม

4 63(2)-0501-004 คู่มือปฏิบติังานในการเขียนหนังสือราชการ นงรัตน์ วีระกิจพานิช
สุธิดา สินสุริยะ

ส านักงานเลขานุการกรม

5 63(2)-0513-005 คู่มือแนวทางการสอบข้อเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ทจุริต
ทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์

สุมาลี จ าเริญ ส านักกฎหมาย

6 63(2)-0513-006 ศึกษาวิเคราะหก์รณีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในความรับผิดชอบของ
กรมปศุสัตว์

สุมาลี จ าเริญ ส านักกฎหมาย

7 63(2)-0502-007 คู่มือการรับมอบ-ส่งมอบพัสดุของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ลินดา สุขประเสริฐ กองคลัง

8 63(2)-0502-008 คู่มือการรับบริจาคทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ยุพา บญุโสม กองคลัง

9 63(2)-0120-009 คู่มือการน าเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ส าหรับเจ้าหน้าที่ อนุรักษ์ ม่วงทมิ
สุปรียา พรมศิลา

กองสารวัตรและกักกัน

10 63(2)-0120-010 การวิเคราะหเ์ครือข่ายทางสังคมการเคล่ือนย้ายสุกรของจังหวัดน่าน สุปรียา พรมศิลา 
อนุรักษ์ ม่วงทมิ

กองสารวัตรและกักกัน

11 63(2)-0404-011 การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธียืนยันเชื้อ Escherichia coli ด้วยเทคนิค
 Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass 

spectrometry

วัชระ จันทร์วัชรกาล
สุภาพร วงศ์ศรีไชย 

สรเฉลิม ศักด์ิศรี

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

12 63(2)-0404-012 การเปรียบเทยีบช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการบม่เพื่อตรวจเชื้อ Salmonella 
spp. ในตัวอย่างเนื้อสัตว์และน้ านม

วัชระ จันทร์วัชรกาล 
สมชาย วงศ์สมุทร

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

13 63(2)-0304-013 การศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบติัทางการเกษตรที่ดี (GAP) กับคุณภาพ
น้ านมดิบในพื้นที่จังหวัดลพบรีุ จังหวัดสระบรีุ และจังหวัดนครราชสีมา

เนาวรัตน์ ก าภูศิริ
และคณะ

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

14 63(2)-0304-014 การตรวจคัดกรองยาปฏิชีวนะในน้ านมโคและนมแพะ ด้วยเทคนิค Radio 
receptor assay

เนาวรัตน์ ก าภูศิริ 
อภิชญา สังข์ทอง

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

15 63(2)-0516(8)-015 การบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรม

ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๘

วิภาวี ศรีเจริญ 

วรรณา ไทยทอง

ปศุสัตว์เขต ๘

16 63(2)-0516(8)-016 ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๘ ที่มีการ

บริหารทรัพยากรบคุคลของกรมปศุสัตว์

วิภาวี ศรีเจริญ 

ฉัตรฐาพงค์ คงทงุ

ปศุสัตว์เขต ๘

17 63(2)-0516(8)-017 สภาพการเล้ียงและความต้องการเล้ียงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่าย
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์สุราษฎร์ธานี

วิภาวี ศรีเจริญ 
ณัฐชัย จุติอมรเลิศ  

ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม 
ทวีศิลป ์จีนด้วง

ปศุสัตว์เขต ๘

18 63(2)-0513-018 การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเช่าบา้นที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืน ศึกษากรณีคดี
หมายเลขด าที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๑

ประสิทธ์ิ เกษตะระ ส านักกฎหมาย

19 63(2)-0513-019 การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ศึกษากรณีคดีหมายเลขด าที่ 
พ.๓๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ พ.๑๗๔/๒๕๕๙

ประสิทธ์ิ เกษตะระ 
เอกอัคระ ทะชาดา

ส านักกฎหมาย

20 63(2)-0216(2)-020 การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร.ต.ศิรพงศ์ มาส าราญ 
ดนัยศักด์ิ เย็นใจ

ปศุสัตว์เขต ๒

21 63(2)-0206-021 ผลของการใช้โยเกิร์ตเปน็อาหารเสริมต่ออัตราการเพิ่มน้ าหนักตัวของโคนม อนุสรณ์ ธิโนวงค์

วุฒิไกร ทางาม 
ยวงยศ จินดาทะจักร์

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

22 63(2)-0206-022 การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธ์ุกบนิทร์บรีุตอนที่มีน าหนักส้ินสุดการขุนที่

 ๔๕๐ และ ๖๐๐ กิโลกรัม

อ านวย พุทธรัตนัง ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

23 63(2)-0211-023 ปจัจัยเส่ียง การปอ้งกันและควบคุมโรคบรูเซลลาในแพะเนื้อของเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชนินทร์ น่าชม 

ภูมินทร์ สุมามาลย์

ปศุสัตว์เขต ๔

24 63(2)-0503-024 การก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบติัของข้าราชการกรมปศุสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

จารุภัทร ขวัญเย้ือง กองการเจ้าหน้าที่

เลขทะเบียนและรำยช่ือผลงำนวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562
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เลขทะเบียนและรำยช่ือผลงำนวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562

25 63(2)-0116(5)-025 พฤติกรรมด้านสุขศาสตร์การรีดนมที่มีต่อปริมาณเซลล์โซมาติกในน้ านมดิบของ
ฟาร์มโคนมในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ณัฐกร จินตนาวัฒน์ 
สุวิชชา ปญัจขันธ์

ปศุสัตว์เขต ๕

26 63(2)-0206-026 ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต และความสมบรูณ์พันธ์ุของ
แพะพื้นเมืองภาคใต้

สวัสด์ิ คงหนู 
ด ารัส ชาตรีวงศ์ 
ถาวร ถมมาลี

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

27 63(2)-0206-027 การศึกษาศักยภาพการเล้ียงโคเนื้อและการรับรู้ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มังกร วงศรี 
และคณะ

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

28 63(2)-0216(2)-028 ปจัจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไก่พื้นเมืองจังหวัดระยอง

ดนัยศักด์ิ เย็นใจ 
ว่าที่ร.ต.ศิรพงศ์ มาส าราญ

ปศุสัตว์เขต ๒

29 63(2)-0115-029 การส ารวจยาต้านจุลชีพตกค้างในไข่ไก่จากฟาร์มในภาคเหนือตอนบน ศนิกานต์ ทองสวัสด์ิ 
พรพรรณ เล่าลือ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

30 63(2)-0107-030 คู่มือการผลิตวัคซีนบรูเซลโลซีส สเตรน ๑๙ อนันต์ ทา้วเพชร ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

31 63(2)-0404-031 การศึกษาเปรียบเทยีบการควบคุมคุณภาพการทดสอบด้านจุลชีววิทยาของ

หอ้งปฏิบติัการที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์

สรเฉลิม ศักด์ิศรี

พิเชษฐ์ กุมภาว์
ชานนท ์ข าตา

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

32 63(2)-0322-032 การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ รักไทย งามภักด์ิ  
วนิดา แจ้งประจักษ์  
นารถตยา ชมนารถ  
วีระ อิ้งสอาด

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

33 63(2)-0322-033 การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์ม

สุกรเพื่อรักษาอาการทอ้งเสียเนื่องจากติดเชื้อ อ.ี โคไล (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล

รักไทย งามภักด์ิ 

เดชฤทธ์ิ นิลอุบล  
ภานุมาศ คงปนันา  
สุนิตย์ มีบ ารุง

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

34 63(2)-0206-034 อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ าหนักและสัดส่วนร่างกายใน
โคพันธ์ุตาก

กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ 
วัชระ ศิริกุล

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

35 63(2)-0322-035 คู่มือ การน าเข้าอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ทั้งระบบ รักไทย งามภักด์ิ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

36 63(2)-0116(3)-036 การศึกษาความชุกและปจัจัยเส่ียงต่อการพบผลบวกทางซีร่ัมของโรคแทง้ติดต่อใน
ฝูงแพะจังหวัดชัยภูมิ ป ี๒๕๖๑-๒๕๖๒

สุรสิทธ์ิ วิชัยแสง 
วิชัย กองโฮม

ปศุสัตว์เขต ๓

37 63(2)-0206-037 การขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เล้ียงขุนระยะปานกลางโดยใช้อาหารผสมครบส่วน วัชระ ศิริกุล ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

38 63(2)-0115-038 การตรวจหายีนที่สร้างเอนไซม์เบตาแลคตาเมสชนิดฤทธ์ิขยายและการด้ือยาต้าน
จุลชีพกลุ่มเบตาแลคแทมของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากซีกัมไก่เนื้อใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วัลญา วงษ์จันทอง 
เนตรชนก จิวากานนท ์
เด่นพงษ์ สาฆ้อง

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

39 63(2)-0322-039 แนวทางการผลิตอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์ปกี  เพื่อน าสัตว์ปกีสู่
ตลาดฮาลาล

วีระ อิ้งสอาด
มาลิก  อับดุลบตุร

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

40 63(2)-0322-040 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสัตว์เล้ียง ส าหรับสุนัขและแมว 

ชนิดเม็ด

ณัฐพร ไชยานุวงศ์ 

พีระ ศรีเจ้า

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

41 63(2)-0322-041 การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในปลาปน่ ณัฐพร ไชยานุวงศ์
พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

42 63(2)-0206-042 การเพิ่มประสิทธิภาพการกล่ันกรองหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บริหาร สุดารัตน์ เชาวลิต ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

43 63(2)-0107-043 การผลิตวัคซีนแบลคเลกชนิดลดปริมาตรฉีดต่อโด๊สในระดับต้นแบบ อนันต์ ทา้วเพชร ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

44 63(2)-0501-044 คู่มือการปฏิบติังานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีของส านักเลขานุการ
กรม กรมปศุสัตว์

สุภาพร นันทะชัย ส านักงานเลขานุการกรม

45 63(2)-0116(4)-045 วิเคราะหพ์ื้นที่เส่ียงในการเกิดโรคไข้หวัดนกในจังหวัดหนองคายด้วยการ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะหก์ารตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์

วรธิดา แสงรัตน์
รัถยา หมั่นจิตร

ปศุสัตว์เขต ๔

46 63(2)-0107-046 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพของวัคซีนรวมแบลคเลก และเฮโมรายิกเซพติซีเมียที่ใช้
แอดจูแวนทต่์างกัน

อนันต์ ทา้วเพชร ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

47 63(2)-0107-047 เปรียบเทยีบระดับภูมิคุ้มกันในไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ หลังการท าวัคซีนหลอดลมอัด
เสบติดต่อที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์และบริษัทเอกชน

คณิตา ภาสะฐิติ 
นพคุณ มูลสิน

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
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48 63(2)-0105-048 รายงานการสอบสวนโรค : กรณีโรคทอ้งร่วงระบาดในโคนม พื้นที่อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กฤษติน ทองศรีม่วง ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

49 63(2)-0116(6)-049 การส ารวจความรู้ และทศันคติของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิจิตรต่อโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดภัยการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่
เนื้อ และฟาร์มสุกรจังหวัดพิจิตร

ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ 
สุราษฎร์ สัทธิง

ปศุสัตว์เขต ๖

50 63(2)-0116(6)-050 ปจัจัยเส่ียงและการปนเปื้อนของเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่
จังหวัดอุทยัธานี ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒

สุราษฎร์ สัทธิง 
ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ

ปศุสัตว์เขต ๖

51 63(2)-0316(4)-051 การศึกษาทศันคติของผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์และปจัจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อน
เชื้อแบคทเีรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เกศวดี โคตรภูเวียง 
รัชนิดา ย่ิงดอน

ปศุสัตว์เขต ๔

52 63(2)-0316(4)-052 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อไก่และเนื้อสุกรจากสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ในจังหวัดขอนแก่น ปงีบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

รัชนิดา ย่ิงดอน 
เกศวดี โคตรภูเวียง

ปศุสัตว์เขต ๔

53 63(2)-0316(4)-053 การศึกษาสภาพโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.๒/กฆ.๑ เพื่อพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐาน การปฏิบติัที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ในจังหวัดหนองคาย 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๒

รัถยา หมั่นจิตร
วรธิดา แสงรัตน์ 

ปศุสัตว์เขต ๔

54 63(2)-0105-054 ปญัหาด้านสุขภาพสัตว์ที่ส่งผลใหม้ีการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมในประเทศ
ไทย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒

พัทธ์หทยั พิพัฒนธนากิจ 
กมลศรี บตุรทอง

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

55 63(2)-0105-055

การประเมินผลการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ในสัตว์ : ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓

พัทธ์หทยั พิพัฒนธนากิจ
พรพิรุณ ชินสอน

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

56 63(2)-0509-056 คู่มือการบนัทกึข้อมูลในระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ 
e-budgeting) เพื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ....

ชญาณ์นันท ์ธีระปญัญา กองแผนงาน

57 63(2)-0509-057 การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ หทยัรัตน์ ฉันโทวุฒิ 
และคณะ

กองแผนงาน

58 63(2)-0509-058 การประเมินโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเล้ียงโค

เนื้อ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบอื เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ)

กฤษณา วิเชียรปญัญา กองแผนงาน

59 63(2)-0509-059 ปจัจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการวิจัยกรมปศุสัตว์ หทยัรัตน์ ฉันโทวุฒิ 
และคณะ

กองแผนงาน

60 63(2)-0509-060 การใหบ้ริการหอ้งสมุดกรมปศุสัตว์ด้วยระบบหอ้งสมุด (Elib) จากการปรับปรุง

และพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหม้ีประสิทธิภาพ

ชบาไพร บรรพต กองแผนงาน

61 63(2)-0116(5)-061 ความแตกต่างขององค์ประกอบน้ านมดิบและจ านวนเซลล์โซมาติกระหว่างฤดูกาล
 ในถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พุทธิพล กองสุข 

กันทรากร นันทวิเชียร

ปศุสัตว์เขต ๕

62 63(2)-0105-062 ระบาดวิทยาโรคไข้หวัดนกของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและแนวทางความ

ร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อปอ้งกันและควบคุมโรค
ประสิทธ์ิ ชัยทวีทรัพย์  
วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม
วีรชัย สุดดี

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

63 63(2)-0105-063 ระบาดวิทยาโรคไข้หวัดนกในประเทศสหรัฐอเมริกาและแนวทางการควบคุมก าจัด
โรค

ประสิทธ์ิ ชัยทวีทรัพย์  
ลมัย นามมงคล

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

64 63(2)-0105-064 คู่มือวิชาการการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน โรคไข้หวัดนกเข้าประเทศ ประสิทธ์ิ ชัยทวีทรัพย์  ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

65 63(2)-0312-065 การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลล่าในฟาร์มไก่เนื้อเพื่อการ
ส่งออก

คชาภรณ์ เต็มยอด ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

66 63(2)-0312-066 ความสัมพันธ์ของการเกิดเส้นสีขาวแทรกในเนื้อ (white striping) และเนื้อแข็ง
เหมือนไม้ (woody breast) กับสายพันธ์ุและการจ าแนกลักษณะการเกิดเส้นสี
ขาวแทรกในเนื้อ (white striping) และเนื้อแข็งเหมือนไม้ (woody breast) ใน
เนื้อไก่

คชาภรณ์ เต็มยอด ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

67 63(2)-0312-067 คู่มือการตรวจรับรองระบบ HACCP ในสินค้าเนื้อสัตว์ปกีแช่แข็งเพื่อการส่งออก
ไปสหภาพยุโรป

คชาภรณ์ เต็มยอด ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

68 63(2)-0312-068 การเปรียบเทยีบมาตรฐานการรับรองการปฏิบติัที่ดีส าหรับฟาร์มสุกรของกรมปศุ

สัตว์กับมาตรฐานการรับรองฟาร์มสุกรของ Global G.A.P. (EUREP G.A.P.)

มณฑิรา ชินอรุณชัย ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ

สัตว์
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69 63(2)-0116(5)-069 การประยุกต์ใช้วิธีเคราะหเ์ครือข่ายทางสังคมของการเคล่ือนย้ายโคเนื้อ ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ระหว่างป ี๒๕๖๐-๒๕๖๑

ณัฐวิทย์ อิ่มมาก ปศุสัตว์เขต ๕

70 63(2)-0116(5)-070 ปจัจัยที่มีผลต่อปญัหาแบคทเีรียทนร้อนของฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนม
แหง่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พรรณิภา ใจนะเปยีง ปศุสัตว์เขต ๕

71 63(2)-0116(5)-071 ความชุกและการกระจายตัวของปรสิตในผ้ึงเล้ียงในภาคเหนือตอนบน ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ ปศุสัตว์เขต ๕

72 63(2)-0116(5)-072 รายงานสัตว์ปว่ย : การเกิดโรคลิชมาเนียในสุนัขเขตพื้นที่ อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่

ชาลินี ศรีบญุเรือง ปศุสัตว์เขต ๕

73 63(2)-0216(3)-073 สภาพการเล้ียงและต้นทนุการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดศรีสะเกษ จ านงค์ จังอินทร์ 
สุรศักด์ิ วงษ์ศรีมี

ปศุสัตว์เขต ๓

74 63(2)-0216(3)-074 สภาพการผลิตและการตลาดเปด็เทศของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดศรีสะเกษ สุรศักด์ิ วงษ์ศรีมี 
จ านงค์ จังอินทร์

ปศุสัตว์เขต ๓

75 63(2)-0105-075 วิเคราะหต้์นทนุการผลิตน้ านมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่อ าเภอฝางและไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่

คณกร พินิจศร 
ชาลินี ศรีบญุเรือง

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

76 63(2)-0211-076 การรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศไทย กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

77 63(2)-0211-077 การผลิต การตลาด และการส่งออกไก่พื้นเมืองตามแนวชายแดน กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

78 63(2)-0211-078 คู่มือการเล้ียงไก่ไข่แบบอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

79 63(2)-0116(2)-079 การศึกษาหาปจัจัยเส่ียงของโรคแทง้ติดต่อในแพะของจังหวัดฉะเชิงเทรา
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

วศินี ชานวาทกิ ปศุสัตว์เขต ๒

80 63(2)-0312-080 การศึกษาระบบบ าบดัน้ าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรที่มีผลต่อการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าในการลงทนุ

ณัฎฐามณี พรมใบเงิน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

81 63(2)-0312-081 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารบ ารุงดิน และปริมาณโลหะหนัก ในของเสียจาก
ฟาร์มสุกรก่อนและหลังการผ่านระบบบ าบดัน้ าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพของ
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ประจ าป ี๒๕๕๘

ณัฎฐามณี พรมใบเงิน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

82 63(2)-0312-082 คู่มือการรับรองการปฏิบติัที่ดีส าหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ส าหรับผู้ตรวจประเมิน ปริญญา เชียรวิชัย ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

83 63(2)-0312-083 การปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสุกรที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย ระหว่าง
 ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ปริญญา เชียรวิชัย ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

84 63(2)-0211-084 คู่มือการบริหารสินค้าน าเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมด่ืม จารุวัฒน์  นุตเดชานันท ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

85 63(2)-0211-085 การศึกษาต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตน้ านมแพะ ในพื้นที่ภาคกลางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง

ยุภา ชูด า กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

86 63(2)-0211-086 การจัดท าบญัชีต้นทนุส าหรับประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์ ยุภา ชูด า กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

87 63(2)-0214-087 การหาค่า LD50 ของโซเดียมเอไซด์เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธ์ุ หญ้ากินีสีม่วง อะ

ตราตัม และพลิแคทลัูม

วราพงษ์ เสนะวีระกุล ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

88 63(2)-0214-088 ผลของความเข้มข้นของสารพาโคลบวิทาโซลในการผลิตหญ้าอะตราตัมต้นเต้ีย
และคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ

วราพงษ์ เสนะวีระกุล ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

89 63(2)-0206-089 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตกับความสมบรูณ์พันธ์ุในโคนมสาว
ทดแทน

เมืองนนท ์เสาวคตภูมิ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

90 63(2)-0206-090 ผลผลิตไข่ของไก่โรดไทยในระบบการเล้ียงแบบอินทรีย์ ว่าที่ร.ต.กฤษณะ อินไข่ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

91 63(2)-0206-091 การศึกษาสูตรต ารับที่เหมาะสมในการท าแหง้วัคซีนบรูเซลโลซีส สเตรน ๑๙ จิณณพัต ปญัจพันธ์พงศ์ 
สุพายา ตรีกมล

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

92 63(2)-0116(5)-092 ความชุกของ Trypanosoma spp. ในโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดแพร่ ป ี๒๕๖๒ จิรัฎฐ์ ทะนันชัย ปศุสัตว์เขต ๕

93 63(2)-0115-093 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบเทยีนกิ่ง (Lawsonia inermis) ในการ

ยับย้ังเชื้อแบคทเีรียที่แยกได้จากโรคเต้านมอักเสบในโคนม

รัตนีย์ ทองทา 

เสาวลักษณ์ พาด้วง

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

94 63(2)-0105-094 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดกับจ านวนเซลล์โซมาติกในน้ านม

ดิบและปจัจัยเส่ียงที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ านมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่อ าเภอแม่
ทา จังหวัดล าพูน พ.ศ. ๒๕๖๒

คมปา่น บวัไพจิตร 

พรรณิภา ใจนะเปยีง

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

95 63(2)-0105-095 ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั การปอ้งกันโรคสมองอักเสบนิปาหข์องเกษตรกรผู้
เล้ียงสุกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบรีุ

สุนทรี วีรกิจพานิช 
อรปวีณ์ สการะเศรณี

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์
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96 63(2)-0105-096 คู่มือการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดท าหมัน สุนทรี วีรกิจพานิช 
กรองกาญจน์ สีขาวข า

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

97 63(2)-0322-097 การศึกษาการปนเปื้อนข้ามของยาปฏิชีวนะ ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป
ส าหรับสุกร

สุชนา สุขกลัด 
โสมศจี ศิวิลัยกุล

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

98 63(2)-0322-098 การศึกษาปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรและไก่เนื้อ สุชนา สุขกลัด 

นัทพงศ์ สุพิมล 
ชญานี เจนพานิชย์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

99 63(2)-0322-099 การส ารวจระดับของสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสม
ส าเร็จรูปจากสถานที่ผลิต น าเข้า และขายอาหารสัตว์

โสมศจี ศิวิลัยกุล 
ธีระยุทธ สุทธิจักร
ศร ประเสริฐกุลชัย

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

100 63(2)-0322-100 การศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทเีรียในฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโค
นมและฟาร์มโคเนื้อ

ศิริสวัสด์ิ จันทร์ศรี 
พัสวี ภัคพงศ์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

101 63(2)-0322-101 การศึกษาข้อมูลทางโภชนาการของอาหารสัตว์เล้ียงส าหรับสุนัขและแมวชนิดเม็ด
ที่มุ่งหมายใหเ้ปน็อาหารมื้อหลัก ในประเทศไทยต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

พัสวี ภัคพงศ์ 

ศิริสวัสด์ิ จันทร์ศรี

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

102 63(2)-0107-102 การวิเคราะหแ์นวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและปริมาณไวรัสของ
วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

สุพายา ตรีกมล 
จิณณพัต ปญัจพันธ์พงศ์

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

103 63(2)-0105-103 ผลกระทบของสภาพอากาศกับจ านวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมรายฟาร์มของ
เกษตรกร ที่ศูนย์รับน้ านมดิบแหง่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดล าพูน พ.ศ. ๒๕๖๒

ธนกร ร่มโพธ์ิ ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

104 63(2)-0208-104 ผลของ PMSG ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดในการเหนี่ยวน าการ
เปน็สัดและผสมเทยีมแบบก าหนดเวลาต่ออัตราการต้ังทอ้งในกระบอืปลัก

กอบสุข ทองสอดแสง 
ธนพล แอมปรัชฌาย์ 

ฉัตรชัย สืบค า 
สุกัญญา ลีทองดี

ส านักเทคโนโลยีภาพการผลิตปศุสัตว์

105 63(2)-0519-105 การศึกษาบทบาทของกรมปศุสัตว์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการและการค้าระหว่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มประเทศ CLMV 
(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

พจณา สากระแสร์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

106 63(2)-0208-106 ปจัจัยที่มีผลต่ออัตราการต้ังทอ้งจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย พิงค์ลานนา กุญชร 
กอบสุข ทองสอดแสง

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

107 63(2)-0124-107 การส ารวจการจัดสวัสดิภาพสัตว์และบริการทางการสัตวแพทย์ในสถานสงเคราะห์
สัตว์ที่ขึ้นทะเบยีนตามกฎหมาย

บณุฑริกา ศรีเสาวลักษณ์ 
ชัญญภรณ์ พงศ์ชันศรีกุล 

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

108 63(2)-0124-108 การศึกษาการหายของแผลผ่าตัดท าหมันในแมวเพศเมียด้วยวิธีการเย็บชั้นใต้
ผิวหนังโดยไม่เย็บชั้นผัวหนัง

ชัญญภรณ์ พงศ์ชันศรีกุล 
บณุฑริกา ศรีเสาวลักษณ์

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

109 63(2)-0105-109 การส ารวจความชุกและปจัจัยเส่ียงของการติดเชื้อปรสิตในเลือดแพะในพื้นที่
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบรีุ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง 
คณิณ วงศารัตนศิลป์

ปริญญา ปาพรม

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

110 63(2)-0105-110 ปจัจัยเส่ียงของการเกิดโรคปากและเทา้เปื่อยในฟาร์มโคนมพื้นที่สหกรณ์โคนม
แหง่หนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มกราคม 

๒๕๖๒

ภัคธนัช พรมบญุแก้ว
อัครพล หงษ์สวัสด์ิ

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

111 63(2)-0105-111 ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรฟาร์มโคนมที่
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมต าบลช่องสาริกา 
จังหวัดลพบรีุ

คณิณ วงศารัตนศิลป์
วัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง 
ปริญญา ปาพรม

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

112 63(2)-0105-112 ความรู้ ทศัคติ พฤติกรรมการปอ้งกันและควบคุมของโรคปากและเทา้เปื่อยของ

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย”

อัครพล หงษ์สวัสด์ิ 

ภัคธนัช พรมบญุแก้ว

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

113 63(2)-0116(8)-113 การศึกษาพารามิเตอร์ส าหรับตรวจหาภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักชนิดกึ่ง
เฉียบพลันในโคนมจังหวัดชุมพร

อิสมาแอล ยุมาดีน 
ก าชัย กิจศิลป

ปศุสัตว์เขต ๘

114 63(2)-0116(8)-114 การวิเคราะหเ์ครือข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและเก็บรักษา
นมโรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปกีารศึกษา ๒๕๖๒

สมสมร เพชรแสง 
นิสารัตน์ เพ็ชรหนู

ปศุสัตว์เขต ๘

115 63(2)-0116(8)-115 การศึกษาสภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบา้ของสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วงศพัทธ์ จันไชยยศ ปศุสัตว์เขต ๘
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116 63(2)-0105-116 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากพายุโซนร้อนเซินกาต่อฟาร์มโคนมในพื้นที่อ าเภอล า
สนธิ จังหวัดลพบรีุ

ปริญญา ปาพรม 
วัชรพงษ์ ฟ้ากระจ่าง 
คณิณ วงศารัตนศิลป์

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

117 63(2)-0316(8)-117 การประเมินขั้นตอนการปฏิบติังานในโรงฆ่าสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช วิสูตร นวลขาว ปศุสัตว์เขต ๘

118 63(2)-0516(8)-118 การบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกรม

ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๘

วิภาวี ศรีเจริญ 

วรรณา ไทยทอง

ปศุสัตว์เขต ๘

119 63(2)-0516(8)-119 สภาพการเล้ียงและความต้องการเล้ียงแพะเชิงธุรกิจของเกษตรกรในเครือข่าย
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์สุราษฎร์ธานี

วิภาวี ศรีเจริญ 
ณัฐชัย จุติอมรเลิศ 
ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม 
ทวีศิลป ์จีนด้วง

ปศุสัตว์เขต ๘

120 63(2)-0105-120 ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในการปอ้งกันโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกร ของ
เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ณัฐวุฒิ จิระ 
กฤษติน ทองศรีม่วง

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

121 63(2)-0105-121 การสอบสวนโรคพิษสุนัขบา้ ต าบลหนองลาน อ าเภอทา่มะกา จังหวัดกาญจนบรีุ 
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลีนวัตน์ สุขเกษม ปศุสัตว์เขต ๗

122 63(2)-0105-122 การสอบสวนโรคปากและเทา้เปื่อยในโค ต าบลพระแทน่ อ าเภอทา่มะกา จังหวัด
กาญจนบรีุ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

ชมพูนุช สุขประเสริฐ ปศุสัตว์เขต ๗

123 63(2)-0214-123 การประเมินการปรับตัวของข้าวโพดอาหารสัตว์ ส าหรับการหมักสายพันธ์ุ WS402
 WS407 WS6410 ในชุดดินปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พิเชษฐ์ จันทร์เปง็ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

124 63(2)-0214-124 การศึกษาระดับของใบมันส าปะหลังหมักในอาหาร TMR ต่อสมรรถนะการ

เจริญเติบโตของโคลูกผสมแองกัส

ศศิธร เจาะจง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

125 63(2)-0214-125 การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของใบมันส าปะหลังหมักด้วยวิธีทาง
หอ้งปฏิบติัการ

ศศิธร เจาะจง ส านักพัฒนาอาหารสัตว์

126 63(2)-0502-126 คู่มือการบนัทกึล้างบญัชีพักสินทรัพย์ผ่านระบบ GFMIS Web Online วันนา มหานาม กองคลัง

127 63(2)-0208-127 ผลของการเปล่ียนเซมินอลพลาสมา ต่อคุณภาพน้ าเชื้อโคแช่แข็ง อภิรักษ์ อุทธา 
นิติรัฐ ถียัง  
อธิศักด์ิ ศิริบรีุ  

ศักด์ิศิริ ศิริเสถียร 
สุจิรา ธรรมวัง

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

128 63(2)-0208-128 ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ าฟอลลิเคิลต่อการพัฒนาของ
เอ็มบริโอโค

นิติรัฐ ถียัง  
อภิรักษ์ อุทธา  

สุจิรา ธรรมวัง

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

129 63(2)-0105-129 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนม จังหวัดพัทลุง ระหว่างป ี๒๕๖๐-
๒๕๖๒

ก าชัย กิจศิลป 
อิสมาแอล ยุมาดีน

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

130 63(2)-0120-130 คู่มือปฏิบติังานการน าเข้าเนื้อโคส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ อัครวัฒน์ อนันตโสภณกุล 

นริศร ปเิล่ียน

กองสารวัตรและกักกัน

131 63(2)-0120-131 คู่มือปฏิบติังานการน าเข้าสุกรพันธ์ุมีชีวิตส าหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ นริศร ปเิล่ียน 
อัครวัฒน์ อนันตโสภณกุล

กองสารวัตรและกักกัน

132 63(2)-0312-132 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโครงการเนื้ออนามัย (Q 
Mark) ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

อัญญารัตน์ ราชประโคน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

133 63(2)-0312-133 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียในเนื้อสัตว์ปกีจากโครงการเนื้ออนามัย (Q 

Mark) ป ีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

อัญญารัตน์ ราชประโคน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ

สัตว์

134 63(2)-0312-134 คู่มือการตรวจประเมินสถานที่จ าหน่ายสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ส าหรับผู้ตรวจ

ประเมิน

ดวงใจชนก ทบัทนั ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ

สัตว์

135 63(2)-0312-135 ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การปฏิบติัทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลา ในป ี
๒๕๖๑

ธิติ อันตรเสน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ

สัตว์
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136 63(2)-0509-136 การวิเคราะหก์ารบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผล

การปฏิบติังานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ (สงป.๓๐๑)

มณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล 
พงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์

กองแผนงาน

137 63(2)-0509-137 การประเมินโครงการประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อ ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบอืเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ

พงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์ 
มณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล

กองแผนงาน

138 63(2)-0208-138 ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของฝูงโคนมทดแทนในช่วงระหว่างปพี.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑ นันทม์นัส สีคง 
เพชรร้อย เพชรเรียง

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

139 63(2)-0208-139 การเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซาก และการตัดแต่งซากของแพะซาเนนเพศผู้ ด ารัส ชาตรีวงศ์ 
และคณะ

ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

140 63(2)-0216(7)-140 การเพิ่มมูลค่าการผลิตเปด็ไล่ทุ่งตลอดโซ่อุปทาน ในจังหวัดสุพรรณบรีุ ขวัญชัย เนตรน้อย ปศุสัตว์เขต ๗

141 63(2)-0206-141 คู่มือขั้นตอนการขอรับการรับรองแนวปฏิบติัที่ดีส าหรับเคร่ืองรีดนมและการขอรับ
และออกใบรับรองผู้ตรวจประเมินเคร่ืองรีดนม

กรองแก้ว บริสุทธ์ิสวัสด์ิ
เฉลิมพล ปฏิพันธ์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

142 63(2)-0206-142 คู่มือปฏิบติัการขออนุมัติตัวบคุคลในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ นพพร กล่ าเอม กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

143 63(2)-0206-143 ศึกษาการพัฒนาบคุลากรด้านการต่างประเทศของกรมปศุสัตว์

นพพร กล่ าเอม

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

144 63(2)-0115-144 การพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification เพื่อการตรวจ
วินิจฉัยโรคอหวิาต์แอฟริกาในสุกรอย่างรวดเร็ว

อาภาพร ดอกพุฒ 
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

145 63(2)-0107-145 เปรียบเทยีบผลการวัดระหว่างหอ้งปฏิบติัการของเทคนิค Immunoperoxidase 
และ neutralizing peroxidase-linked assay ในการตรวจหาไวรัสและ

แอนติบอดีของโรคอหวิาต์สุกร

ดิถี ประเสริฐสุวรรณ 
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

146 63(2)-0503-146 การจัดแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์

ปรารถนา พลายมาศ
สุวิมล สว่างวงษ์

กองการเจ้าหน้าที่

147 63(2)-0503-147 คู่มือการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าที่
ราชการของกรมปศุสัตว์

ปรารถนา พลายมาศ
ธัญนันท ์สินชัย

กองการเจ้าหน้าที่

148 63(2)-0502-148 แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกองคลัง กรมปศุสัตว์ วรติกร สิทธิสิน กองคลัง

149 63(2)-0502-149 แนวทางการย่ืนเบกิเงินทนุวิจัยของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

วรติกร สิทธิสิน กองคลัง

150 63(2)-0503-150 คู้มือปฏิบติังานการฌาปนกิจสงเคราะหก์รมปศุสัตว์ วันเพ็ญ เอกชน กองการเจ้าหน้าที่

151 63(2)-0206-151 สภาพการเล้ียงและต้นทนุการผลิตโคขุนของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดศรีสะเกษ จ านงค์ จังอินทร์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

152 63(2)-0216(4)-152 ศึกษาความเปน็ไปได้ส าหรับการเล้ียงไก่ง่วงอินทรีย์ของเกษตรกร ในกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ปองคุณ ประสารีบตุร 

ทวิกร ดอนสิงห์

ปศุสัตว์เขต 4

153 63(2)-0216(7)-153 การศึกษาการผลิตแพะเนื้อในจังหวัดนครปฐม สุพัฒน์ เอี่ยมสอาด
ภูษณิศา กาญจนโกมล

ปศุสัตว์เขต 7

154 63(2)-0216(7)-154 สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อจังหวัดนครปฐม ภูษณิศา กาญจนโกมล
สุพัฒน์ เอี่ยมสอาด

ปศุสัตว์เขต 7

155 63(2)-0105-155 คู่มือการวิเคราะหเ์ชิงพื้นที่ด้านระบาดวิทยา (โดยมีโรคพิษสุนัขบา้เปน็ตัวอย่าง) วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

156 63(2)-0105-156 การประมาณการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของสุนัขในประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลอง
เชิงพื้นที่

วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม
กานตสุดา ลีฬาหาพงศ์ธร

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

157 63(2)-0105-157 การพยากรณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบา้เชิงพื้นที่ล่วงหน้าโดยใช้แบบจ าลองเชิงพื้นที่
และเวลา

วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม
อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

ส านักควบคุม ปอ้งกันและบ าบดัโรคสัตว์

158 63(2)-0116(1)-158 แนวปฏิบติัในการวินิจฉัยโรคปรสิตในสัตว์ปกีของประเทสไทย สถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์
พชรมน ทองเฟื่อง

ปศุสัตว์เขต 1

159 63(2)-0116(1)-159 การวิเคราะหพ์ื้นที่เล้ียงสัตว์ปกีเพื่อการควบคุมปอ้งกันโรคด้วยวิธีการตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

พชรมน ทองเฟื่อง
สถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์
ธีราภรณ์ พรหมภักดี
อาภาพร บญุสุวรรณ

ปศุสัตว์เขต 1
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160 63(2)-0116(1)-160 การวิเคราะหพ์ื้นที่เส่ียงโรคพิษสุนัขบา้ในสัตว์โดยใช้การวิเคราะหก์ารตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ธีราภรณ์ พรหมภักดี
สุนิสา กินาวงศ์

ปศุสัตว์เขต 1

161 63(2)-0116(4)-161 ปจัจัยเส่ียงของการระบาดของโรคปากและเทา้เปื่อยในโคเนื้อ และกระบอื ต าบล
แกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

มานะศักด์ิ สุดจริง
ปาจรีย์ หม่ขวา

ปศุสัตว์เขต 4

162 63(2)-0116(4)-162 ผลของ GnRH ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดต่ออัตราการต้ังทอ้งใน
โคนมที่มีปญัหาไม่เปน็สัดส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นิติพัฒน์ ขุมหรัิญ
ราตรี ยืนย่ัง

ปศุสัตว์เขต 4

163 63(2)-0116(4)-163 การวิเคราะหป์จัจัยเส่ียงของการเกิดโรคพิษสุนัขบา้ซ้ าซ้อนในสุนัขพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ป ี2560 และ 2561

ราตรี ยืนย่ัง
นิติพัฒน์ ขุมหรัิญ

ปศุสัตว์เขต 4

164 63(2)-0116(4)-164 ระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบา้ซ้ าซ้อนในสุนัขพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุระหว่างป ีพ.ศ. 
2558-2561

วันวิสาข์ วะชุม
ดาราวรรณ อันโดดดอน
ชุติมา จันทรโคตร

สุภวุฒิ โสดาภักด์ิ

ปศุสัตว์เขต 4

165 63(2)-0116(4)-165 Risk factors and spatiotemporal patterns of canine rabies in 
northeastern of Thailand ปจัจัยเส่ียงและรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของโรค
พิษสุนัขบา้ในสุนัขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วันวิสาข์ วะชุม ปศุสัตว์เขต 4

166 63(2)-0316(4)-166 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ านมดิบในถังรวมนมจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงีบประมาณ 2561-2562

ปาจรีย์ หม่ขาว
มานะศักด์ิ สุดจริง

ปศุสัตว์เขต 4

167 63(2)-0115-167 การจ าแนกสายพันธ์ุและการตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อ 
Pasteurella multocida ก่อโรคที่เพาะแยกได้จากสุกร

นพพร โต๊ะมี
และคณะ

สถาบนัสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ

168 63(2)-0120-168 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella spp.) จากเนื้อโคแช่แข็งน าเข้าจาก
ประเทศออสเตรเลีย ผ่านด่านกักกันสัตว์ลาดกระบงั ระหว่าง พ.ศ. 2560-2561

อาเด่น ราชชาวี กองสารวัตรและกักกัน

169 63(2)-0120-169 คู่มือการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้บรรทกุสินค้าปศุสัตว์มีชีวิต เมธาวี ทองเสง่ียม กองสารวัตรและกักกัน

170 63(2)-0216(6)-170 การศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจ
ในการเลือกซ้ือโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

บรรทดั มะลิวัลย์
ศิริวรรณ ม่วงทอง

ปศุสัตว์เขต 6

171 63(2)-0216(6)-171 การศึกษาเจตคติการอนุรักษ์ไก่ชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก

บรรทดั มะลิวัลย์

กนกพร พวงเงินมาก

ปศุสัตว์เขต 6

172 63(2)-0208-172 การหาค่าพารามิเตอร์และแนวโน้มทางพันธุกรรมส าหรับลักษณะการใหผ้ลผลิต

ของโคนมในประเทศไทย โดยใช้โมเดลวันทดสอบหลายลักษณะ-หลายรอบการให้
นม

สายัณห ์บวับาน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

173 63(2)-0208-173 การเปรียบเทยีบโมเดลทางพันธุกรรมระหว่างค่าความแปรปรวนของความ
คลาดเคล่ือนแบบคงที่และไม่คงที่ในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์โดยใช้โมเดลวัน
ทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม

สายัณห ์บวับาน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

174 63(2)-0208-174

การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและค่าแนวโน้มทางพันธุกรรมส าหรับ
ลักษณะความต้านทานเต้านมอักเสบของแม่โคนมไทยโดยใช้ข้อมูลในวันทดสอบ

สายัณห ์บวับาน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

175 63(2)-0208-175 การท านายค่าพันธุกรรมจีโนมของลักษณะที่มีข้อมูลต่อเนื่องส าหรับโคนมไทย
โดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวด้วยโมเดลวันทดสอบการถดถอยแบบสุ่ม

สายัณห ์บวับาน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

176 63(2)-0107-176 การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค
และคณะ

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

177 63(2)-0203-177 ความสัมพันธ์ของยีน DGAT1 กับลักษณะการใหน้มโคนมไทยฟรีเชี่ยน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์

178 63(2)-0115-178 การศึกษาทางพยาธิวิทยาจากรอยโรคที่ผิวหนังขอแพะเนื้อที่ติดเชื้อโรคปากและ

เทา้เปื่อยพุพองตามธรรมชาติ

ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล

และคณะ

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ

สัตว์



ล ำดับ
ที่

เลขทะเบียนผลงำน
วิชำกำร

ช่ือผลงำนวิชำกำร คณะผู้จัดท ำ หน่วยงำน

เลขทะเบียนและรำยช่ือผลงำนวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562

179 63(2)-0206-179 การเจริญเติบโตของแพะบอร์เพศผู้หลังหย่านมถึงอายุ 6 เดือน ที่ได้รับโปรตีน
ระดับต่าง ๆ กัน

เดโช ปรากฏรัตน์ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

180 63(2)-0216(1)-180 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ป ี2561 ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1

อามีนา แสงจันทร์
ผกามาส รุ่งเรือง

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1

181 63(2)-0216(1)-181 การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบ

แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์ 
อ าเภอสรรคบรีุ จังหวัดชัยนาท

เพ็ญแข สายเชื้อ

จีรพรรณ ทองแทน่

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1

182 63(2)-0216(1)-182 ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 1

เพ็ญแข สายเชื้อ
หทยัรัตน์ ฉันโทวุฒิ

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1

183 63(2)-0214-183 การชักน าใหเ้กิด sexual tetraploid ในหญ้ารูซ่ีโดยใช้สารโคลชิซิน รัตติกาล ปวงแก้ว ส านักพัฒนาอาหารสัตว์


