ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.พวพฒ
ล นย อรรณววภาส

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ส.ค. 2555 - ก.ค. 2559
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเวชศาสตรยคลวนก
ว สลต วยใ หญนและสลต วยปาป คณะสลต วแพทยศาสตรย

หลวหนขาภาคววชาเวชศาสตรยคลวนก
ว สลต วยใ หญนและสลต วยปาป คณะสลต วแพทยศาสตรย

สพ.บ., มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2534
M.S., University of Prince Edward Island, แคนาดา, 2544
Ph.D.(Epidemiology), University of Prince Edward Island, แคนาดา, 2547

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

อายรร ศาสตรยส ต
ล วยเคชย
ค วเอชอ
ค ง, ระบาดววทยา, การจลด การโคนมในระดลบฝมง

งานส อน
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.พวพฒ
ล นย อรรณววภาส

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเวชศาสตรยคลวนก
ว สลต วยใ หญนและสลต วยปาป คณะสลต วแพทยศาสตรย

Advanced in Dairy Herd Health and Production Managemen
Advance in Veterinary Epidemiology
Advanced in Dairy Herd Health and Production Management
Advanced Veterinary Epidemiology
Animal Production Systems Biosecurity and Values Chains
Animal Production Systems, Biosecurity and Value Chains
Applied Veterinary Epidemiology
Biostatistics in Veterinary Research
Bovine Medicine & Surgery
Bovine Medicine and Surgery
Bovine Production Medicine 1
Bovine Production Medicine I
Bovine Production Medicine II
Clinic.Problem Orient.Approach Large Animal
Clinical Practice in Farm Animal
Clinical Practice in Large Animal
Clinical Practice in Large Animals
Clinical Practice in Ruminant and Wildlife
Clinical Problem Oriented Approach in Livestock
Clinical Problem Oriented Approach in Small Animal
Large Animal Theriogenology
Nutritional Man.& Clin. Problems in Ruminants
Nutritional Management and Clinical Problems in Dairy C
Nutritional management and clinical problems in dairy cow
Nutritional management and clinical problems in ruminants
Nutritonal Management and Clincial Problems in Ruminants
Practice in Large Animal Medicine & Surgery
Practice in Large Animal Medicine and Surgery
Practice in Large Animal Medicine and Surgery Lab
Practice in Large Animal Theriogenology
Principles of Artificial Insemination
Research methods in Bio-Veterinary Science
Ruminant Herd Health Management
Selected Topics in Veterinary Clinical Study
Seminar
Seminars
Special Clinical Practice in Vet. Medicine
Special Clinical Practice in Veterinary Medicine
Special Problems
Theriogenology Lab
Thesis
Veterinary Biostatistic I
Veterinary Biostatistics II
Veterinary Clinical Epidemiology
Veterinary Clinical Skill Practice
Veterinary Epidemiology I
คลวนก
ว ปฎวบต
ล ท
ว างสลต วยใ หญน
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ว
จรวยธรรมทางสลต วแพทยยและสวลส ดวภาพสลต วย
ชชวสถวตท
ว างววทยาศาสตรยส ข
ร ภาพสลต วยและชชวเวชศาสตรย
ปฎวบต
ล ก
ว ารอายรร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยส ต
ล วยใ หญน
ววทยาการระบาดววทยาทางสลต วแพทยย
เวชศาสตรยก ารผลวต โค II
สลมมนา
อายรร ศาสตรยและศลล ยศาสตรยโค
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
พวมพยครลงค ลนาสรด เมชอ
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ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.พวพฒ
ล นย อรรณววภาส

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเวชศาสตรยคลวนก
ว สลต วยใ หญนและสลต วยปาป คณะสลต วแพทยศาสตรย

ปป 2549
การศศก ษาความชรก และปปจจลยเสชย
ช งตนอการแพรนก ระจายการเกวด โรคของดรคนชโอสปอโรซวส และโทรทอกโวพลาสโมซวส ทชท
ช าต ใหขเกวด อาการแทขงในโคนม
ในเขตภาคตะวลนตก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2549

ระบาดววทยาของโรคไขขหวลด นกระดลบหมมบ
น าข นในพชน
ค ทชภ
ช าคกลาง 5 จลงหวลด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2550
การศศก ษาปปจจลยเสชย
ช งตนอการแพรนก ระจายตลวและความชรก ของโรค Brucellosis, โรค Neosporosis และโรค Toxoplasmosis ทชท
ช าต ใหขเกวด อาการแทขงใน
โคนมและสลต วยชนวด อชน
ช ๆ ภายในฟารยมในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาหาปปจจลยเสชย
ช งตนอการเกวด สารพวษจากเชชอ
ค ราในอาหารโคนมในเขตภาคตะวลนตก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2551

การศศก ษาความชรก และปปจจลยเสชย
ช งของปปญหาขาเจจบในโคนมในเขตภาคตะวลนตก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2551
การศศก ษาความสลมพลนธยของการตลงค ทของและการใชข Progesterone รนวมกลบ PGF2? และ GnRH สลงเคราะหย GnRH ธรรมชาตว หรชอ hCG ในแมนโคเนชอ
ค (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากบรวษท
ล และ ฟารยม จตากลด
ปป 2551
การววจย
ล

การศศก ษาทางระบาดววทยาของโรคไขขหวลด นก H5N1 เพชอ
ช ชนวยในการวางแผนนโยบาย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรน

ปป 2552-2553 การศศก ษาความชรก และปปจจลยเสชย
ช งของการกระจายของโรคพยาธวใ นเลชอดในโคทชเช ลชย
ค งบรวเวณเขตรลก ษาพลนธรส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จ.กาญจนบรร ช ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว
ปป 2552
ความสลมพลนธยร ะหวนางปปญหากชบและขากลบประสวทธวภาพระบบ
สชบพลนธรใ
ย นโคนมทชเช ลชย
ค งในฟารยมโคนมรายยนอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2553

การศศก ษาสตารวจเชชอ
ค แบคทชเรชยทชท
ช าต ใหขเกวด ปปญหากชบและขาเจจบในโคนมในเขตภาคตะวลนตก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554 เครชอขนายการผลวต การคขา และสภาวะการตวด เชชอ
ค โรคบรมเซลโลสวส โรคปากและเทขาเปปอ
ป ย และโรคขขออลก เสบและสมองอลก เสบในแพะ ของแพะเนชอ
ค ใน
จลงหวลด ชลยนาท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2555 โครงการประเมวนความเสชย
ช งของโรคปากและเทขาเปปอ
ป ยในพชน
ค ทชป
ช ลอดโรคปากและเทขเาปปอ
ป ยในพชน
ค ทชภ
ช าคตะวลนออกของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทรนจากกรมปศรส ต
ล วย กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2553-2554 การศศก ษาการปนเปปอ
ป นของสารพวษจากเชชอ
ค ราในอาหารโคนมของเขตภาคตะวลนตกของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากBIOMIN
Thailand Co., Ltd.
ปป 2554
การศศก ษาความชรก และปปจจลยเสชย
ช งของโรคแทขงตวด ตนอในสลต วยเคชย
ค วเอชอ
ค งทชเช ลชย
ค งบรวเวณเขตรลก ษาพลนธรส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จ. กาญจนบรร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2554
การศศก ษาปปจจลยเสชย
ช งและความชรก ของโรคทชน
ช าต โดยเหจบ
(โรคAnaplasmosis, Babesiosis และ Theileriosis) ในโคนมในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2554
การศศก ษาระดลบและปปจจลยเสชย
ช งทชม
ช ผ
ช ลตนอระดลบอวมมมโนกลอบมล น
ว จชใ นลมก โคนมทชเช ลชย
ค งในฟารยมเกษตรกรรายยนอยในเขตภาคตะวลนตกของประเทศไทย (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2554
ผลกระทบของการตวด เชชอ
ค ไวรลส Bovine Viral Diarrhoea (BVDV) และ Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBRV) ตนอการแทขงและสมรรถภาพระบบ
สชบพลนธรข
ย องในแมนโคนมและโคสาวทดแทนในเขตจลงหวลด กาญจนบรร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557

ประเมวนความเสชย
ช งโรควลวบขาของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกรมปศรส ต
ล วย

ปป 2555-2556 การประเมวนความเสชย
ช งเชวงปรวมาณของการนตาเชชอ
ค Brucella spp. เขขาสมฟ
น ารยมแพะนมในพชน
ค ทชก
ช รรงเทพมหานคร โดยการนตาเขขาแพะนม และการยชมพนอ
พลนธรใ
ย นการผสม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกองทรนยนอยฮมเวฟารยมา คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 การศศก ษาสตารวจเชชอ
ค สาเหตรและปปจจลยทชก
ช อ
น ใหขเกวด ปปญหาเตขานมอลก เสบในโคนมในเขตภาคตะวลนตก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกองทรนยนอย
ฮมเวฟารยมา คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556 ผลของการใชขถว
ชล เหลชองไขมลนเตจมตนอรมปแบบของกรดไขมลนในนคาต นมแพะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากกองทรนพลฒนาคณะสลต วแพทยศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557
ปป 2557-2561

การผลวต สชอ
ช การเรชยนการสอนสตาหรลบสลต วยใ หญน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.
การพลฒนาชรด ทดสอบโรค Winter Dysentery Disease ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน 72 ปป มก. ประเภททชช 1

ปป 2558-2560 ความสลมพลนธยขององคยประกอบนคาต นม เซลลยโซมาตวก ยมเรชย กลบ ระบบสชบพลนธรใ
ย นโคนมในฟารยมในเขตภาคตะวลนตก ประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2558

การศศก ษา Metastin neurons ในสมองสนวน hypothalamus ในกระบชอปลลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560 ผลของอรณหภมมน
ว าตค ดชม
ช สนงผลกลบสรชร ววทยา ผลผลวต นคาต นมและองคยประกอบนคาต นมของโคนมลมก ผสมสายพลนธรโย ฮลสไตนยฟ รชเชชยน ทชอ
ช ยมภ
น ายใตขส ภาวะ
ความเครชยดเนชอ
ช งจากความรขอนชชน
ค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษา (ทรน ทวพ.)
ปป 2560

การประเมวนผลววธช Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สตาหรลบการชลนสมต รโรคบรมเซลโลซวส ในแพะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนวนตลว

ปป 2560
การพลฒนาระบบอวนเตอรยเนจต ออฟตวงสย เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพในการควบครมปปญหาโรคเตขานมอลก เสบในฟารยมโคนม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน
อรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2562
การพลฒนาระบบอวนเตอรยเนจต ออฟตวงสย เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพในการจลด การระบบสชบพลนธรใ
ย นฟารยมโคนมและการแจขงเตชอนโรคเบชอ
ค งตขน ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2562

ฟารยมอลจฉรวยะผลวต เนชอ
ค นม เพชอ
ช ครณภาพชชวต
ว ทชด
ช ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
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ปป 2562-2565 การพลฒนาชชวภลณฑยใ นการควบครมและปปองกลนโรคตวด เชชอ
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