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Ph.D.(Animal Science), Massey University , นววซแลนดย,
M.Agr.Sci.(Tropical Animal Production), University of Melbourne , ออสเตรเลทย,
วท.บ.(สลต วศาสตรย) , มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย, ไทย,

ส าขาเชทย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

สรทร ววทยาและระบบฮอรยโมนการสชบพลนธคข
ย องสลต วย, สรทร ววทยาสวงช แวดลขอม, การจลด การผสมพลนธคโย ค-สคก รคคณภาพนนาต เชชอ
น และการผสม
เททยมโค-สคก ร, สรทร ววทยาการผลวต สลต วย
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Advan.Research Techniques in Animal Science
Advanced Biotechnology in Animal Reproduction
Agriculture for Sustainable Development
Anatomy of Domestic Animals
Animal Artificial Insemination Lab.Technique
Animal Biotechnology
Animal Ethics & Welfare
Animal Ethology
Animal Reproductive Management in the Tropics
Animal Reproductive Technology
Animal Research Management
Animal Resources & Management
Animal Science & Technology
Animal Science and Technology
Aninal Ethology
Applied Physiology for Animal Production
Artificial Insemination
Beef Production
Behavior of Domestic Animals
Biotechnology in Animal Science
Cellular Metabolism in Animal Production
Commercial Beef Cattle Production
Commercial Dairy Cattle Production
Commercial Poultry Production
Commercial Swine Production
Current Topics in Animal Physiology
Dairy Production
Environmental Physiology of Animal
Environmental Physiology of Domestic Animals
Equine Husbandry
Ethics & Animal Welfare
Ethics of Animal Use in Research
Forage Utilization
Improve. of Livestock Prod. in Warm Climate
Improve. of Livestock Produc.in the Tropics
Industrial Poultry Production
Industrial Swine Production
Introduction to Aninal Science & Biotech.
Introductory Physiology of Domestic Animals
Laboratatory in Physiology of Domestic Animals
Laboratory in Physiology of Domestic Animals
Livestock & Poultry Behavior
Livestock Fertil Improve Tropics
Pasture Management
Pet Care
Poultry Production
Principles of Animal Hygiene and Sanitation
Principles of Livestock Production
Reproductive Physiology of Animals
Reproductive Physiology of Domestic Animals
Selected Topics in Animal Husbandry
Selected Topics in Animal Science
Seminar
Special Problems
Swine Production
Thesis
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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2540-2551

การปรลบปรคงพลนธคก รรมและสมรรถภาพการผลวต โคเนชอ
น พลนธคก
ย าต แพงแสน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2549
การเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต โคนมและรมปแบบการผลวต นมในฟารยมโคนมรนวมกลบการใชขประโยชนยจากพชชอาหารสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2549-2552

การศศก ษาการจลด การเพชอ
ช การผลวต สบมด
น าต ใหขไ ดขผลผลวต สมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2549
การศศก ษาการใชขส ารสกลด จากตขนตะไครขใ นการควบคคมเชชอ
น แบคททเรทยททเช ปปนสาเหตคของมดลมก อลก เสบ (meteritis) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการอคด มศศก ษา
ปป 2550
การศศก ษาผลการใชขส ารสกลด หยาบจากตขนตะไครขใ นแมนโคหลลงคลอดเพชอ
ช แกขปญ
ป หาการตวด เชชอ
น และการผสมตวด ตนอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการการอคด มศศก ษา (เครชอขนายการววจย
ล ภาคกลางตอนบน)
ปป 2550

ปปจจลยททม
ช ผ
ท ลตนอคคณลลก ษณะทางดขานรมปรนางของอสคจส
ว ก
ค ร ในฟารยมททจ
ช ด
ล การระบบผสมเททยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2551

การใชขก ากสบมด
น าต เปปนการอาหารเคทย
น งเอชอ
น ง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2551
การศศก ษาสรทร ววทยาการหลลงช และการทดสอบกลไกการกระตคน
ข การหลลงช ฮอรยโมนคอรยตโว ซลจากตนอมหมวกไต ในแมนโครทด นมททเช ลทย
น งแบบปลนอยในคอก
พชน
น คอนกรทต และพชน
น ปมแผนนยาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2551
กระถวนเพชอ
ช การเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต สลต วยเคทย
น วเอชอ
น งในจลงหวลด สระบคร ท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอคด มศศก ษา (
เครชอขนายการววจย
ล ภาคกลางตอนบน มหาววทยาลลยศรทนครวนทรววโรฒ)
ปป 2551
การศศก ษาขขอมมล ดขานการใหขผลผลวต ไขน การเจรวญเตวบโต และลลก ษณะซากของไกนเบตง ในประชากรฝมงของฟารยมไกนหลวงสควรรณวาจกกสวก จ
ว ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากคณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552

การใชขประโยชนยจากขขาวฟฝางอาหารสลต วยเพชอ
ช ผลวต พชชอาหารหมลก สตาหรลบสลต วยเคทย
น วเอชอ
น ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2553

การประยคก ตยใ ชขนาตน มลนหอมระเหยจากกานพลมและใบพลมใ นลมก สคก รกนอนและหลลงหยนานม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2553-2556 การใชขประโยชนยจากขขาวโพดสควรรณ 5 และการถนายทอดเทคโนโลยทก ารผลวต และการใชขประโยชนยจากขขาวฟฝางอาหารสลต วยแกนเกษตรกรในการผลวต
สลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2552-2553
เกษตรศาสตรย

โครงการการววจย
ล พลฒนาไกนเคยมเบตงใหขเปปนธคร กวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากโครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ มหาววทยาลลย

ปป 2557-2559 อวทธวพ ลของการใหขขน
นศ คอนในกรงของไกนไ ขนตอ
น การตอบสนองผลการทดสอบดขานพฤตวก รรม กวจกรรมในขนวงวลน การใหขผลผลวต และสภาพกระดมก
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากภาคววชาสลต วบาล
ปป 2558-2559 การใหขใ บกลขวยแหขงกนอนคลอดเปปนวลส ดคเสรวมตนอพฤตวก รรมกนอนและขณะคลอด และการเลทย
น งลมก ในแมนส ก
ค รนางลมก ผสมแลนดยเรซ x ลารยจไวทย ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากผมป
ข ระกอบการ (ความรนวมมชอกลบเกษตรกรผมเข ลทย
น งสคก ร จตากลด )
ปป 2558-2559

อวทธวพ ลขององคยประกอบของกลคม
น แพะรคน
น -ขคน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากผมป
ข ระกอบการ (ความรนวมมชอกลบเกษตรกร)

ปป 2560-2561

การจลด กลคม
น โคสาวเพชอ
ช ปรลบปรคงประสวทธวภาพระบบสชบพลนธคแ
ย ละคคณภาพผลผลวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบลณฑวต ววทยาลลย มก.

ปป 2560-2562

นวลต กรรมสตาหรลบแยกเพศนนาต เชชอ
น โคนม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากCU Innovation Hub and 100 Siam Innovative District (100 SID)

ปป 2560-2564 การปรลบปรคงพลนธคโย คเนชอ
น มวยาซากวเพชอ
ช ใหขไ ดขผลผลวต ททด
ช ส
ท าต หรลบการเลทย
น งในภมมอ
ว ากาศรขอนชชน
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากUniversity of
Miyazaki Research Grant
ปป 2560-2562 ปปจจลยของการรลบรลงสทคอสมวก ทลงน ระยะสลน
น และระยะยาวตนอการทตางานของระบบสชบพลนธคข
ย องนลก บวนอวกาศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากNational
Aeronautics and Space Administration NASA HeadquartersHuman Exploration and Operations Mission DirectorateSpace Life and Physical Sciences
Research and Applications Division
ปป 2560-2563 ปปจจลยภายในและภายนอกททส
ช งน ผลตนอระบบสชบพลนธคข
ย องนลก บวนอวกาศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากNational Aeronautics and Space
Administration NASA HeadquartersHuman Exploration and Operations Mission DirectorateSpace Life and Physical Sciences Research and
Applications Division
ปป 2560-2563 ผลของปรวมาณ รมปแบบ สนวนประกอบ และความถทใ
ช นการรลบประทานอาหารตนอการทตางานและประสวทธวภาพของระบบสชบพลนธคข
ย องนลก บวนอวกาศ ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากNational Aeronautics and Space Administration NASA HeadquartersHuman Exploration and Operations Mission
DirectorateSpace Life and Physical Sciences Research and Applications Division
ปป 2560-2566

นวลต กรรมสตาหรลบแยกเพศนนาต เชชอ
น ปศคส ต
ล วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากCU Innovation Hub and 100 Siam Innovative District (100 SID)

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- มยคร น
ว วราวคฒ,ว SAROCH KAEWMANEE, สคภารลก ษย คตาพคฒ, Jamroen Thiengtham, "Daily activity of the confined goats in individual pen with one or two
peers alongside", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (ฉบลบพวเศษ) 48 (2) (2017) 1097-1103
- โสธยา เทพธรงคย, Jamroen Thiengtham, Panwadee Sopannarath, "Genetic parameters of semen quality traits in Betong chicken (KU Line)", แกนน
เกษตร 47 (5) (2019) 1057-1066
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ระดลบนานาชาตว
- Min Prasad Timsina, Jamroen Thiengtham, "Effect of L-carnitine Supplementation in Gestating and Lactating Diets on Sow Performances",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (3) (2007) 467-477
- Jamroen Thiengtham, Parkinson, T.J, Holmes, C.W, "Postpartum follicular and luteal activity in Holstein-Friesian cows genetically selected for high
or low mature bodyweight: Relationships with follicle stimulating hormone, insulin, insulin-like growth factor-1 and growth hormone", New Zealand
Veterinary Journal
56 (6) (2008) 310-318
- Somkiert Prasanpanich, Jamroen Thiengtham, Sayan Tudsri, Soar Siwichai, Theerayuth Juntanam, "Effect of Forage Sorghum on Milk Production",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (6) (2010) 1100-1106
- Anuchai Pinyopummin, Jamroen Thiengtham, Somkiert Prasanpanich, M Tadesse, "Productive and reproductive performance of Holstein Friesian
dairy cows in Ethiopia", Livestock Research for Rural Development 22 (2) (2010) 34
- Million Tadesse, Jamroen Thiengtham, Anuchai Pinyopummin, Somkiert Prasanpanich, Azage Tegegne, "The Use of Vaginal Electrical Resistance
to Diagnose Estrus and Early Pregnancy and Its Relation with Size of the Dominant Follicle in Dairy Cattle", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (3) (2011) 435-443
- Million Tadesse, Jamroen Thiengtham, Anuchai Pinyopummin, Somkiert Prasanpanich, Azage Tegegne, "Estrus Performance of Boran and Boran ?
Holstein Friesian Crossbred Cattle Synchronized with a Protocol based on Estradiol Benzoate or Gonadotrophin-Releasing Hormone", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (2) (2011) 221-232
- Million Tadesse, Jamroen Thiengtham, Anuchai Pinyopummin, Somkiert Prasanpanich, "Vaginal Electrical Resistance and Size of Dominant Follicle
in Beef Cows Subjected to Synchronization of Ovulation Protocol", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 45 (4) (2011) 613-621
- Berhanu, T., Jamroen Thiengtham, Sayan Tudsri, Abebe, G., Tera, A., Somkiert Prasanpanich, "Purposes of keeping goats, breed preferences
and selection criteria in pastoral and agro-pastoral districts of South Omo Zone", Livestock Research for Rural Development 24 (12) (2012)
- Chaiyapoom Bunchasak, Yanisa Ratchadapornvanitch, Jamroen Thiengtham, "Comparative effects of supplemental DL-2-hydroxy-4[methylthio]Butanoic acid and DL-methionine in diet on egg production and quality in laying hens", The journal of poultry science 49 (4) (2012)
260-267
- Somkiert Prasanpanich, Felekech Lemecha, Jamroen Thiengtham, Sayan Tudsri, Abule Ebro, "Effects of Feeding Graded Levels of Whole
Cottonseed on BloodSerum Parameters of Arsi-Bale Growing Male Goats", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (6) (2013) 835-843
- Somkiert Prasanpanich, Sayan Tudsri, Felekech Lemecha, Jamroen Thiengtham, "Survey of Goat Feed Sources and Supplementsin Central Rift
Valley of Ethiopia", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (5) (2013) 712-719
- Berhanu, T., Jamroen Thiengtham, Sayan Tudsri, Abebe, G., Somkiert Prasanpanich, "Supplementation of meal concentrate on growth and
subsequent reproductive performances of Woyto-Guji goats", Kasetsart Journal - Natural Science 47 (1) (2013) 74-84
- Theerayut Juntanam, Jamroen Thiengtham, Suriya Sawanon, Sayan Tudsri, Siwichai, S., Somkiert Prasanpanich, "Effect on milk production in
Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureus", Kasetsart Journal - Natural Science 47 (1) (2013) 53-59
- Krutthai, N., Chanvit Vajrabukka, Kanchana Markvichitr, Apassara Choothesa, Jamroen Thiengtham, Suriya Sawanon, Chanwit Kaewtapee,
Chaiyapoom Bunchasak, "Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation
characteristics in weaned pigs", CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 60 (3) (2015) 123-131
- Dickson Adrian Mangadzuwa, Jamroen Thiengtham, Somkiert Prasanpanich, "A case study on compensatory growth of emaciated cattle fed on
total mixed ration.", African Journal of Agricultural Research. 11 (27) (2016) 2397-2402
- Tekleyohannes Berhanu , Girma Abebe , Jamroen Thiengtham, Sayan Tudsri, Somkiert Prasanpanich, "Grazing Management of Goats and
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