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ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advan.Research Techniques in Animal Science
Advanced Animal Breeding
Animal Biotechnology
Animal Breeding
Animal Genetic Evaluation
Animal Housing, Equipment & Automation System
Animal Population Genetics
Animal Science & Technology
Beef Production
Commercial Beef Cattle Production
Commerial Poultry Production
Co-operative Education Preparation for Agri.
Food for Mandkind
Food for Mankind
Genetics and Animal Breeding
Improve. of Livestock Prod. in Warm Climate
Improve. of Livestock Produc.in the Tropics
Industrial Poultry Production
Population Genetics
Poultry Breeding System
Poultry Production
Principles of Livestock Production
Research Techniques in Animal Science
Selected Topics in Animal Husbandry
Selected Topics in Animal Science
Seminar
Special Problem
Special Problems
Statistical Genetics
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2540-2551
ปป 2549

การปรลบปรรงพลนธรก รรมและสมรรถภาพการผลวต โคเนชอ
น พลนธรก
ย าต แพงแสน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
การประเมวนระบบการผลวต และการตลาดโคเนชอ
น แบบเฉพาะเจาะจง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2551
การศศก ษาขขอมมล ดขานการใหขผลผลวต ไขน การเจรวญเตวบโต และลลก ษณะซากของไกนเบตง ในประชากรฝมงของฟารยมไกนหลวงสรวรรณวาจกกสวก จ
ว ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากคณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553
เกษตรศาสตรย

โครงการการววจย
ล พลฒนาไกนเคยมเบตงใหขเปปนธรร กวจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากโครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ มหาววทยาลลย

ปป 2553
การพลฒนาววธก
ด ารคลด เลชอกทางพลนธรก รรม โดยการใชขขนาดของรนางกายเมชอ
ช แรกเกวด และหยนานมในโคเนชอ
น ลมก ผสมระหวนางพลนธรพ
ย น
นช เมชองไทย บราหยมน
ล และ
ชารยโรเลสย (และ/หรชอพลนธรก
ย าต แพงแสน) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2554
การประมาณคนาพารามวเตอรยทางพลนธรก รรมของลลก ษณะซาก ในโคเนชอ
น ลมก ผสมระหวนางพลนธรพ
ย น
นช เมชองไทย บราหยมน
ล และชารยโรเลสย (และหรชอพลนธรก
ย าต แพง
แสน) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2554

การพลฒนาความเขขมแขขงและเครชอขนายนวลต กรรมดขานพลนธรก รรมปศรส ต
ล วยและสลต วยนาตน ในเขตรขอนชชน
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2554

การศศก ษาการแสดงออกของยดน Lipoprotein Lipase ในไกนเบตงและไกนก ระทง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2554
ความสลมพลนธยร ะหวนาง Insulin-Like Growth Factor-I Gene และลลก ษณะการเจรวญเตวบโต ในไกนเบตง (สายเคยม) และไกนพน
ล ธรไ
ย วทยเลขก ฮอรยน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2555
มก.

การศศก ษาผลของการเสรวมนนาต มลนปลาตนอประสวทธวภาพการผลวต และสรขภาพของลมก โคนมกนอนหยนานม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล
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ปป 2555
ความสลมพลนธยร ะหวนาง Polymorphism ของยดน Lipoprotein Lipase และลลก ษณะการเจรวญเตวบโต ไขมลนในชนองทของ และคนาทางโลหวต ววทยา ในไกนก ระทง
ไกนเบตง (สายเคยม) และ ไกนพน
นช เมชอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2554-2556 การใหขผลผลวต ในไกนล ก
ม ผสมระหวนางพนอ/แมนพน
ล ธรข
ย องไกนล ก
ม ผสมทางการคขากลบไกนเบตง สายเคยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2557-2558 โครงการครณป
ม การงานววจย
ล ดขานสวนคขาเกษตรของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย โดยมดส น
ว คขาคชอขขาว อขอย มลนสตาปะหลลง ไกน โค ขขาวโพดเลดย
น งสลตวย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากเงวนรายไดขของมหาววทยาลลยฯ
ปป 2557
การศศก ษาผลของการเสรวมกลดเซอรอลตนอประสวทธวภาพการผลวต นนาต นมและสรขภาพของแมนโคนมในระยะเปลดย
ช นผนาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
ทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 ผลของอาหารโปรตดนตชาต และความตของการ total sulfur amino acid (TSAA) ตนอสมรรถนะการผลวต คนาทางชดวเคมดใ นเลชอด ลลก ษณะซาก ครณภาพ
เนชอ
น และการปลดปลนอยไนโตรเจน ในไกนเบตง (สายเคยม) ภายใตขส ภาวะเขตรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนบลณฑวต ศศก ษา
ปป 2561

การศศก ษาประสวทธวภาพการสชบพลนธรไ
ย กนพน
นช เมชอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- จวต ตวมา กลนตมาลากรล , Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, "Estimation of breed effects on litter traits at birth in yorkshire and landrace
pigs.", Walailak Journal of Science and Technology 4 (2) (2007) 175-186
- อารยา เจดยรมาศ, Skorn Koonawootrittriron, Apinya Hirunwong, PREECHA INNURAK, Panwadee Sopannarath, "การประมาณคนาพารามวเตอรยทางพลนธร
กรรมสตาหรลบนนาต หนลก แรกเกวด และนนาต หนลก หยนานม
ของประชากรโคเนชอ
น ลมก ผสมระหวนางพลนธรพ
ย น
นช เมชองไทย บราหยมน
ล และชารยโรเลสย
", วารสารแกนนเกษตร 36 (1) (2008)
- ปานศวร ว พรทธรลก ษา, Autchara Kayan, chaiwat Boonkaewwan, Panwadee Sopannarath, "Genetic Parameters for Carcass Yield, Skin Color and
Thickness in Betong Chicken (KU Line)", แกนนเกษตร 47 (6) (2019) 1265-1274
- โสธยา เทพธรงคย, Jamroen Thiengtham, Panwadee Sopannarath, "Genetic parameters of semen quality traits in Betong chicken (KU Line)", แกนน
เกษตร 47 (5) (2019) 1057-1066
ระดลบนานาชาตว
- Thanathip Suwanasopee, John Mabry, Skorn Koonawootrittriron, Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, "Estimated genetic parameters of
non-productive sow days related to litter size in swine raised in a tropical environment", THAI JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 38 (2006)
- Chittima Kantanamalakul, Panwadee Sopannarath, Monchai Duangjinda, Suwit Anothaisinthawe, Sornthep Tumwasorn, "Genetic Parameters for
Birth Weight and Weaning Weight in Anglo-Nubian, Saanen, Thai Native and Crossbred Goats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (4) (2008) 640-648
- Warangkana Kitpipit, Panwadee Sopannarath, Sayan Buaban, Sornthep Tumwasorn, "Comparison of Five Mathematical Functions for Prediction of
Monthly Yield in Thai Multibreed Dairy Cattle Population", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (2)
(2008) 246-255
- Intaratham, W, Skorn Koonawootrittriron, Panwadee Sopannarath, Graser, HU, Sornthep Tumwasorn, "Genetic parameters and annual trends for
birth and weaning weights of a Northeastern Thai indigenous cattle line", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 21 (4) (2008)
478-483
- Endris, M., Sornthep Tumwasorn, Wongwan, C., Panwadee Sopannarath, Somkiert Prasanpanich, "Estimation of direct genetic effects on milk yield
and lactation length in the Aownoi dairy cooperative", Kasetsart Journal - Natural Science 46 (4) (2012) 546-553
- Sornthep Tumwasorn, Mohammed Endris, Panwadee Sopannarath, Somkiert Prasanpanich, "Genotype by region interaction on milk production
traits of holstein crossbred dairy cows in Thailand.", Kasetsart journal (Natural science) 47 (2) (2013) 228-237
- Tamirat Tessema, Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, taweeporn raungprim, "Genetic Parameters for Weaning Weight, Weaning Hip
High and Weaning Body Length of Crossbred Beef Cattle in Thailand", KASETSART JOURNAL (NATURAL SCIENCE) 47 (1) (2013) 85-93
- อารยา เจดยรมาส, Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, Wiriya Loongyai, "Association of SNP Marker in the IGF1 Gene with Carcass
Traits inCrossbred Cattle among Thai Native, Brahman and Charolais", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 48 (4) (2013) 604-610
- Bungsrisawat, P., Sornthep Tumwasorn, Wiriya Loongyai, Sasitorn Nakthong, Panwadee Sopannarath, "Genetic parameters of some carcass and
meat quality traits in Betong chicken (KU line)", Agriculture and Natural Resources 52 (3) (2018) 274-279
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชรม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Thanathip Suwanasopee, Skorn Koonawootrittriron, John W. mabry, Panwadee Sopannarath, Kanchana Markvichitr, Sornthep Tumwasorn, "เฮทเท
อโรซดส สตาหรลบระยะกลลบสลด หลลงหยนานมในประชากรสรก รทางการคขาแหนงหนศงช ในประเทศไทย", การประชรมทางววชาการครลงน ทดช 45 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
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- อารยา เจดยรมาศ, Panwadee Sopannarath, Skorn Koonawootrittriron, สมพงษย เทศประสวทธว,ธ "Estimation of growth curve in crossbred heifer between
Holstein Friesian and Red Sindhi", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 46 (2008)
- Arraya Jeanmas, PREECHA INNURAK, Panwadee Sopannarath, "Genetic trends for birth and weaning weights in crossbred cattle among Thai
native, Brahman and Charolais", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 47 (2009)
- Chittima Kantanamalakul, Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, "Estimation of breed effects on number of kids born and kidding interval
of Anglo-Nubian, Saanen, native and crossbred goats", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 47 (2009)
- นายอนรพ ล พรฒสกรล , Chaiyapoom Bunchasak, Boonorm Chomtee, Sanit Kaoint, Panwadee Sopannarath, "Effect of Dietary Protein and Metabolizable
Energy levels on Growth and Carcass Yieldsin Betong Chicken (KU Line)", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 48: สาขาสลตวย.
กรรงเทพฯ, 2553, หนขา 158-166 (2010)
- เอกพล สดเทดยวไทย, Chaiyapoom Bunchasak, Chanwit Kaewtapee, Panwadee Sopannarath, Theerawit Poeikhampha, "Study of the Optimum Dietary
Energy and Protein Levels on Production and Carcass Quality of Meat Type Duck Cherry Valley during Starter Phase (1- 14 Day)", การประชรมทาง
ววชาการ ครลงน ทดช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- นางสาวนฤมล แสงสวนาง, Panwadee Sopannarath, Wiriya Loongyai, "การศศก ษาและเปรดยบเทดยบสมรรถภาพการเจรวญเตวบโต ลลก ษณะซาก และปรวมาณไขมลน
ในไกนเบตง (สายเคยม) และไกนก ระทง เพศเมดย", การประชรมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยครลงน ทดช 50 สาขาสลต วย (2012)
- นลฐพงษย หวลงทวดส ข
ร กมล, Wiriya Loongyai, Boonorm Chomtee, Panwadee Sopannarath, "Genetic parameters for body weights in Betong chicken (KU
Line)", การประชรมววชาการสลต วศาสตรยแหนงชาตว ครลงน ทดช 2 (2013)
- อารยา เจดยรมาศ, Sornthep Tumwasorn, Wiriya Loongyai, Panwadee Sopannarath, "Association between IGF1 gene polymorphisms and carcass
traits in crossed among Thai Native, Brahman and Charolais", การประชรมววชาการสลต วศาสตรยแหลนงชาตวครลงน ทดช 2 (2013)
- วรรณพร ดนานววไ ล, Wiriya Loongyai, Panwadee Sopannarath, "A Study of Growth Performances and Carcass Characteristicsof the Female Broiler,
Thai Native and Betong (KU line) Chickens", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 52 (2014)
- ภราดร โสภาวลฒนย, Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, Autchara Kayan, Surachai Piamkhla, "A Study on Carcass Performance and
Income of Crossbred Cattle among Thai Native, Brahman and Charolais", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 52 (2014)
- จวร าภรณย มารยาท, Choawit Rakangthong, Panwadee Sopannarath, Chaiyapoom Bunchasak, Wiriya Loongyai, "Effect of Amino Acid-Supplemented
Low Protein Diets on Growth Performance in Betong Chicken (KU Line)", การประชรมววชาการสลต วศาสตรยแหนงชาตว ครลงน ทดช 5 (2016)
ระดลบนานาชาตว
- W. Kitpipit, Panwadee Sopannarath, S. Buaban, Sornthep Tumwasorn, "ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS OF PERSISTENCY OF
MILK YIELD IN A THAI MULTIBREED DAIRY POPULATION USING THE MULTITRAITS ANIMAL MODEL", 9th World Congress on Genetics
Applied to Livestock Production (2010)
- Wiriya Loongyai, จวร าภรณย มารยาท, Panwadee Sopannarath, Choawit Rakangthong, Theerawit Poeikhampha, Kanokporn Poungpong, Phongthorn
Kongmun, ภมวดล บางรลก ษย, Chaiyapoom Bunchasak, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and avANT Gene
Expression in the Breast Muscle of Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal
Science Congress (2016)
- จวร าภรณย มารยาท, Choawit Rakangthong, Panwadee Sopannarath, Chaiyapoom Bunchasak, Wiriya Loongyai, "Effect of Low Protein Amino
Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and Carcass Characteristics in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian
Association of Animal Production Societies Animal Science Congress (2016)
- น.ส.พนลด ดา บศงศรดส วลส ดว,ธ Sornthep Tumwasorn, Wiriya Loongyai, Sasitorn Nakthong, Panwadee Sopannarath, "Variance Components and
Heritability Estimates on Carcass Traits in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies
Animal Science Congress (2016)
- Panwadee Sopannarath, ดร. อารยา เจดยรมาศ, "Estimation of Growth Curve Parameters in Betong Chicken (KU Lines)", The 17th Asian-Australasian
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