คาสั่ง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ที่ ๘๗๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (040๒๓๙๑)
...........................................
เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (040๒๓๙๑) เป็นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๑๖๔๒/๒๕๖๑
ลงวัน ที่ ๒๙ มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง มอบภาระหน้าที่และมอบอานาจให้ คณบดี ปฏิ บัติหน้าที่แทน
อธิการบดี จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนาหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ (040๒๓๙๑) ดังรายชื่อข้างล่าง โดยมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาดังเอกสารแนบท้ายคาสั่ง
๑. อาจารย์ ดร.วิศาล อดทน
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรรภักดี
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง
กรรมการ
๕. อาจารย์ สพ.ญ.สุภาพร สมรูป
กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารแนบท้ายคาสั่ง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่ ๘๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
รายชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษารายวิชา สัมมนา (040๒๓๙๑) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 256๓
ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
หัวข้อสัมมนำ
1 602041110 น.ส.ณัฏฐ์กฤตา บุญมาศ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ผลการใช้ทางปาล์มน้ามันร่วมในอาหารสาเร็จรูป
ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะ
2 602041125 น.ส.พรรณกาญจน์ ไกร
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ที่มีตอ่ สมรรถภาพการ
เทพ
ผลิตของแพะ
3 602041127 นายพิสิษฐ์ พิสทุ ธิพันธุ์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิตวั กลมภายในแพะ
4 602041130 น.ส.เมทินี ชูทอง
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ปัจจัยเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค
5 602041131 น.ส.รัตนาพร หลีหวัง
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ผลของการเสริมสาหร่ายเกลียวทองต่อสมรรถภาพ
การผลิตในโค
6 602041136 นายวุฒิชัย ไชยสุวรรณ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ผลการใช้ใบกระถิ่นในการเลี้ยงแพะเนื้อ
7 602041147 น.ส.หทัยชนก เกื้อกากร ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้จากมันสาปะหลัง
ต่อสมรรถนะการผลิตของแกะ
8 602041149 น.ส.อภิษฎา แสงสุริยา
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่การเลี้ยงโค
นมอินทรีย์และความแตกต่างของการจัดการ
ระหว่างฟาร์มโคนมทั่วไปกับฟาร์มโคนมอินทรีย์
9 602041152 นายอัทศนุ ธานีรัตน์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
โรคบิดในแพะ
10 602041156 น.ส.ฮาซนะห์ บอเถาะ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ผลของระดับอาหารข้นต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อโคนม
เพศผู้
11 602041102 น.ส.กมลวัลย์ สังข์สุวรรณ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
ผลของการเสริมโปรไบโอติกในอาหารต่อคุณภาพ
ภักดี
ซากของไก่เนื้อ
12 602041104 น.ส.กัญญารัตน์ หนูเนียม ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
ผลของการใช้ใบหม่อนในอาหารไก่ไข่
ภักดี
13 602041111 นายณัฐพร คงยัง
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
ประสิทธิภาพการผลิตสุกรพื้นเมืองและลูกผสม
ภักดี
14 602041114 นายธนพงศ์ นาคปลัด
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
การจัดการเลี้ยงการใช้อาหารทีส่ ่งผลต่อการ
ภักดี
เจริญเติบโตและคุณภาพซากของกวาง
15 602041117 นายธีรทัศน์ คงแก้ว
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
ประสิทธิภาพการผลิตไก่พนื้ เมือง ไก่ลูกผสมและไก่
ภักดี
ชน
16 602041119 น.ส.นิรมล ทองอุปการ
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
การใช้ใบกระถินต่อสรรถภาพการผลิตไก่เนื้อและ
ภักดี
ไก่เบตง
17 602041120 นายนิรวุฒิ เทพขวัญ
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
การจัดการลักษณะการผลิตโคเนื้อเเบบขังคอกและ
ภักดี
ปล่อยฝูงในช่วงอายุ 1ปี - 3ปี
18 602041122 นายพงศกร ดาหนูอินทร์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
พฤติกรรมเเละสวัสดิภาพสัตว์ในการจัดการลูกโค
ภักดี
กระบือในระยะหย่านม
19 602041143 น.ส.สุดารัตน์ เจ๊ะเร๊ะ
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
การศึกษาน้าหนักตัวและขนาดของร่างกายของ
ภักดี
แพะแบล็คเบงกอลและลูกผสม

-๒ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
20 602041146 น.ส.สูรียานี ดอเลาะ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
ภักดี
ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณ
ภักดี
อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง

21

602041155 น.ส.อาริญา ชัยสิทธิ์

22

602041106 น.ส.จิตรลดา ไกรวัลย์

23

อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง

24

602041115 นางสาว ธัญวรัตน์ ถาวร
ทอง
602041142 น.ส.สุขฤดี เมฆสุวรรณ

25

602041133 น.ส.วิชุดา ยีบลิ ัง

อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง

26

602041103 นายกฤติน อนะสุวรรณ์

อ.ดร.วิศาล อดทน

27

602041108 น.ส.จุฑาภรณ์ จันทร์ทอง

อ.ดร.วิศาล อดทน

28

602041109 น.ส.จุฑามาศ จบสองชัน้

อ.ดร.วิศาล อดทน

29

602041112 น.ส.ตมนา สังข์มาก

อ.ดร.วิศาล อดทน

30

602041123 นายพงศ์ศิริ เตละกุล

อ.ดร.วิศาล อดทน

31

602041126 น.ส.พิชญาภา สาระเจริญ

อ.ดร.วิศาล อดทน

32

602041135 น.ส.วิลาวัณย์ พรหมเจียม

อ.ดร.วิศาล อดทน

33

602041139 น.ส.สกาวใจ รามอินทร์

อ.ดร.วิศาล อดทน

34

602041140 น.ส.สรัญญา ทองมี

อ.ดร.วิศาล อดทน

35

602041151 น.ส.อังคณา คงทอง

อ.ดร.วิศาล อดทน

36

602041154 น.ส.อารยา ปานคง

อ.ดร.วิศาล อดทน

อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง

หัวข้อสัมมนำ
สมรรถภาพการผลิตของแพะขุนที่ได้รบั กลีเซอรีน
ดิบในอาหารผสมเสร็จ
ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันและพริก
ป่นต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนือ้
ผลการเสริมสมุนไพรต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่กระทง
ผลการเสริมขิงและไพลในอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิต คุณภาพซากและค่าเคมีโลหิตของไก่เนื้อ
ผลการเสริมสังกะสีอินทรีย์ในอาหารไก่ไข่ต่อ
สมรรถภาพการผลิตและระบบภูมิคุ้มกัน
ผลของน้าส้มควันไม้ต่อสมรรถภาพการผลิตจานวน
จุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาใน
ลาไส้ไก่
ผลกระทบของการตอนที่มตี ่อพฤติกรรมการกิน
และการเจริญเติบโตของสุกรเพศผู้
ผลของ Bacillus ที่มีผลต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและการเกิดท้องเสียของลูกสุกรหย่า
นม
อิทธิพลของระบบการเลี้ยงต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพของสุกรขุน
ผลของความเข้มข้นอสุจิและจานวนครั้งการผสม
เทียมต่อประสิทธิภาพการผสมในแม่สุกร
ผลของการเสริมสาหร่าย Spirulina sp. และ
Schizochytrium sp. ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะ
การผลิตไข่ไก่
ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ามันใน
อาหารไก่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก
ของไก่เนื้อ
ผลของสารเจือจางต่อคุณภาพน้าเชื้อแบบแช่แข็ง
ของไก่พื้นเมืองและไก่ซิลกี้
ผลของความหนาไขมันสันหลังต่อสมรรถภาพการ
สืบพันธุ์ของแม่สุกร
ผลของรูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพซากของไก่งวง
ผลของขนาดกลุ่มและพฤติกรรมต่อการ
เจริญเติบโตในไก่ไข่รุ่น
ผลของการให้อาหารเลียรางต่อการเจริญเติบโต
ของลูกสุกรระยะดูดนม

-๓ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
37 602041098 นายสุริยง สังข์แก้ว

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ.สพ.ญ. สุภาพร สมรูป

หัวข้อสัมมนำ
ความชุกและปัจจัยที่มผี ลต่อโรคแท้งติดต่อในแพะ
ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาในระบบการผลิตไก่
เนื้อ
ความชุกของการติดโรคพยาธิในระบบทางเดิน
อาหารโค
ปัจจัยเสี่ยงทีท่ าให้เกิดโรคเต้านมอักเสบแบบแสดง
อาการและไม่แสดงอาการ
ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้ในระบบการ
ผลิตสุกร

38

602041134 น.ส.วิภาวรรณ รอดแก้ว

อ.สพ.ญ. สุภาพร สมรูป

39

602041137 นายวุฒิชัย ศรีชุม

อ.สพ.ญ. สุภาพร สมรูป

40

602041141 นายสิริศักดิ์ แดงเพ็ง

อ.สพ.ญ. สุภาพร สมรูป

41

602041144 น.ส.สุธาศินี ทองพันธ์

อ.สพ.ญ. สุภาพร สมรูป

