ประวัติบุคคล
1. ชื่อ: เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
2. ตำแหน่งวิชำกำร: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
3. ตำแหน่งบริหำร: ไม่มี
4. สถำนที่ติดต่อ: สำขำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ต.บำงพูด อ.
ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
5. ประวัติกำรศึกษำ:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ปริญญาเอก
6. ควำมเชี่ยวชำญ: กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กำรผลิตสัตว์ สถิติสำหรับกำรวิจัยด้ำนกำรผลิตสัตว์
7. ผลงำนทำงวิชำกำร
7.1 งำนตำรำ/เอกสำรกำรสอน
(1) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำตรี
ปี พ.ศ.

ชุดวิชา

เนื้อหาหน่วย

(2) เอกสำรกำรสอนระดับปริญญำโท
ปี พ.ศ.

ชุดวิชา

เนื้อหาหน่วย

7.2 ผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร
ตำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน
1.

เอกสารประกอบการสอนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ.2553 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รำยงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร

รำยงำนวิจัย
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และเถลิงศกดิ์ อังกุรเศรณี . 2551. สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้
ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกว.
วินิจ คาสังข์ พนม สุขราษฎร์ ดารัส ชาตรีวงศ์ และเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี. 2551. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการ
ผลิตของโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้การจัดการของสถานีทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา. รายงานวิจัยกองบารุงพันธุ์ กรมปศุ
สัตว์ ประจาปี 2551.
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี และไชยวรรณ วัฒนจันทร์. 2551. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การศึกษาสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า” รายงานผลการวิจัยด้วยงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี อยุทธ์ นิสสภา และบัญชา สัจจาพันธ์. 2552. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เรื่อง “ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์”. รายงานผลการวิจัยด้วยงบประมาณ
ศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ 2551.
อุทัย สุขดา ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ เสาวนิต คูประเสริฐ และเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี. 2552. ผลของอายุการตัดที่มีต่อ
ผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณการกินได้ของอ้อยอาหารสัตว์. ในรายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ
เกษตรประจาปี 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 26-27 มกราคม 2552, หน้า 37-39.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี. 2552. ลักษณะซากและคุณภาพของเนื้อโคพื้นเมืองภาคใต้ที่เลี้ยง
แบบปล่อยทุ่ง. ในรายงานการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรประจาปี 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 26-27
มกราคม 2552, หน้า 91-93.
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และวินิจ คาสังข์ . 2552. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโค
พื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า. ว.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4(28) ตุลาคมธันวาคม 2552.
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี นรินทร์ นิลวรรณ เอกราช ยิ้มละมัย ปรมินทร์ ฤทธิเดช และไชยวรรณ วัฒนจันทร์. 2553.
น้าหนักตัวและขนาดความยาวส่วนต่างๆ ของร่างกายของแพะพื้นเมืองและลูกผสม (พื้นเมือง xแองโกลนูเบียน) ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ในรายงานการ
ประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรประจาปี 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 25-26 มกราคม 2553, หน้า 10-13.
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี และไชยวรรณ วัฒนจันทร์. 2553. การศึกษาเบื้องต้น: สภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและวิถีตลาด
ในจังหวัดสงขลา. ในรายงานการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรประจาปี 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 2526 มกราคม 2553, หน้า 88-91.
กนกพร ภาคีฉาย ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี. 2557. วิถีการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย. ว. เกษตรศาสตร์ (สังคม) ปีที่ 35 : 312 – 325.
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และอภิชาต หล่อเพชร. 2558. การประมาณค่าความแปรปรวนทาง
พั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะการให้ ผ ลผลิต ในแพะพื้ น เมื อ ง ณ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาสั ต ว์ เ คี้ ย วเอื้ อ งขนาดเล็ ก คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับพิเศษ ปีที่ 2 (1): 57-62.
ธรรมนูญ ศรเลิศล้าวาณิช ธวัชชัย คุงโคกกรวด วรโชติ หอประยูร ปกชน คีรีลักษณ์ อภิชาติ หล่อเพชร เถลิงศักดิ์
อังกุรเศรณี และไชยวรรณ วัฒนจันทร์.2558. น้าหนักตัวและลักษณะรูปร่างของแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับ
พิเศษ ปีที่ 2 (1): 165-170
13. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี และ วินิจ คา สังข์. 2559. การเปรียบเทียบวิธีการตกแต่งซากแบบเลาะ
หนังกับแบบเผาขนต่อเปอร์เซ็นต์ซากและส่วนประกอบของแพะลูกผสมบอร์. ว.แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ปี 44 (2):
557-583
14. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ธารงค์ เมฆโหรา และ ธานี ภาคอุทัย.2559. สถานการณ์การผลิตโคเนื้อพื้นเมืองและตลาดใน
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง. ว.แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ ปี 44 (2): 919-925
15. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี บัญชา สมบูรณ์สุข ศศิวิมล สุขบท และสุเทพ นิ่มสาย. 2560. ศักยภาพและโอกาสการผลิตโค
เนื้อของประเทศไทย. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิเศษ ปีที่ 48 (2): 841-849.
16. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี บัญชา สมบูรณ์สุข ศศิวิมล สุขบท และสุเทพ นิ่มสาย. 2560. ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิ
สติกส์ของระบบการค้าโคเนื้อระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับประเทศไทยเพื่อส่ง ออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
มณฑลยูนนาน. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิเศษ ปีที่ 48 (2): 850-858.
17. ไชยวรรณ วัฒนจนั ทร์ เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี วินิจ คา สังข์ และนัสวัล บุญวงศ์. 2560.ผลของวิธีการตกแต่งซากแพะ
แบบเลาะหนังและแบบเผาขนต่อลักษณะทางกายภาพของเนื้อสันนอก. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับพิเศษ ปีที่ 48
(2): 953-960.
18. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี วินิจ คาสังข์ และนัสวัล บุญวงศ์. 2561. การเปรียบเทียบวิธีการตัดแต่ง
ซากแพะแบบเลาะหนังกับการเผาขน: ผลต่อคุณภาพของเนื้อระหว่างการแช่เย็น. ว.วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับพิเศษ ปีที่ 35 (2): 311-317.
19. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ปิยนันท์ นวลหนูปล้อง จีรศักดิ์ บารุงศักดิ์ และนัสวัล บุญวงศ์.2561. รูปแบบการเลี้ยงไก่เบตง
ของเกษตรกรในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. ว.วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับพิเศษ ปีที่ 35 (2): 872878.
20. Angkuraseranee, T. , Reodecha, C. , Duangjinda, M. and Khatiworavage, C. 2007. Estimation of variances from additive and
dominance effects for litter sizes traits in Large white and Landrace sows. Songklanakarin J.Sci.Technol. 29 (2): 363-367.
21. Talerngsak Angkuraseranee. 2010. Estimation of additive and dominance variance for reproductive traits from different
models in Duroc purebred. Songklanakalin J.Sci.Technol. 32 (2) 115-117.
22. Satsadeedech, K., Jiropas, S., Wattanachant, C. and Angkuraseranee, T. 2010. Effect of Port Size of ColorFlex® Colorimeter
on Pork Colour. In Proceedings of the 7th IMT- GT UNINET and The 3rd International PSU- UNS Conferences on Bioscience. 7- 8
October 2010. 87-89.
บทควำมวิจัย
1.

ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ บัญชา สัจจาพันธ์ และเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี. 2552. ศักยภาพในการเลี้ยงแกะของภาคใต้
ตอนล่าง.ว. สัตวบาล. 19(89) 30-42.

7.3 กำรอบรม/ศึกษำดูงำน
การฝึกอบรมทางวิชาการ / วิชาชีพ / วิชาพิเศษ ทีส่ าคัญในประเทศ (เรียงตามลาดับจนถึงปั จจุบนั )

วุฒบิ ตั ร
อันดับ

เรือ่ ง

สถาบัน / สถานที่

(ถ้ามี)

ระยะเวลา
(จานวน วัน
เดือน ปี )

พ.ศ.

1.

ฝึกอบบรม หลักสูตร ผูข้ อรับใบอนุญาตใช้สตั ว์
เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ ครัง้ ที่ 7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มี

2 วัน

2559

2.

ฝึกอบรมผูป้ ระเมิน AUNQA

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่ม ี

3 วัน

2560

3.

การจัดการชิน้ ส่วนเนื้อด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

มี

3 วัน

2561

การดูงานต่างประเทศ (เรียงตามลาดับจนถึงปั จจุบนั )
อันดับ

1.

หลักสูตร / เรือ่ ง / วิชา

โครงการแลกเปลีย่ นบุคลากรกับ South China
Agricultural University

สถาบัน,สถานที,่ ประเทศ

South China Agricultural University
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปริญญา /
วุฒบิ ตั ร
ไม่ม ี

ระยะเวลา

พ.ศ.

(จานวนวัน เดือน ปี )
7 วัน

2551

