
 
                         แนบท้าย 4 

แบบรายการประกอบค าขอให้ประเมินบุคคล 
 

 
ชื่อ  นายนฤพล พร้อมขุนทด 
 
ต าแหน่ง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่    2196 
 
กลุ่มชันสูตรโรคสตัว์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใตต้อนบน 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว ์
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
อัตราเงินเดือน   xx,xxx บาท           (ปีงบประมาณ  2561) 
 
 
 
 
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
 
ต าแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) 

 

ต าแหน่งเลขที ่  2065           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 
 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 6          กรมปศุสัตว ์
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

หน้าปกใช้อักษรขนาด 20 ตัวหนา 
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เอกสารหมายเลข 1 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 
ตอนที่ 1     ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.   ชื่อ นายนฤพล พร้อมขุนทด  

2.   ต าแหน่ง    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ    ต าแหน่งเลขท่ี 2196 
      กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์   ศนูย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน  
      ส านักงานปศุสัตว์เขต 8      กรมปศุสัตว์ 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ               วันที่  1 ตุลาคม 2557   
      อัตราเงินเดือนปัจจุบัน         xx,xxx บาท  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

3.   ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์  

                                             (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) 
      ต าแหน่งเลขท่ี 2065      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง  
      ส านักงานปศุสัตว์เขต 6     กรมปศุสัตว์ 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.   ประวัติส่วนตัว 
      เกิดวันที่ xx เดือน xxxxxx พ.ศ. xxxx 
      อายุราชการ  19  ปี  8  เดือน 

5.   ประวัติการศึกษา 
      คุณวุฒิและวิชาเอก              ปีท่ีส าเร็จการศึกษา           สถาบัน 
      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต           2541  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      Master of Science            2551  Universiteit Utrecht  
      (Bioveterinary Sciences in Animal Pathology)    
      อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญ          2559  วิทยาลัยช านาญการทาง 
      ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์     สัตวแพทย์แห่งประเทศไทย 
      สาขาพยาธิวิทยา (อว. สพ. พยาธิวิทยา)             สัตวแพทยสภา 

6.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี  
       ใบอนุญาตเป็นผู้ประอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เลขท่ี 01-9185/2556  
      วันออกใบอนุญาต  20 มิถุนายน 2556  วันหมดอายุ  19 มิถุนายน 2561 

 

 

ในเนื้อเรื่องใช้อักษรขนาด 16 ทั้งฉบบั 

หัวเร่ืองใช้อักษรขนาด 18 ตัวหนา  

หัวตารางใช้อักษรขนาด 16 ตัวหนา 

   อายุราชการ นับถึงวันที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน 

ส าหรับต าแหน่งนายสัตวแพทย์ ให้ระบุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุให้ต่ออายุให้เรียบร้อย  
เพราะเป็นเอกสารส าคัญประกอบการประเมินของคณะกรรมการ (ถ้าหมดอายุ ไม่สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินได้ 
/กรณใีบอนุญาตใกล้หมดอายุ ก.พ. จะขอดูใบต่ออายุประกอบการพิจารณาด้วย)  
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ตอนที่ 1     ข้อมูลส่วนบุคคล 

7. ประวัติการรับราชการ  
     วัน  เดือน  ปี      ต าแหน่ง          อัตราเงินเดือน  สังกัด 
   4 สิงหาคม 2541  นายสัตวแพทย์ 4  x,xxx         กลุ่มงานอิมมูนซีรั่มวิทยา 
               ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ 
               ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
   4 สิงหาคม 2543  นายสัตวแพทย์ 5  x,xxx         กลุ่มงานอิมมูนซีรั่มวิทยา 
               ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ 
               ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
  28 สิงหาคม 2543  นายสัตวแพทย์ 5  x,xxx         กลุ่มงานไวรัสวิทยา 
                 ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ 

                        ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
  13 ธันวาคม 2545  นายสัตวแพทย์ 5 xx,xxx          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

                   ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 
   1 เมษายน 2546  นายสัตวแพทย์ 6 xx,xxx         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
                  ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 
   1 เมษายน 2548  นายสัตวแพทย์ 7วช. xx,xxx         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
                     ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 
  11 ธันวาคม 2551  นายสัตวแพทย์  xx,xxx         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
         ช านาญการ           ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 
   6 มกราคม 2555  นายสัตวแพทย์  xx,xxx         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
         ช านาญการ           ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
   1 ตุลาคม 2557  นายสัตวแพทย์  xx,xxx         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
         ช านาญการพิเศษ          ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
  26 สิงหาคม 2559  นายสัตวแพทย์  xx,xxx         กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
        ช านาญการพิเศษ          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
                    ตอนบน ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
   1 ตุลาคม 2560  นายสัตวแพทย์  xx,xxx         กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
    ถึงปัจจุบัน   ช านาญการพิเศษ          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
                   ตอนบน ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  มีหัวตารางทุกหน้า 

ประวัติการรับราชการตาม ก.พ. 7 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

    วัน เดือน  ปี 
 5 กุมภาพันธ์ – 
 2 มีนาคม 2544 
 
 30 เมษายน – 
 4 พฤษภาคม 2544 
 
 
 
 
 
10-11 พฤษภาคม  
2544 
 
 
14 ธันวาคม 2544 
 
 
 
 
 
16-17 มกราคม 2545 
 
 
 
 
 
 2 พฤษภาคม 2545 
 
 
 3 พฤษภาคม 2545 
 
 3 กันยายน 2545 

    ระยะเวลา   
      30 วัน 
 
 
      5 วัน 
 
 
 
 
 

 
     2 วัน 
 
 
 
     1 วัน 
 
 
 
 
 
     2 วัน 
 
 
 
 
 
      1 วัน 
 
 
      1 วัน 
 
      1 วัน 

หลักสูตร 
Diagnostic technology and 
control measures for major 
livestock diseases 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัย
และชันสูตรโรคสัตว์ ประจ าปี
2544 เรื่อง การชันสูตรโรค 
porcine reproductive and 
respiratory syndrome และ 
Newcastle disease 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเฝ้าระวังเพ่ือการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า โดยอาศัยข้อมูลจาก
ห้องปฏิบัติการ 
การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์
เ พ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งาน
ผลิตชีววัตถุ และงานสอน ให้ได้
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัย
แห่งชาติ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Basic knowledge of 
microscope and hands-on 
workshop on 
photomicrographic 
equipment 
การประชุมสัมมนา เรื่อง     
ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ด้านชันสูตรโรคสัตว ์
การประชุมสัมมนาเรื่องโรคนิปาห์ 

 
การจัดตั้งศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์
ทางปศุสัตว์ 

           สถาบัน  
JICA และกรมปศุสัตว์ 
 
 
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
กองระบาดวิทยา 
ส านักงานปลักระทรวง 
สาธารณสุข 
 
ส านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ 
 
 
 
 
ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ 
ร่วมกับ บ.ฮอลลีวู้ด 
อินเตอร์เนชันแนล 
จ ากัด 
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
กองระบาดวิทยาทาง
สัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 
กองผลิตชีวภัณฑ์  
กรมปศุสัตว์ 

 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  มีหัวตารางทุกหน้า 

สถาบัน หมายถึง หน่วยงานที่จัดหลักสูตร 

ไม่ใช่สถานทีจ่ัดอบรม 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ต่อ) 

    วัน เดือน  ปี 
 7 มกราคม 2546 
 
 
24-27 มีนาคม 2546 
 
 
21-23 พฤษภาคม 2546 
 
26-30 พฤษภาคม 2546 
 
 
1-2 กรกฎาคม 2546 
 
 
21-25 กรกฎาคม 2546 
 
 
6-8 ตุลาคม 2546 
 
 
5-22 พฤศจิกายน 2546 
 
 
24-27 สิงหาคม 2547 
 
 
 
29-31 มีนาคม 2547 

    ระยะเวลา   
      1 วัน 
 
 
     4 วัน 
 
 
     3 วัน 
 
     5 วัน 
 
 
     2 วัน 
 
 
    5 วัน 
 
 
     3 วัน 
 
 
    18 วัน 
 
 
      4 วัน 
 
 
 
      3 วัน 

หลักสูตร 
แนวทางเชิงกลยุทธ์เพ่ือความเป็น
ผู้น าในการพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 
 
The 3rd animal cell culture 
 
 
มิติใหม่ของการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
การทดสอบโรค Influenza       
ในสัตว์ปีก 
 
ข้อก าหนดและวิธีด าเนินการ  
ตามระบบ  ISO/IEC:10725 
 
การขียนคู่มือคุณภาพและ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
FAO-APHCA/DLD/OIE 
Regional workshop  on BSE 
diagnosis and surveillance 
Group training course for 
diagnosis of  bovine 
spongiform encephalopathy  
การตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของวิธีวิเคราะห์      
ทางด้านเคมี จุลชีววิทยา และ  
การทดสอบความช านาญ 
การปรับปรุงการวินิจฉัย        
โรคไข้หวัดนก 

           สถาบัน  
ส านักเทคโนโลยี 
ชีวภัณฑ์สัตว ์ 
กรมปศุสัตว์ 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข
และกรมปศุสัตว์ 
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
FAO, APHCA, OIE 
และกรมปศุสัตว์ 
 
National institute of  
animal health  
ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
 
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ 
 

 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีหัวตารางทุกหน้า 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ต่อ) 

    วัน เดือน  ปี 
17-18 กุมภาพันธ์ 2548 
 
30 มีนาคม. – 
1 เมษายน 2548 
 
11-22 กรกฎาคม 2548 
 
 
24 ตุลาคม 2556 
 
 
 
29-30 ตุลาคม 2556 
 
 
 
28 กุมภาพันธ์–7 มีนาคม 
2557 
 
 
 
 
21 สิงหาคม 2558 
 
 
 
26-27 มกราคม 2559 

    ระยะเวลา   
      2 วัน 
 
      3 วัน 
 
 
     12 วัน 
 
 
     1 วัน 
 
 
 
     2 วัน 
 
 
 
     9 วัน 
 
 
 
 
 
      1 วัน 
 
 
 
      2 วัน 

หลักสูตร 
Uncertainty ของการสอบเทียบ
และการทดสอบ 
มาตรฐานการชันสูตรไข้หวัดนก 
 
 
Regional training on 
diagnosis of avian Influenza 
 
ระบบการจัดการคุณภาพของ  
การวัดค่า pH และ conductivity 
เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของผล    
การวิเคราะห์ 
ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วย
ความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบ ISO/IEC 17025:2005 
Training-cum-workshop on 
conventional  and molecular 
techniques for diagnosis of 
transboundary animal 
diseases 
 
Practical solution in 
diagnosis and control of 
major epidemic disease      
in swine 
ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์       
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์        
ครั้งที่ 7 

           สถาบัน  
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 
Veterinary Research  
Institute  
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์  
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ 
 
High security 
animal disease  
laboratory, Indian 
Veterinary  
Research Institute, 
Bhopal,  India 
IDEXX Laboratories, 
Inc. ร่วมกับ 
Chakmartin Intnl 
Ltd. 
สถาบันพัฒนาการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ 
(สพสว.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน (ต่อ) 

    วัน เดือน  ปี 
4-5 กุมภาพันธ์ 2559 
 
15-18 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 
13 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
12-13 กรกฎคม 2559 

    ระยะเวลา   
      2 วัน 
 
      4 วัน 
 
 
     1 วัน 
 
 
 
 
     2 วัน 

หลักสูตร 
Training course of ABI7500 
FAST  Real-time PCR systems 
CBEP-NIAH-MORU-FAO 
Laboratory Mapping Tool 
Training Workshop 
การสัมมนาระดมความเห็นต่อ  
ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร      
เรื่อง การชันสูตรโรคบรูเซลลา 
และแนวทางปฏิบัติในการใช้
มาตรฐานการชันสูตรฯ 
 Internal Audit Workshop 

           สถาบัน  
บริษัท GenePlus จ ากัด 
 
USAID ร่วมกับ CBEP, 
MORU, FAO และ   
กรมปศุสัตว์  
ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 
 
 
CDC ร่วมกับ  
กรมปศุสัตว์ 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     9.1  มีประสบการณ์ในการท างานวิจัย/วิชาการ 19 ปี  มีผลงานวิจัย/วิชาการ ทั้งหมด 37 เรื่อง 
เป็นหัวหน้าโครงการ 16 เรื่อง ผู้ร่วมปฏิบัติงาน 18 เรื่อง มีบทความ/ต ารา/คู่มือ 3 เรื่อง 

9.1.1 ผลงานวิจัย/วิชาการที่เป็นหัวหน้าโครงการ ดังนี้ 
1. โรคฝีดาษในเป็ด: รายงานการแยกเชื้อไวรัส การศึกษาการติดเชื้อในเป็ดและไก่ทดลองและ     

การทดสอบความคุ้มโรคในเป็ดโดยใช้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่ ใน การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544  
หน้า 527-536. 

2. รายงานการแยกเชื้อไวรัสโรคฝีดาษในนกระทาและการทดสอบการติดเชื้อข้ามกันในไก่และเป็ด
ทดลอง ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40  
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 1-15. 

3. การแยกเชื้อวรัสฝีดาษนกกระทา และการศึกษาการติดเชื้อขามกันในไก่และเป็ดทดลอง  
สัตวแพทยสาร 53(3): 21-32, 2545. 

4. ประสิทธิภาพของวัคซีนฝีดาษไก่และนกพิราบเชื้อเป็นส าหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสฝีดาษ      
นกกระทาสายพันธุ์ NK992/43. วารสารสัตวแพทย์ 13(3): 23-31, 2546. 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
9.1.1 ผลงานวิจัย/วิชาการที่เป็นหัวหน้าโครงการ (ต่อ) 

5. Morphologic characteristics, pathogenicity and immunologic relationship of avian 
poxvirus isolates from chickens, Khaki Campbell ducks and Japanese quails. In: 
The 11th International Symposium of the World Association of Veterinary 
Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar on Biotechnology, Bangkok, Thailand, 
9 – 13 November 2003. 

6. Isolation of avian influenza virus A subtype H5N1 from internal contents (albumen 
and allantoic fluid) of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs and 
oviduct during a natural outbreak. In: 8th Biennial conference of the society for 
tropical veterinary medicine: Impact of emerging zoonotic diseases on animal 
health. Hanoi, Vietnam, 26 June – 1 July 2005. 

7. Isolation of avian influenza virus A subtype H5N1 from internal contents (albumen 
and allantoic fluid) of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs and 
oviduct during a natural outbreak. Annals of the New York Academy of 
Sciences, 2006. doi: 10.1196/annals.1373.020 

8. Contributions of the S2 spike ectodomain to attachment and host range of 
infectious bronchitis virus. Virus Research. 177(2): 127–137, 2013. doi: 
10.1016/j.virusres.2013.09.006. 

9 Mapping of the receptor-binding domain and amino acids critical for attachment in 
the spike protein of avian coronavirus infectious bronchitis virus. Virology. 448: 
26-32, 2014. doi: 10.1016/j.virol.2013.09.018. 

10. Genetic variation of S1 glycoprotein of avian infectious bronchitis virus circulating 
in southern Thailand. In: Proceedings of the 8th International Symposium on 
Avian Corona- and Pneumoviruses and Complicating pathogens; the 2nd Annual 
Meeting of the Cost Action FA1207. Giessen, Rauischholzhausen: Germany, 17-
20 June 2014, p. 41-45. 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
           9.1.1 ผลงานวิจัย/วิชาการที่เป็นหัวหน้าโครงการ (ต่อ) 

11. Analysis of the S1 gene of the avian infectious bronchitis virus (IBV) reveals 
changes in the IBV genetic groups circulating in southern Thailand. Research in 
Veterinary Science. 100: 299–302, 2015. doi: 10.1016/j.rvsc.2015.05.002. 

12. ความผันแปรทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่   
ในภาคใต้ของประเทศไทย วารสารสถาบันสุขภาพสัตวแห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal) 9 (1): 
18-35, 2557. 

13. Distribution dynamics of avian infectious bronchitis coronaviruses in poultry 
population in Asia. In: Proceedings of the 9th International Symposium on Avian 
Corona- and Pneumoviruses and Complicating pathogens; the 4th Annual 
Meeting of the Cost Action FA1207. Utrecht, the Netherlands, 21-24 June 2016. 

14. Dynamics of avian coronavirus circulation in commercial and non-commercial 
birds in Asia-a review. Veterinary Quarterly. 36(1): 30-44, 2016. 
doi:10.1080/01652176.2015.1126868. 

15. การแยกเชื้อ Avian coronaviruses ในเป็ดครั้งแรกในประเทศไทย. วารสารสถาบัน        
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal) 12 (3): 1-9, 2561.  
(Isolation of avian coronaviruses in ducks in Thailand: the first report) 

16. การวินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคฝีดาษเปียกในไก่โดยวิธี 
multiplex PCR วารสารสถาบันสุขภาพสัตวแห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal) 12 (3): 18-26, 
2561. 

       9.1.2 ผลงานวิจัย/วิชาการที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการ ดังนี้ 
1. การควบคุมและป้องกันโรคพาร์โวไวรัสในเป็ดเทศในเขตลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. 

สัตวแพทยสาร 51(3): 37-47, 2543. 
2. การแยกเชื้อ avian reovirus จากไก่ป่วยในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารสงขลานครินทร์ 

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(2): 329-340, 2545. 
3. การส ารวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบ (JEV) ในสุกรที่เลี้ยงตามแนวชายแดน

ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(3): 
391-397, 2545. 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
       9.1.2 ผลงานวิจัย/วิชาการที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการ (ต่อ) 

4. การแยกเชื้อรีโอไวรัสในไก่ที่มีการตายเฉียบพลันในไก่ไข่และการกดภูมิคุ้มกันชนิดชั่วคราวต่อ
วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล วารสารสัตวแพทย์ 13(3): 1-14, 2546. 

5. Isolation of avian reovirus associated with sudden death in laying chickens and 
antibody response to Newcastle disease virus vaccination. In: The 11th 
International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians and OIE Seminar on Biotechnology. Bangkok, Thailand, 9 – 13 
November 2003. 

6. เปรียบเทียบการวินินิจฉัยโรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์กับ 
การแยกเชื้อไวรัสในไข่เป็ดเทศฟัก สัตวแพทยสาร 55(3): 14-28, 2547. 

7. การเตรียมฟลูออเรสเซนท์คอนจูเกตของโรคนิวคาสเซิลจากไก่ที่ท าให้มีภูมิคุ้มโรค วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26(6): 837-847, 2547. 

8. Distribution of avian influenza virus subtype H5N1 in two Gallinaceous and two 
Anseriformes species. In: 8th Biennial conference of the society for tropical 
veterinary medicine: Impact of emerging zoonotic diseases on animal health. 
Hanoi, Vietnam, 26 June – 1 July 2005. 

9. Tissue tropism of a Thailand strain of high pathogenicity avian influenza virus 
(H5N1) in tissues of naturally infected native chickens (Gallus gallus), Japanese 
quail (Coturnix coturnix japonica) and ducks (Anas spp.). Avian Pathology. 35(3): 
250-253, 2006. doi: 10.1080/03079450600714510. 

10. The indirect immunofluorescence assay using cardiac tissue from chickens, 
quails and ducks for identification of influenza A virus during an outbreak of 
highly pathogenic avian influenza virus (H5N1): A rapid and simple screening 
tool for limited resource settings. Research in Veterinary Science. 83: 279–281, 
2007. doi:10.1016/j.rvsc.2006.12.007. 

11. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อนิวคาสเซิลที่แยกได้ในประเทศไทย. ใน:  ประมวล    
เรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่  33 โรงแรมโซฟิเทล          
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 หน้า 93. 

     
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  มีหัวตารางทุกหน้า 



11 
 

 

ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
       9.1.2 ผลงานวิจัย/วิชาการที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการ (ต่อ) 

12. Avian coronavirus spike proteins as tools to elucidate the molecular 
determinants of IBV-host interactions. In: Lierz, M., Heffels-Redmann, U., Kaleta, 
E. F. Heckmann, J. (Eds). VII. International Symposium on Avian Corona-and 
Pneumoviruses and Complicating Pathogens. Giessen, Rauischholzhausen: 
Germany, 18-21 June 2012. p. 110-122. 

13. ลักษณะทางพันธุกรรมของ Porcine Circovirus type 2 ในภาคใต้ของไทย วารสารสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal) 9(1): 36-47, 2557. 

14. ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างปี 2551–
2556 ใน: งานประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 
23-25 กรกฎาคม 2557 หน้า 297-307. 

15. การตรวจโรค Ovine Pulmonary Adenocarcinoma ในแกะ โดยวิธีจุลพยาธิวิทยาและวิธี 
Real time RT-PCR ในภาคใต้. ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 555-562. 

16. ลักษณะทางพันธุกรรมของ Porcine Circovirus type 2 ในภาคใต้ของไทย. ในการประชุม
วิชาการปศุสัตว์ ประจ าปี 2559 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559. 

17. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลิทรีย์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. จุลสารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง 14(52) (เม.ย.-มิ.ย. 60): 1-8, 2560. 

18. การทดสอบความใช้ได้และการจ าแนก Enterococcus faecalis และ Enterococcus 
faecium ด้วยวิธี Multiplex PCR. การประชุมสวนสุนันทาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560 หน้า 1408-1418. 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
9.1.3 บทความ/ต ารา/คู่มือ ดังนี้ 
            เอกสารทางวิชาการ (ผู้เขียนหลัก) 

1. การศึกษาความรุนแรงและคุณสมบัติทางชีววิทยาของเชื้อไวรัสโรคนิวคาสเซิลที่แยกได้จาก
นกเขาชวา (Geopelia striata) และนกกระทา (Coturnix coturnix japonica). เอกสารทาง
วิชาการเผยแพร่ลับเฉพาะภายในหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ ปี 2547 18 หน้า 

เอกสารทางวิชาการ (ผู้เขียนร่วม) 
2. การแยกเชื้อนิวคาสเซิลไวรัสจากนกกระจอกเทศในภาคใต้ของประเทศไทยและคุณสมบัติของ

เชื้อไวรัสที่แยกได้. เอกสารทางวิชาการเผยแพร่ลับเฉพาะภายในหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์. 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2547 23 หน้า. 

                     คู่มือ (ผู้แต่ง) 
3. โรคติดเชื้อที่ส าคัญในเป็ดและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 

2561 พิมพ์ที ่บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จ ากัด 124 หน้า. (ISBN: 978-616-468-057-9) 
     9.2  ประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์
แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบนและตอนล่าง) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในส่วน
ภูมิภาคอ่ืนๆ และนักวิชาการของกรมปศุสัตว์ 

2. ร่วมทีมคณะสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 โดยการจัดท าเอกสารคู่มือการสุ่ม
ตัวอย่างทางระบาดวิทยาส าหรับการตรวจโรคและการค านวณตัวอย่างเพ่ือหาความชุกของโรคปาก
และเท้าเปื่อย 

3. ร่วมทีมคณะสอบสวนโรคระบาดสัตว์ปีกและการควบคุมโรคในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 6 และหน่วยงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ใน จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.ก าแพงเพชร จ.นครสวรรค์ 
จ.อุทัยธานี จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ. ตาก และ จ.เพชรบูรณ์ 

4. วางแผนการด าเนินการ เรื่องโรค Melioidosis ในแพะ ของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก  
ให้เกิดความปลอดภัยตามหลักวิชาการ 

5. ร่วมวางแผนการด าเนินการ เรื่องโรค Melioidosis ในแพะ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน         
พันธุ์แบล็กเบงกอล ระหว่างส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  
กองทัพภาคท่ี 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
     9.2  ประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบ (ต่อ) 

6. ร่วมวางแผนด าเนินแนวทางการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา เฝ้าระวัง          
โรคสัตว์ปีก และพนักงานราชการโครงการไข้หวัดนก แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ส านักงาน   
ปศุสัตว์เขต 6 

7. ร่วมทีมคณะสอบสวนและก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เสี่ยงใน  
อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 6 หน่วยงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     9.3 กรรมการ/อนุกรรมการ/บรรณาธิการ  
9.3.1 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน : ระดับจังหวัดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก จังหวัด
นครศรีธรรมราช ค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 297/2548 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ค าสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ 793/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 

3. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ในคณะคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน  
ในพระด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดพิจิตร ค าสั่งจังหวัด
พิจิตร ที่ 59/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 

4. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ในคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน 
ในพระด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดสุโขทัย ค าสั่งจังหวัด
สุโขทัย ที่ 2551/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

9.3.2 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
1. เป็นผู้บริหารสูงสุดของระบบบริหารคุณภาพ ISO/9001 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือตอนล่าง ค าสั่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ 888/2556 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 
2. คณะอนุกรรมการจัดงาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 30 ปี ฝ่ายวิชาการ ค าสั่งสถาบันสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 
3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ชุดที่ 10  

ค าสั่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ 14/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 
4. คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายวิจัย ค าสั่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ 68/2560  

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
9.3.3 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน : ส านักงานปศุสัตว์เขต 
1. คณะท างานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์  

ระดับเขต ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่ 63/2559 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
2. คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับเขต ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ที ่65/2559  

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 
3. ที่ปรึกษาคณะท างานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต 6  

ที่ 6/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560  
4. คณะท างานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงาน   

ปศุสัตว์เขต 6 ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่ 14/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 
5. คณะท างานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์

เขต 6 ที่ 18/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
6. คณะท างานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6  

ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่ 21/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
7. ประธานคณะท างานตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านสุขภาพสัตว์ 

คณะกรรมการวิชาการและคณะท างานตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่ 23/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

8. คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ระดับเขต ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 619/2560 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

9. คณะท างานด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ค าสั่งส านักงาน     
ปศุสัตว์เขต 6 ที่ 21/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

9.3.4 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
1. คณะท างานลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้  

ที่ 139/2556 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 
2. ต าแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้  

ที่ 139.2/2556 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
3. ต าแหน่งผู้บริหารด้านวิชาการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทย์ภาคใต้ ที่ 158/2556 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
9.3.4 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ต่อ) 
4. เป็นผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของศูนย์วิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ค าสั่งกรมปศุสัตว์  ที่ 138/2558 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 

5. หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านวิชาการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ค าสั่งศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ที่ 110/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

6. คณะท างานกิจกรรมการฝึกอบรมของบุคลากรของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ค าสั่งศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ที่ 111/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

7. หัวหน้ากลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการอิมมูน-ซีรัมวิทยา หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัส
วิทยา ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ที่ 117/2558 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 

8. ประธานคณะท างานด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ค าสั่งศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ที่ 119/2558 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 

9. คณะท างานปรับปรุงและพัฒนาเวปไซต์ ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการภาคใต้  ที่ 135/2558      
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  

10. ประธานคณะท างานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ค าสั่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ภาคใต้ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 

11. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคใต้ และ
คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ค าสั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ 67/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 

12. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคใต้ตอนบน    
ที่ 68/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 

13. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค าสั่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 42/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

14. ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานทางวิชาการ ค าสั่งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 50/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

15. ที่ปรึกษาคณะท างานจัดท าระบบข้อมูลเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 17/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

16. ที่ปรึกษาคณะท างานการจัดการความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 18/2560 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2560 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
9.3.4 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ต่อ) 
17. ที่ปรึกษาคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

ตอนล่าง ที่ 22/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
18. ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ       

สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 24/2560 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 
19. ประธานกรรมการฝ่ายอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมศูนย์ ค าสั่งศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 57/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
20. ที่ปรึกษาคณะกรรมการความปลอดภัย ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนล่าง ที่ 58/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
21. ที่ปรึกษาคณะท างานจัดท าเวปไซต์ของศูนย์ฯ ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนล่าง ที่ 61/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
22. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าสั่งศูนย์ วิจัยและพัฒนาการ        

สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ที่ 65/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
9.3.5 กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน : ภายนอกกรมปศุสัตว์ 
- คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ งานเกษตรก าแพงแสน ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง  แต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิในการจัด              
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 

9.4 ที่ปรึกษา/ วิทยากร/ ผู้สอน 
1. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (MSc supervisor) ระดับบัณฑิตศึกษา (Master of Science) สาขา 

Animal Sciences ของ Mr. Tim Beerman จากภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัย Wageningen 
University and Research Center (WUR), the Netherlands ในหัวข้อ Avian infectious 
bronchitis pathogenesis 

2. เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (daily supervisor) ส าหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 
(internship student) ของ Drs. Roxanie van Eijndhoven จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย Utrecht university, the Netherlands ในหัวข้อ Receptor binding domain 
of avian infectious bronchitis virus spike protein 

  3. เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านโรคในปศุสัตว์และการเก็บตัวอย่างให้นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ รวมทั้งเกษตรกรในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 8 
และพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 
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ตอนที่ 1                                                ข้อมูลส่วนบุคคล 

9.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
9.4 ที่ปรึกษา/ วิทยากร/ ผู้สอน (ต่อ) 
4. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สภาวะโรคในไก่ในภาคใต้ของไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2556 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 จัดโดย ชมรมผู้ เลี้ยงไก่ภาคใต้ ร่วมกับบริษัท        
เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 

5. เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงส าหรับห้องปฏิบัติการ
ไวรัสวิทยา ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2557 จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์      
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองและได้รับคะแนนสะสมของ       
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จากสัตวแพทย์สภา) 

6. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมส าหรับโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ ระหว่าง
วันที่ 25-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์  

7. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา สถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ 2560 การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์
ภาคเหนือประจ าปี 2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. เป็นที่ปรึกษาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น           
ของส านักงานปศุสัตว์เขต 6 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 

9.5 การได้รับรางวัลวิจัย/ วิชาการ 
- จัดเตรียมชุดผลิตวัคซีนหูดในโคอย่างง่าย (papilloma vaccine kit) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ

เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถเตรียมใช้ได้เอง สามารถป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที มีความสะดวก 
รวดเร็ว โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล เช่น พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลงานนี้ได้รับรางวัล      
ในงานประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจ าปี 2558 ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                           ลงชื่อ .............................................. (ผู้ขอรับการประเมิน)  
                                                    (นายนฤพล พร้อมขุนทด)   
                                          วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
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ตอนที่ 2                                       การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
    (   )  ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
    (   )  ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้าก าหนดไว้) 
    (   )  ตรงตามที่ก าหนด ใบอนุญาตเลขที่  01-9185/2556         
    (   )  ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
    (   )  ครบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    (   )  ไม่ครบ แต่จะครบก าหนดในวันที่.................................... 

4. ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการด ารง 
    ต าแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย) 
    (   )  ตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด 
    (   )  ไม่ตรง 
    (   )  ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา   
    (   )  ......................................... 

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง) 
    (   )  ต่ ากว่าขั้นต่ า 
    (   )  เท่ากับข้ันต่ า 
    (   )  สูงกว่าขั้นต่ า 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
    (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
    (   )  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณา 
           ในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่ง 
    (   )  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล ............................................................................ .) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
                                                              (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) 
                                                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
                                                   วันที่ ....... เดือน ..................................... พ.ศ. ....... 
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เอกสารหมายเลข 2 
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อ นายนฤพล พร้อมขุนทด    
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวจิัยและชันสตูรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)  
ต าแหน่งเลขที่ 2065     

ตอนที่ 1                           รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใส่ในการท างานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา หรือ  
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่ส าเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ  หรืองานใดที่พบว่ามีปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไข   
ไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ า ๆ อีก 

2. ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    -  คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ ๆ เพ่ือประสิทธิผลของงาน 
    -  แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได้ 
    -  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 
    -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ และ
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    -  สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 

-  มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 

3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
    -  วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเม่ือประสบปัญหาใด ๆ  
    -  วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธ ี
    -  เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตัวเอง) 

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    -  รักษาวินัย 
    -  ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
    -  ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน 
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ตอนที่ 1                           รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    -  สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ 
และผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    -  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยใช้
ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    -  ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
       ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    -  สนใจและปรับตนเองให้ก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
    -  น าความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี  
 ประสิทธิภาพ 

7. วิสัยทัศน์ (เฉพาะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - มีการมองการณ์ไกลเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีหลักการและเหตุผล 
    - ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนด าเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดข้ึน         
ทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือผลกระทบ  

8.  คุณลักษณะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
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                                                                                 รวม 100  
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ตอนที่   2   สรุปความเห็นในการประเมิน  

  ความเห็นของผู้ประเมิน  
    (    )  ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
    (    )  ไม่ผ่านการประเมิน   (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60) 
    (ระบุเหตุผล)............................................................................................................................  
            ............................................................................................................................. ....................         
            ............................................................................................................................. ....................     
   .......................................................................................... .......................................................    
 
 
                             ลงชื่อ................................................ (ผู้ประเมิน) 
                          (นายพนม มีศิริพันธุ์) 
                   ต าแหน่ง   ปศุสัตว์เขต 6 
                 วันที่........... เดือน ....................... พ.ศ. ….......... 
   

  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ 
     (    ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
     (    ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้  
             .................................................................................................................................. ...............  
             ..................................................................................................... ............................................ 
             ............................................................................................................................. .................... 
             ............................................................................................................................. ....................                       
   ........................................................................ .........................................................................     
 
                                                     ลงชื่อ……............................................. (ผู้ประเมิน) 
                 (นายอภัย สุทธิสังข์) 
         ต าแหน่ง  อธิบดีกรมปศุสัตว์    
                                            วันที.่........... เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
  

ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 
ตามโครงสร้างที่ก าหนด   
ในกฎกระทรวงฯ ลงนาม 
(ผอ. กองเงา ลงนาม ไม่ได้) 
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ตอนที่   2   สรุปความเห็นในการประเมิน  

 ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  (กรณีความเห็นของผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกต่างกัน) 
     (    ) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)..................................................................................................  
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     (    ) ไม่ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)..............................................................................................  
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                    ลงชื่อ.....……............................................. (ผู้ประเมิน) 
              (……………………………………………..) 
        ต าแหน่ง…………………………………………………   
                        วันที่…........ เดือน ..................... พ.ศ. …........... 
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เอกสารหมายเลข 3 

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน 

ชื่อ นายนฤพล พร้อมขุนทด     
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวจิัยและชันสตูรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) 
ต าแหน่งเลขที่ 2065  

ตอนที ่1       หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ    

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากด้านวิชาการ        
สัตวแพทย์ทางการชันสูตรโรคสัตว์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในกลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโรคสัตว์สุขภาพสัตว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้             
การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ถูกต้อง ครบถ้ วน และตรง
มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ก. ด้านการปฏิบัติการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผน และพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนบริหารจัดการกลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจและเป้าหมายของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 

2. ก ากับ ดูแล และด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนามาตรฐานการชันสูตรโรคระบาดสัตว์ 
โรคสัตว์ต่างๆ โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ไวรัส
วิทยา อิมมูนและซีรัมวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี ปรสิตวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา และชีวโม เลกุลในพ้ืนที่     
ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาเป็นแนวทางชันสูตรโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล และ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการชันสูตรโรค 

3. วางแผน ติดตาม ประเมินผล และควบคุมการด าเนินการตรวจสอบและรับรองผลการชันสูตร     
โรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา อิมมูนและซีรัมวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี ปรสิตวิทยา 
แบคทีเรียและเชื้อรา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์การชันสูตรโรคสัตว์ ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล เพ่ือการวางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

5. ก ากับ ดูแลการจัดท าระบบมาตรฐานการชันสูตร ฐานข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และด าเนินการตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
ทางห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวม
ประสบความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ให้ระบหุน้าที่ความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงาน ทั้ง 4 ด้าน  
ดูได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ person.dld.go.th        เมนูหลัก   
การบริหารทรัพยากรบุคคล  แบบบรรยายลักษณะงาน   ส านัก/กอง  

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง (เลขท่ีต าแหน่ง) ที่ครองอยู่ปัจจุบัน 
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ตอนที่ 1       หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน (ต่อ) 
     ข. ด้านการวางแผน 

1. วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานโครงการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตอนบน มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     ค. ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ 
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ   
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันด้านสุขภาพสัตว์ 
     ง. ด้านการบริการ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ความเข้าใจ และเพ่ือให้การด าเนินการสามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงานได้              
ตามสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ และบริหารงานใ นฐานะ

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งต้องก ากับ ดูแล แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ด้านสุขภาพสัตว์ คุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และ
มาตรฐานสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยาก ซับซ้อนมาก 
และมีผลกระทบ ในวงกว้างในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และ
กรมปศุสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโรคสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ให้แก่
เกษตรกร หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     ก. ด้านการปฏิบัติการ 

1. พัฒนารูปแบบและนโยบาย การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ การวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ โรคติดต่อ
ระหว่างคนและสัตว์ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ได้จริง และบรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของ    
กรมปศุสัตว์ 

ตอนที่ 1  หน้าที่ความรับผิดชอบ  มีหัวตารางทุกหน้า 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง (เลขท่ีต าแหน่ง) ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน 
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ตอนที่ 1       หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ต่อ) 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างคน

และสัตว์ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม          

ด้านการปศุสัตว์เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และมาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์และ
สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์อย่าง ครบวงจร เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพดี สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และการผลิตปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. ศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า    
ปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของระบบมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย และสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค ประเทศคู่ค้าและสร้างภาพลักษณะต่อระบบการผลิตปศุสัตว์
ของประเทศไทย 

5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ ในการเป็นศูนย์ข้อมูลระบาด            
ทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ และศูนย์ปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ประจ าภาค เพ่ือเผยแพร่ความรู้           
ด้านการสัตวแพทย ์

6. ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ รวมถึงแนวทาง     
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์สามารถเป็นไปตามแผน    
ที่ก าหนดไว้ และบรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการประสานงาน ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้      
กับหน่วยงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศด้านการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ      
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน และบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวม
ประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     ข. ด้านการวางแผน 

1. วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงานด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การวิจัยด้านสุขภาพ
สัตว์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
แผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของกรมปศุสัตว์ มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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ตอนที่ 1       หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ต่อ) 
     ค. ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการท างานโครงการด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ 
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์กับบุคคล หน่วยงาน ภายในกรมปศุสัตว์
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน าแก่หน่วยงานระดับกองและส านัก รวมทั้งที่ประชุม ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกัน 
     ง. ด้านการบริการ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน า และ/หรือเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการฝึกอบรมทั้งในเชิงทักษะ
เฉพาะด้านและทักษะทั่วไป ในการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ แก่นักวิชาการและบุคลากรภายในกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการหรือปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
1. การแยกเชื้อ Avian 

coronaviruses ใน
เป็ดครั้งแรกใน
ประเทศไทย 
(Isolation of 
avian 
coronaviruses in 
ducks in 
Thailand: the 
first report) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
มีนาคม 2560 – 
ธันวาคม 2560 

1. ค้นคว้าเอกสาร
ทางวิชาการท่ี
เกีย่วข้อง 
2. วางแผนการ
ด าเนินการวิจัย และ
การทดลอง วางแผน
จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
3. เตรียมตัวอย่างที่
ส่งชันสูตรโรคที่ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตว
แพทย์ภาคใต้
ตอนบนและ
ภาคเหนือตอนล่าง 

1. ทบทวนทาง
วรรณกรรม ต้องสืบค้น
เอกสารทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นจ านวน
มากและใช้เป็น
เอกสารอ้างอิง และ
สอดคล้องกับความ
เป็นไปได้ของการศึกษา
ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษา
รายละเอียดและ
สังเคราะห์ข้อมูล  
2. การวางแผน
ด าเนินการจัดการ
ตัวอย่างต้องท าอย่าง
รอบคอบรัดกุมเพ่ือไม่ให้
เกิดความผิดพลาด 
 

3 คน 
 
 

ผู้ขอประเมิน 
(หัวหน้าโครงการ) 
70%  
ผู้ร่วมงานอ่ืนๆ 
30% 

1. ค้นคว้าข้อมูล
เพ่ือทบทวน 
วรรณกรรม 10%  
2. วางแผนการ
ด าเนินงานและ
ปฏิบัติการเตรียม
ตัวอย่างที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
20%  
3. ด าเนินการทาง
ห้องปฏิบัติการและ
รวบรวมข้อมูล 
10%  
4. ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงชีวสารสนเทศ 
10%  

1. ได้ข้อมูลการ
ติดเชื้อ AvCoV 
ในเป็ด ซึ่งเป็น
รายงานการ
แยกเชื้อครั้ง
แรกในประเทศ
ไทย รวมทั้ง
ทราบข้อมูล
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 
ทราบสายพันธุ์
ของเชื้อ 
AvCoV ในเป็ด 
และ
ความสัมพันธ์
ของเชื้อไวรัส  

วารสารสถาบัน
สุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
(Thai-NIAH 
eJournal ) 
ISSN : 1905-
5048 ปีที่ 12 
ฉบับที่ 3 
(มกราคม – 
เมษายน 2561) 
หน้า 1-9 

 

27 
ตรวจสอบระยเวลาด าเนินการ ให้ตรงกับหน้าปกเอกสารวิชาการเรื่องนั้นๆ  
ทั้ง 3 เรื่อง ที่ส่งเข้ารับการประเมิน 

ตรวจสอบการเผยแพร่ให้ตรงกับหน้าปกเอกสารวิชาการเรื่องนั้นๆ 
ทั้ง 3 เรื่อง ที่ส่งเข้ารับการประเมิน 

ตรวจสอบ 
สัดส่วนให้
ถูกต้อง
สอดคล้องตรง
กับค ารับรอง
ของผู้ร่วม
จัดท าผลงาน 
ตอนที่ 3 การ
รับรองผลงาน 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
1. 

(ต่อ) 
 

 4. เพาะแยกเชื้อ
ไวรัส AvCoV เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณของเชื้อ
ไวรัส 
และเก็บ allantoic 
fluid (AF) และ 
CAM ของไข่ไก่
หลังจากฉีดตัวอย่าง
น ามาตรวจหาไวรัส
แอนติเจนของเชื้อ 
AvCoV-IBV รวมทั้ง
ตรวจดูรอยโรคของ 
embryo ที่มี
ลักษณะจ าเพาะของ
การติดเชื้อ AvCoV  
 

3. งานวิจัยนี้มีข้ันตอน
การศึกษาหลายขั้นตอน
ต้องใช้ความรู้         
ความช านาญหลายด้าน
และอาศัยประสบการณ์
ในการท างานด้านวิจัย
และชันสูตรโรคสัตว์    
ทางห้องปฏิบัติการ   
ตั้งแต่ความรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ไปจนถึงความรู้ขั้นสูง 
ประกอบด้วย การผ่า
ซาก การตรวจดูรอยโรค
หลังผ่าซาก ด้านพยาธิ
วิทยา ไวรัสวิทยา อิมมู
โนวิทยาและชีวโมลกุล 
 

  5. วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล จัดท า 
รายงาน 20% 
 

AvCoV ที่แยก
ได้ในเป็ด
เปรียบเทียบกับ
เชื้อไวรัสที่แยก
ได้ในไก่ 
2. ได้ข้อมูลการ
แพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสใน
เนื้อเยื่อเป็ด 
3. เป็น
ฐานข้อมูลโรค
และระบาด
วิทยาของเป็ดที่
ติดเชื้อ AvCoV 
ในเขตพ้ืนที่    
ปศุสัตว์ภาคใต้ 
และภาคเหนือ
ตอนล่าง และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ขึ้นหน้าใหม่ ให้มีหัวตารางครบทุกหน้า 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
1. 

(ต่อ) 
 

 5. ตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อ 
AvCoV จากตัวอย่าง
เพ่ือยืนยันการ
วินิจฉัยโรคและเก็บ 
AF เพ่ือใช้เป็น seed 
virus 
6. ศึกษา virus 
tropism ของเชื้อ 
AvCoV ที่แยกได้ในเป็ด
ในเนื้อเยื่อ เป้าหมาย
จากระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร เปรียบเทียบ
กันระหว่างเนื้อเยื่อ
เป็ดและไก่โดยวิธี 
ex- vivo virus  
histochemistry 

3.1 ความรู้เฉพาะด้าน
ทางพยาธิวิทยา ได้แก่ 
การผ่าซาก การตรวจดู
รอยโรคหลังผ่าซาก 
รวมทั้งการศึกษา virus 
tropism ด้วยวิธี virus 
histochemistry  
3.2 ความรู้เฉพาะด้าน
ทางไวรัสวิทยาขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ การแยก
เชื้อและพิสูจน์เชื้อไวรัส 
โดยวิธีการฉีดเชื้อเข้าไข่
ฟัก การตรวจดูรอยโรค
จากเอมบริโอหลังการฉีด
เชื้อต้องอาศัยความรู้และ
ความช านาญสูง การ
ตรวจด้วยวิธี IFA ต้องมี
ความช านาญในการอ่านผล 

   เพ่ือใช้ในการ
เฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา   
ในสัตว์ปีกชนิด
อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะใน
แหล่งที่มีการ
เลี้ยงสัตว์ปีก
หลากชนิด และ
เป็นแหล่งที่มี
ประชากรสัตว์
ปีกหนาแน่น 
4. เพ่ิม
ศักยภาพการ
ตรวจวินิจฉัย
และการศึกษา 
วิจัยเชิงลึก  
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้ประโยชน์/

อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
1. 

(ต่อ) 
 

 ดูการจับของเชื้อ
ไวรัสกับอวัยวะ
เป้าหมาย  
7. ท าการตรวจยีน
ส่วน full-length 
S1 ของเชื้อ AvCoV 
ตรวจวิเคราะห์และ
เทียบเคียงล าดับของ
นิวคลีโอไทด์และ
ล าดับกรดอะมิโน
ส่วน full-length 
S1 ของเชื้อ AvCoV-
IBV ที่แยกได้ในเป็ด 
8. วิเคราะห์ผลการ
เรียงล าดับนิวคลีโอ
ไทด์และกรดอะมิโน
ส่วน S1 gene และ
เทียบเคียงล าดับของ 

3.3 ความรู้เฉพาะด้าน
ทางชีวโมเลกุลและไวรัส
วิทยาขั้นสูง มีการ
คัดเลือก primers ที่
จ าเพาะ สามารถใช้แยก
สายพันธุ์ของเชื้อ 
AvCoV ได้อย่างแม่นย า 
3.4 การวิเคราะห์การ
เรียงล าดับของนิวคลีโอ
ไทด์และกรดอะมิโนเพ่ือ
ท า sequencing ต้อง
อาศัย ความรู้และความ
ช านาญ การประมวลผล
การวิเคราะห์ การสร้าง
แผนภูมิทางพันธุกรรม 
phylogenetic tree   
ของเชื้อไวรัส การ
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ 

   โดยการศึกษา
ทางพันธุกรรม
เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับ 
เปรียบเทียบเชื้อ 
AvCoV ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละพ้ืนที่ 
หรือเปรียบเทียบ
ระหว่างการเกิด
โรคในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน 
5. สามารถน า
เชื้อไวรัสที่แยก
ได้น าไปผลิตเป็น
ชีวสารในการ
ทดสอบโรคหรือ
พัฒนาวัคซีน 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
1. 

(ต่อ) 
 

 นิวคลีโอไทด์และ
กรดอะมิโน กับเชื้อ 
AvCoV อ้างอิงใน
ฐานข้อมูลของ 
GenBank การสร้าง
phylogenetic tree 
และเปรียบเทียบ
เปอร์เซ็นต์ความ
คล้ายคลึงกันของ
ล าดับนิวคลีโอไทด์
และล าดับของ
กรดอะมิโน 
9. ตรวจวิเคราะห์
การแลกเปลี่ยน
ล าดับนิวคลีโอไทด์
ของของเชื้อ AvCoV 
จากฐานข้อมูลใน 
GenBank ด้วยวิธ ี

ความคล้ายคลึงกันของ
เชื้อไวรัสที่แยกได้กับ   
เชื้อไวรัสอ้างอิงอ่ืนๆ    
และเพ่ือวิเคราะห์    
ความผันแปรทาง
พันธุกรรมของเชื้อไวรัส  
ที่แยกได้ 
3.5 การศึกษาลักษณะ
ของเชื้อไวรัสในระดับยีน
ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การ
ตรวจวิเคราะห์การ
แลกเปลี่ยนล าดับของ   
นิวคลีโอไทด์ ของเชื้อ 
AvCoV จากฐานข้อมูล
ใน GenBank ด้วยวิธี 
recombination 
analysis เพ่ือศึกษาการ
แลกเปลี่ยนยีนของเชื้อ 

   6. ข้อมูลที่ได้
สามารถ
น าไปใช้
ประกอบในการ
พัฒนาวัคซีน
ต้นแบบโดยใช้
เชื้อไวรัสที่แยก
ได้จากพ้ืนที่ 
7. พัฒนา
ศักยภาพด้าน
การวิจัยและ
พัฒนางานด้าน
สุขภาพปศุสัตว์
ให้เป็นที่
ยอมรับในะดับ
ประเทศและ
ระดับสากล 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
1. 

(ต่อ) 
 

 recombination 
analysis เพ่ือศึกษา
ว่าเชื้อไวรัสที่แยกได้
เกิดจากการผสมกัน
ของยีนของไวรัส 
AvCoV สายพันธุ์
ต่างๆ หรือเป็นสาย
พันธุ์ใหม่ 
10. สรุปและ
วิเคราะห์ผล
การศึกษา เขียน
รายงาน และส่ง
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

ไวรัสที่มีผลท าให้เกิดเชื้อ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ 
4. ความรู้เฉพาะด้าน
ทางอิมมูโนวิทยาโดย
วิธีการพิสูจน์เชื้อไวรัส
ด้วยการหาโปรตีนของ
เชื้อไวรัสบน CAM ด้วย
วิธี IFA และโดยวิธีการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสที่จับ
กับ receptor บนผนัง
เซลล์ของอวัยวะ ด้วยวิธี   
virus histochemistry 
5. ประมวลความรู้     
ทางพยาธิวิทยา ไวรัส
วิทยาอิมมูโนวิทยา และ
ด้านชีวโมเลกุลเข้า
ด้วยกัน เป็นการศึกษา   
ทั้งในระดับเนื้อเยื่อ   

   8. การ
วินิจฉัยโรคที่
ถูกต้องแม่นย า 
ท าให้สามารถ
ควบคุมโรคได้
อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ 
ลดความสูญเสีย
และต้นทุนการ
ผลิตให้
เกษตรกร 
9. การก าหนด
นโยบายในการ
ควบคุม ป้องกัน
และเฝ้าระวัง
โรค โดยเฉพาะ
ในเป็ดที่อาจ
เป็นตัวกักโรค 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
1. 

(ต่อ) 
 

  ระดับจุลกายวิภาค/    
จุลพยาธิวิทยา ระดับ
โปรตีน และระดับยีน
ของเชื้อไวรัส AvCoV 
6. สรุปผล ท ารายงาน
และเผยแพร่ผลงาน    
ต้องจัดท าเอกสาร       
ซึ่งใช้ระยะเวลา         
ในการค้นคว้า สืบค้น
ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
การทบทวนเอกสาร
เพ่ิมเติม ให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

   และสามารถ
แพร่กระจาย
เชื้อไวรัสไปสู่
ฟาร์มสัตว์ปีก 
รวมทั้งการ
ยกระดับการ
เลี้ยงสัตว์ปีกให้
เข้าสู่ระบบ
โรงเรือนแบบ
ปิด ซึ่งจะช่วย
ลดโอกาสการ
แพร่กระจาย
โรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของงาน 

(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอยีดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 
2. การวินิจฉัยแยกโรค

ระหว่างโรคกล่อง
เสียงอักเสบติดต่อ
และโรคฝีดาษเปียก
ในไก่โดยวิธี 
multiplex PCR 
(Differential 
diagnosis of 
avian infectious 
laryngotracheitis 
and diphtheritic 
form of fowlpox 
by multiplex 
PCR) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
ตุลาคม 2559 – 
ตุลาคม 2560 

1. ค้นคว้าเอกสาร
ทางวิชาการ 
2. วางแผนการ
ด าเนินการวิจัยและ
การทดลอง วางแผน
จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 
3. เตรียมตัวอย่าง
เชื้อไวรัสอ้างอิงและ
เชื้อท้องที่ ILTV และ 
FPV โดยเพาะแยก
เชื้อไวรัส ด้วยวิธีการ
ฉีดเชื้อเข้าในไข่ไก่
ฟัก เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ของเชื้อไวรัส และ
ตรวจดูรอยโรคชนิด 
pock lesions หลัง
การฉีดเชื้อไวรัส 

1. ทบทวนทาง
วรรณกรรม ต้องสืบค้น
เอกสารทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นจ านวน
มากและใช้เป็น
เอกสารอ้างอิง ซึ่งต้องใช้ 
กระบวนการคิดเพ่ือ
ผลงานทางวิทยาศาสตร์
และการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการแบบเป็น
ขั้นตอนถกูต้องตาม   
หลักวิชาการ 
2. งานวิจัยนี้มีหลาย
ขั้นตอน ต้องใช้ความรู้ 
ประสบการณ ์และความ
ช านาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 
การแยกเชื้อและพิสูจน์
เชื้อไวรัส การเตรียม 

3 คน 
 
 
 

ผู้ขอประเมิน 
(หัวหน้าโครงการ) 
70% 
ผู้ร่วมงานอ่ืนๆ 
30% 

1. ค้นคว้าข้อมูล
เพ่ือทบทวน 
วรรณกรรม 10%  
2. วางแผนการ
ด าเนินงานและ
ปฏิบัติการเตรียม
ตัวอย่างที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
10%  
3. ด าเนินการทาง
ห้องปฏิบัติการและ
รวบรวมข้อมูล 
10%  
4. ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
ไวรัสวิทยา จุลพยาธิ
วิทยา และทางชีว
โมเลกุล 20%  

1. ได้วิธี 
multiplex 
PCR ส าหรับ
ตรวจวินิจฉัย
แยกโรคระหว่าง
โรคกล่องเสียง
อักเสบติดต่อ
และโรคฝีดาษ
เปียกในไก่ที่
ให้ผลวิเคราะห์  
มีความถูกต้อง 
แม่นย า และ
รวดเร็ว 
2. ห้องปฏิบัติการ  
มีความพร้อม
ส าหรับ        
การตรวจ
วินิจฉัยโรค 

วารสารสถาบัน
สุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
(Thai-NIAH 
eJournal ) 
ISSN : 1905-
5048 ปีที่ 12   
ฉบับที่ 3 
(มกราคม – 
เมษายน 
2561) หน้า 
18-26 

เรื่องท่ี 2 ให้ขึ้นหน้าใหม่ 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของ

งาน 
(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 

2. 
(ตอ่) 

 4. เตรียมตัวอย่าง 
CAM ที่เกิดรอยโรค
หลังการฉีดเชื้อไวรัส 
เพ่ือเตรียมเนื้อเยื่อ
ทางจุลพยาธิวิทยา  
5. ย้อมสไลด์เนื้อเยื่อ
โดยสี H&E เพ่ือดู
ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของ
เซลล์และศึกษารอย
โรคที่เป็นลักษณะ
จ าเพาะของการติด
เชื้อไวรัส ILTV และ 
FPV  
6. การตรวจทางชีว
โมเลกุลด้วยวิธี PCR 
และ multiplex PCR 

เนื้อเยื่อและการศึกษา
ทางจุลพยาธิวิทยา การ
ตรวจด้วยเทคนิค PCR  
3. การใช้ความรู้ทาง
พยาธิวิทยาและจุลพยาธิ
วิทยา ต้องอาศัยความรู้ 
ความช านาญเฉพาะด้าน
สูง มีความรู้พ้ืนฐานด้าน
โครงสร้างของเซลล์และ
การเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์และเนื้อเยื่อ 
รวมทั้งการเตรียม
ตัวอย่างเนื้อเยื่อ 
4. การแยกเชื้อและ
พิสูจน์เชื้อไวรัสโดยวิธีฉีด
เข้าไข่ไก่ฟัก จะต้อง
อาศัยความรู้พื้นฐานทาง 

  5. วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล จัดท า 
รายงาน 20% 
 
 

3. เป็นประโยชน์
ส าหรับ
พิจารณา
เลือกใช้วัคซีนที่
เหมาะสมเพ่ือใช้
ควบคุมโรค ILT 
และ fowlpox 
ในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. นักวิชาการ
ปศุสัตว์สามารถ
น าความรู้และ
เทคนิคการ
ตรวจวินิจฉัยไป
ใช้ส าหรับการ
ตรวจ
วินิจฉัยโรค ILT 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของ

งาน 
(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 

2. 
(ตอ่) 

 จากเนื้อเยื่อ CAM ที่
ให้รอยโรค โดย
ตรวจหายีน 
thymidine kinase 
gene ต่อเชื้อไวรัส 
ILTV และยีน 4b 
core protein gene 
ของเชื้อ FPV 
7. ทดสอบ
ความจ าเพาะ และ
ความไวของการ
ทดสอบ 
8. สรุปและวิเคราะห์
ผลการศึกษา เขียน
รายงาน และส่ง
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

ไวรัสวิทยาในการเลือก
วิธีการฉีดเชื้อไวรัสที่
เหมาะสม โดยการ
เตรียม artificial airsac 
ของไข่ฟัก 
5. การพิสูจน์เชื้อไวรัส
โดยวิธี PCR ต้องท า
อย่างละเอียดรอบคอบ
ทุกขั้นตอน การเตรียม
ตัวอย่างดีเอ็นเอ การ
ตรวจผลการทดสอบโดย
คัดเลือกชุด primers ให้
เหมาะสมกับการทดสอบ
แยกเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด
ออกจากกัน ต้องอาศัย
ความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์อย่างสูง 

   และ fowlpox 
ที่เกิดขึน้ในพ้ืนที่ 
และใช้ใน
การศึกษาวิจัย
และพัฒนา
ต่อไป 
5. อุบัติการณ์
ของโรคในพ้ืนที่
ลดลง ลดความ
สูญเสียทาง
เศรษฐกิจ 

 



37 
 

ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของ

งาน 
(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 

2. 
(ตอ่) 

  ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือผล
การตรวจที่ถูกต้อง 
6. การรวบรวมผล
การศึกษา การวิเคราะห์
ผลการทดสอบ และการ
สรุปผล ต้องมี
กระบวนการคิดและการ
น าเสนอผลการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์เป็น
ล าดับขั้นตอน 
7. การเขียนเอกสารทาง
วิชาการต้องมี
กระบวนการเขียนแบบ
เป็นขั้นตอน เพ่ือน าเสนอ
ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้องสมบูรณ์ 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของ

งาน 
(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 

3. โรคติดเชื้อที่ส าคัญ
ในเป็ดและการ
ตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
มกราคม 2560 – 
พฤศจิกายน 2560 

1. ศึกษาค้นคว้า
เอกสารวิชาการจาก
บทความในวารสาร
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเป็น
บทความชนิดการ
ทบทวนวรรณกรรม 
(review articles) 
และบทความงานวิจัย 
(research articles) 
หนังสืออ้างอิงและ
ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อออนไลน์จาก
หน่วยงานด้านวิชาการ
ของทางราชการ 
ภาคเอกชนและ
องค์กรระหว่างประเทศ 

1. ต้องศึกษาและค้นคว้า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
หลายแหล่งทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. ต้องน าประสบการณ์
จริงตลอดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานทาง
ห้องปฏิบัติการมา
รวบรวมและประมวลใน
การจัดเขียนเป็นคู่มือ 
3. ต้องน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมและ
จากการศึกษาต่อทั้งใน
และต่างประเทศมาใช้
สนับสนุนการเขียนคู่มือ
ซึ่งเป็นวิทยาการและ
ความรู้ในปัจจุบัน  

1 คน 
 
 

ผู้ขอประเมิน 
(หัวหน้าโครงการ) 
100% 

1. ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล ทบทวน
วรรณกรรมทั้งใน 
และต่างประเทศ 
20%  
2. ประมวลความรู้
และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม
และประสบการณ์
ใน การปฏิบัติงาน 
น ามาเรียบเรียง 
เขียนเป็นหนังสือ 
45%  
3. น ารูปภาพ
ประกอบหนังสือ 
เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจ  

1. ได้คู่มือการ
ตรวจ
วินิจฉัยโรคเป็ด
ทาง
ห้องปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นข้อมูล
และเป็น
วิทยาการที่เป็น
ปัจจุบันสามารถ
น าไปใช้
ปฏิบัติการได้ 
2. ห้องปฏิบัติการ
มีความพร้อม
ส าหรับการ
ตรวจ
วินิจฉัยโรค   
โดยอาศัยคู่มือ 

พิมพ์เป็น
หนังสือโรคติด
เชื้อที่ส าคัญใน
เป็ดและการ
ตรวจวินิจฉัย
ทาง
ห้องปฏิบัติการ 
รหัส
มาตรฐานสากล
ประจ าหนังสือ 
ISBN:  
978-616-468-
057-9 
และแจกจ่าย  
ให้เจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์
และหน่วยงาน 

เรื่องท่ี 3 ให้ขึ้นหน้าใหม่ 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 

 
ล าดับที่ 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 
การน าผลงาน 

ไปใช้
ประโยชน์/

อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของ

งาน 
(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 

3. 
(ต่อ) 

 2. ใช้ความรู้จาก
ประสบการณ์ใน
ระหว่างการท างาน 
การเดินทางไป
ฝึกอบรมและ
การศึกษาต่อทั้งใน
และต่างประเทศ 
3. ประมวลความรู้
จากการค้นคว้า
เอกสาร การฝึกอบรม 
การปฏิบัติงานและผล
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องที่ได้น าเสนอ 
และตีพิมพ์ด้วยตนเอง
และ/หรือร่วมศึกษา
กับนักวิชาการใน 

เพ่ือให้คู่มือการ
วินิจฉัยโรคมีความ
ทันสมัย และใช้
ปฏิบัติงานได้จริง 
4. ต้องน าความรู้ 
ความสามารถด้าน
วิชาชีพการสัตวแพทย์ 
โดยเฉพาะประสบการณ์
การปฏิบัติงานด้านการ
วินิจฉัยโรคทางไวรัส
วิทยา อิมมูโนวิทยา จุล
ชีววิทยา พยาธิวิทยา 
และระบาดวิทยา        
มาประกอบการเขียน
คู่มือ 
 

  
 
 

ง่ายและชัดเจน 
10% 
4. จัดท าต้นฉบับ
และตรวจทานความ
ถูกต้อง 15% 
5. พิมพ์หนังสือเป็น
รูปเล่มและเผยแพร่
ผลงาน 10% 
 

การตรวจ
วินิจฉัยโรคเป็ด
เป็นคู่มือแนะน า 
(guideline) 
3. เพ่ิมขีด
ความสามารถ
ของ
ห้องปฏิบัติการ
ซึ่งจะสามารถ
ตรวจวินิจฉัยหา
สาเหตุของโรค
ได้ดีขึ้น ส่งผลให้
ได้ข้อมูลการเกิด
โรคในแต่ละ
พ้ืนที่ 
 

ทีเ่กี่ยวข้อง 
ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์วิจัย
และ
พัฒนาการสัตว
แพทย์ประจ า
ภูมิภาคทั้ง     
8 แห่ง สถาบัน
สุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
ส านักควบคุม 
ป้องกัน และ
บ าบัดโรคสัตว์ 
ส านักงาน   
ปศุสัตว์เขต     
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของ

งาน 
(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 

3. 
(ต่อ) 

 หน่วยงาน ตลอดจน
ค้นคว้าผลงานตีพิมพ์
ที่ปรากฏอยู่ใน
วารสารต่างประเทศ 
4. น าองค์ความรู้ที่ได้
จากการคิดค้น 
ทดลอง วิจัยจากของ
ตนเองและจาก
นักวิชาการอ่ืนๆ และ
จากการสืบค้นข้อมูล
มาประยุกต์และ
พัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยโรคทาง
ห้องปฏิบัติการทั้ง
ด้านความรู้พื้นฐาน
และความรู้ขั้นสูง 
 

5. การเขียนคคู่มือ     
การวินิจฉัยโรค       
ต้องอาศัยการเรียบเรียง
บทความอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนต้องอาศัย
ทักษะการเขียนบทความ
ทางวิทยาศาสตร์ที่มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นขั้นตอนอย่าง
สมบูรณ์ 

   4. ลดความ
สูญเสียจากการ
ระบาดของโรค 
และต้นทุนการ
ผลิตให้แก่
เกษตรกร
น าไปสู่การ
วางแผนป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาได้ถูกต้อง 
5. ลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร 

และห้องสมุด
กรมปศุสัตว์ 
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ตอนที่ 2    ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงาน 
 

ล าดับที่ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันหลายคน 

การน าผลงาน 
ไปใช้

ประโยชน์/
อ้างอิง 

การเผยแพร่
ผลงาน  /ผลส าเร็จของ

งาน 
(ปี พ.ศ. ที่
ด าเนินการ) 

ขั้นตอน             
ในการด าเนนิการ 

ลักษณะท่ีแสดง 
ถึงความยุ่งยากของงาน 

จ านวน   
ผู้ร่วม

ด าเนินการ 

สัดส่วน          
ในการด าเนนิการ

(%) 

รายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะส่วน

ที่ตนปฏิบัติ 

3. 
(ต่อ) 

 5. จัดเตรียมต้นฉบับ 
ตรวจทานข้อมลูและ
ภาพ เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่าย 
6. ส่งต้นฉบับเพื่อการ
จัดพิมพ์เผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



ตอนที่ 3                                   การรับรองผลงาน 

1. ค ารับรองของผู้ขอรับการประเมิน 

          ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                       ลงชื่อ.....….......................…....….............................               
                                                                  (นายนฤพล พร้อมขุนทด) 
                                                       ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                       วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 
2. ค ารับรองของผู้ร่วมจัดท าผลงาน  (กรณีเป็นผลงานร่วมกันหลายคน) 

     ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการถูกต้อง     
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลส าเร็จของงาน ผู้ร่วมจัดท าผลงาน สัดส่วนในการ
ด าเนินการ (%) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อเรื่อง การแยกเชื้อ Avian 
coronaviruses ในเป็ดครั้งแรกใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)..................................... 
         (นายนฤพล พร้อมขุนทด) 
ต าแหน่ง    นายสัตวแพทย์ 
            ช านาญการพิเศษ 
วันที่......................................... 
 
(ลงชื่อ)..................................... 
         (นายชัยณรงค์ กุลฉิม) 
ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
              ปฏิบัติการ 
วันที่......................................... 
 
(ลงชื่อ)..................................... 
         (นางขนิษฐา รัตนบุรี) 
ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 
วันที่......................................... 
 
 
 
 

 
70% 

 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

5% 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลส าเร็จของงาน ผู้ร่วมจัดท าผลงาน สัดส่วนในการ
ด าเนินการ (%) 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อเรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรค
กล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคฝีดาษเปียก
ในไกโ่ดยวิธี multiplex PCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเรื่อง โรคติดเชื้อที่ส าคัญในเป็ดและการ
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)..................................... 
         (นายนฤพล พร้อมขุนทด) 
ต าแหน่ง    นายสัตวแพทย์ 
            ช านาญการพิเศษ 
วันที่......................................... 
 
(ลงชื่อ)..................................... 
       (นางสาวขวัญศนีย์ สุขเนาว์) 
ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
วันที่.........................................  
 
(ลงชื่อ)..................................... 
         (นางขนิษฐา รัตนบุรี) 
ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 
วันที่......................................... 
         
 
(ลงชื่อ)..................................... 
         (นายนฤพล พร้อมขุนทด) 
ต าแหน่ง    นายสัตวแพทย์ 
            ช านาญการพิเศษ 
วันที่......................................... 
 

 
70% 

 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

100% 

ให้มีหัวตารางทุกครั้งที่ขึ้นหน้าใหม่ 
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ตอนที่ 3                                   การรับรองผลงาน 

3. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

          ได้ตรวจสอบผลงานของ  นายนฤพล พร้อมขุนทด  ที่เสนอมาให้ประเมินแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง         
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
          ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)....................................................................................................... .................. 
....................................................................................................................................................... 
 
 
                                                       ลงชื่อ.....……...............................................               
                                                                   (นายพนม มีศิริพันธุ์) 
                                                       ต าแหน่ง      ปศุสัตว์เขต 6 
                                                       วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .........  
 
 
4. ค ารับรองของผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป  

          ได้ตรวจสอบผลงานของ  นายนฤพล พร้อมขุนทด ที่ เสนอมาให้ประเมินแล้ว เห็นว่าถูกต้อง           
ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
          ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)................................................................................. ........................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
                                                       ลงชื่อ.....……...............................................               
                                                                   (นายอภัย สุทธิสังข์) 
                                                       ต าแหน่ง    อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
                                                       วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 
 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกอง/ส านัก 
ตามโครงสร้างที่ก าหนด   
ในกฎกระทรวงฯ ลงนาม 
(ผอ. กองเงา ลงนาม ไม่ได้) 
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ตอนที่ 3                                   การรับรองผลงาน 

5. ค ารับรองของปลัดกระทรวง  (กรณีขอประเมินระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) 

          ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... ... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
                                                       ลงชื่อ.....……...............................................               
                                                               (……………………………………………..) 
                                                       ต าแหน่ง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                       วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


