
 
 
 

ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๗   
ที่  ๑๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์เขตและคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรอง  
โครงการวิจัยและผลงานวิชาการในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต ๗  

 
  ด้วยกรมปศุสัตว์ก าหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของ
กรมปศุสัตว์ ต้องผ่านการตรวจและกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งส านักงาน
ปศุสัตว์เขต ๗ ได้มีค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและ
กลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗  
  เพ่ือให้การพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการของกรมปศุสัตว์ จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์และคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต ๗ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการวิชาปศุสัตว์เขต     
       ๑.๑ ปศุสัตว์เขต ๗                    ประธานกรรมการ   
       ๑.๒ ปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่                    กรรมการ 
       ๑.๓ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                 กรรมการ 
       ๑.๔ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง                  กรรมการ  
       ๑.๕ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี                  กรรมการ  
       ๑.๖ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี           กรรมการ 
      ๑.๗ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์                               กรรมการ  
      ๑.๘ ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์                   กรรมการ  
      ๑.๙ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                กรรมการ   
      ๑.๑๐ ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์              กรรมการและ 
                                                                                                                      เลขานุการ  
      ๑.๑๑ นักทรัพยากรบุคคล            ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๑.๑๒  นักวิชาการสัตวบาล              ผูช้่วยเลขานุการ   
   

มีอ านาจและ... 



มีอ านาจและหน้าที ่  
  ๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยและผลงานวิชาการ   

๒. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติและรวบรวมโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ
เสนอส านัก/กองที่เก่ียวข้อง 
  ๓. พิจารณาอนุมัติผลงานวิชาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗    

๔. จัดท าทะเบียนผลงานวิชาการของหน่วยงานในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗ และขออนุมัติเลขทะเบียน
วิชาการหรือวิจัยจากกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
  ๕. เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการวิจัยกรมปศุสัตว์มอบหมาย   

  ๒. คณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการด้านสุขภาพสัตว์       
      ๒.๑ ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์         ประธานกรรมการ      
      ๒.๒ นายตระการศักดิ์ แพไธสง       นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      ๒.๓ นายปรัศนี ชูรัตน์        นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ        
      ๒.๔ นางสาวพิไลพร เจติยวรรณ      นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
      ๒.๕ นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      ๒.๖ นางสาวพิมาลา เกษมสุข         นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ      กรรมการและ 
                        เลขานุการ 
  มีอ านาจและหน้าที่  
  ๑. ตรวจและพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการของนายสัตวแพทย์ ด้าน
สุขภาพสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗  
  ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า รายละเอียดของโครงการวิจัยและผลงานวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ 
  ๓. เสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน เพื่อเสนอส านัก/กองที่เก่ียวข้อง  
  ๔. ด าเนินการขออนุมัติให้เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

  ๓. คณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการด้านมาตรฐานสินค้า       
     ๓.๑ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์         ประธานกรรมการ      
     ๓.๒ นางสาวสุชาดา สุสุทธ ิ      นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ๓.๓ นางเพชรรัตน ์เปี่ยมสุขศานต์     นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ        
     ๓.๔ นางสาวรัตติยา นาคสุวรรณ     นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ๓.๕ นายอนุสรณ์ สังข์ผาด      นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ  
     ๓.๖ นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล   นายสัตวแพทย์ช านาญการ           กรรมการและ
                        เลขานุการ 

 มีอ านาจและ … 



  มีอ านาจและหน้าที่  
  ๑. ตรวจและพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการของนายสัตวแพทย์ ด้าน
มาตรฐานการปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗  
  ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า รายละเอียดของโครงการวิจัยและผลงานวิชาการด้านมาตรฐาน
การปศุสัตว์  
  ๓. เสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน เพื่อเสนอส านัก/กองที่เก่ียวข้อง  
  ๔. ด าเนินการขออนุมัติให้เผยแพร่ผลงานวิชาการ  

  ๔. คณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการด้านส่งเสริม      
การปศุสัตว์และสังคมศาสตร์        
      ๔.๑ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์        ประธานกรรมการ       
      ๔.๒ ผู้อ านวยศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง        กรรมการ  
      ๔.๓ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี        กรรมการ         
      ๔.๔ ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์       กรรมการ  
      ๔.๕ นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ        กรรมการ 
      ๔.๖ นายธนกร ซิ้มเกษม          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและ
                         เลขานุการ 
  มีอ านาจและหน้าที่  
  ๑. ตรวจและพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการของนักวิชาการสัตวบาล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักจัดการงานทั่วไป ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๗  
  ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า รายละเอียดของโครงการวิจัยและผลงานวิชาการด้านมาตรฐาน
การปศุสัตว์  
  ๓. เสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน เพ่ือเสนอส านัก/กองที่เก่ียวข้อง   
  ๔. ด าเนินการขออนุมัติให้เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

           ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕     

 

 
              (นายชุมพล บุญรอด) 

              ปศุสัตว์เขต ๗   


