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ประวัติและผลงานเพื่อจัดท ารายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
(โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน) 

 
ส่วนที่ 1: ประวัติส่วนบุคคล  
ชื่อ  นางสาววิภาดา  นามสกุล สิริสมภพชัย 
Name  Miss Wiphada  Surname Sirisomphobchai 
เกิดวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2512 อายุ……..ปี  
ต าแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ได้รับต าแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญฯ พ.ศ. 2564  เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2572  
หน่วยงาน ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศสุัตว์  
สถานที่ติดต่อ 91 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์มือถือ 0867799059  E-mail  wipdld@yahoo.com 
 
ส่วนที่ 2 : ประวัติการศึกษา  
ปริญญาตรี :  
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอก   เคมี 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ประเทศ   ไทย 
 

ปริญญาโท :  
ชื่อปริญญา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเอก   วิทยาศาสตร์ศึกษา 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
ประเทศ   ไทย 
 
ส่วนที่ 3 : ความเชี่ยวชาญ  

1. การตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีอาหาร สารตกค้างวัตถุมีพิษทางการเกษตร (pesticide residues) 
และสารปนเปื้อนจากสารพิษจากเชื้อราและสิ่งแวดล้อมในสินค้าปศุสัตว์ด้วยเทคนิคทางเคมีและ
เครื่องมือขั้นสูง 

2. ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
3. ด้านการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ  
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ส่วนที่ 4 : ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(กรุณาแนบผลงานมาด้วย)  

1. วิภาดา ขจรเอนกกุล และ สุปราณี เดิมพันธ์. ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการใช้ปิเปต” น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 26 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2543 

2. วิภาดา ขจรเอนกกุล และ ระวิวรรณ วิเชียรทอง. ศึกษาปริมาณน้ าทั้งหมดในเนื้อไก่แช่แข็งเพ่ือ
การส่งออก น าเสนอในการประชุมวิชาการปศุสัตว์  ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2548 วันที่ 27-29 
สิงหาคม 2548  

3. วิภาดา ขจรเอนกกุล, ศรีไพร เจียนพันธ์ และ วงศ์ขวัญ จิตต์นุพงศ์. การทดสอบความใช้ได้ของวิธี
วิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในเนื้อและตับไก่โดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption 
Spectrometry เผยแพร่ในวารสารวิชาการ BQCLP E-journal ปีที ่1 เล่ม 2 (เมษายน-กันยายน 
2551) 

4. วิภาดา ขจรเอนกกุล, สราวุธ ชูกระชั้น และ วงศ์ขวัญ จิตต์นุพงศ์. การตรวจวัดปริมาณแคดเมียม
ในตับไก ่เป็ด และสุกร” เผยแพร่ในวารสารวิชาการ BQCLP E-journal ปีที่ 1 เล่ม 2 (เมษายน-
กันยายน 2551) 

5. ดารณี สมบูรณ์จิตต์ กาญจนี ธรรมพิพัฒนกุล และ วิภาดา ขจรเอนกกุล. ศึกษาการใช้แผนภูมิ
ควบคุมในการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทางเคมี น าเสนอในการประชุมวิชาการปศุสัตว์ 
ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2539 วันที่ 4-6 กันยายน 2539 

6. ระวิวรรณ วิเชียรทอง และ วิภาดา ขจรเอนกกุล. การพิสูจน์วิธีวิเคราะห์สารหนูตกค้างในเนื้อไก่ 
น าเสนอในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์  ครั้งที่ 26 วันที่ 15-17 
พฤศจิกายน 2543 

7. อรรถยา เกียรติสุนทร, วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์, วิภาดา ขจรเอนกกุล, สุภาภรณ์ สุรวัฒนบูรณ์ และ 
ดารณ ีสมบูรณ์จิตต์. คุณภาพแอลกอฮอล์และการตรวจน้ านม น าเสนอในการประชุมวิชาการปศุ
สัตว์ ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2548 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2548 

8. สุปราณี เดิมพันธ์ และ วิภาดา ขจรเอนกกุล. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในสินค้า
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ เผยแพร่ในวารสารส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 1 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม-เมษายน 2549 

9. สราวุธ ชูกระชั้น และ วิภาดา สิริสมภพชัย. การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
ผลรวมสาร amitraz ในน้ าผึ้งด้วยวิธี GC-MS/MS น าเสนอในการประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 

10. คะนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์, ศศิ เจริญพจน์, ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ และ วิภาดา สิริสมภพชัย. การศึกษา
การตกค้างของ Amitraz และ tau-Fluvalinate ในน้ าผึ้งกับระยะเวลาหยุดใช้ในการก าจัดไรผึ้ง 
น าเสนอในการประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 
2559 
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ส่วนที่ 5 : ประสบการณ์อื่น  
1. เป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และของ

กรมปศุสัตว์ 
2. เป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาสารพิษตกค้าง 

และสาขาสารปนเปื้อนในอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
3. เป็นผู้แทนในคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มาตรฐานสารพิษ

ตกค้าง 
4. เป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 35/2 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทางเคมี  
5. เป็นคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับผลทดสอบของห้องปฏิบัติการนอกสังกัดกรม

ปศุสัตว์  
6. เป็นคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
7. เป็นคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสายวิทยาศาสตร์ ระดับช านาญ

การของกรมปศุสัตว์ 
8. เป็นคณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบสารตกค้าง (Residues Monitoring Plan) ของ

กรมปศุสัตว์ 
9. เป็นคณะกรรมการวิชาการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
10. เป็นคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 
11. เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ของส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
12. เป็นคณะท างานตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
13. เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการของส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
14. เป็นคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงการรายงานผลของส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
15. เป็นวิทยากรบรรยายอบรม เช่น เรื่อง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในรังนกเพ่ือการส่งออก เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 6 : รางวัลผลงานที่ได้รับ  

1. ผลงานวิชาการ ระดับชมเชย เรื่อง การศึกษาการใช้แผนภูมิควบคุมในการประกันคุณภาพการ
วิเคราะห์ทางเคมี  ในงานประชุมวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2539 

2. ผลงานวิชาการ ระดับชมเชย ประเภท วิจัยประยุกต์ เรื่อง การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี
วิเคราะห์ผลรวมสาร amitraz ในน้ าผึ้งด้วยวิธี GC-MS/MS ในงานประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์ 
ประจ าปี 2538 

3. ผลงานวิชาการ ระดับดี ประเภทวิจัยประยุกต์ เรื่อง การศึกษาการตกค้างของ amitraz และ tau-
fluvalinate ในน้ าผึ้งกับระยะเวลาหยุดใช้ในการก าจัดไรผึ้ง ในงานประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์ 
ประจ าปี 2559  

 


